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Voorstel inzake 
 

Archiefverordening Baanbrekers (actualisatie) en 
rapportage/voortgangsverslag  informatie- en archiefbeheer Baanbrekers 
2017 
 

Steller C. Kleijssen 

Verantw. manager W. Bak 

Datum 27 juni 2018 

Gevraagde 
beslissingen 
 

Het AB wordt gevraagd: 
 om de Archiefverordening  Baanbrekers d.d. 14 februari 2018 vast te 

stellen, onder gelijktijdige intrekking van de Archiefverordening 
Baanbrekers, zoals door uw bestuur is vastgesteld d.d. 15 december 
2014; 

 om kennis te nemen van de rapportage informatie- en archiefbeheer 
Baanbrekers 2017 

 

Financiële gevolgen n.v.t. 

Gevolgen voor de 
formatie 

n.v.t. 

Adviezen 
 Datum door Advies 

Advies Beleidsteam 
 

15.2.2018  Akkoord 

Advies MT/directie 
 

19.2.2018  Akkoord 

Besluitvorming 

 datum advies/besluit 

Besluit van het DB 23.02.2018 
 
 
 
 
13.04.2018 

DB is akkoord gegaan met de 
rapportage/voortgangsverslag informatie- en 
archiefbeheer Baanbrekers zonder verdere 
opmerkingen. 
 
DB heeft 13 april jl. ingestemd met de 
(geactualiseerde)  Archiefverordening 
Baanbrekers.                    
                        

Besluit van het AB 28 mei 2018 kennisnemen/vastgesteld/afgewezen/ 
aangehouden 
 
ondertekening: 
 
 
 
WH Bak                               W.J.J. Ligtenberg 
Secretaris                               Voorzitter 

Communicatie/Archivering 

 datum actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht Ja Inzake Archiefverordening (CK) 

Website/intranet/handboek Ja       

Opname in het archief Ja       

Anders GS Toezending rapportage archief voor 15 juli a.s. 
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Nadere informatie 
Aanleiding De aanleiding voor deze actualisatie was dat de streekarchivaris, mevrouw 

Caroline de Hart van het streekarchief Langstraat Heusden en Altena, een 
aantal niet meer actuele zaken had opgemerkt in de bestaande 
documenten m.b.t. de archiefzaken van Baanbrekers, o.a. in de 
voorliggende Archiefverordening Baanbrekers. 
  

Inhoud van het 
voorstel  

N.a.v. de bemerkingen van de streekarchivaris is gekomen tot een 
actualisatie van de Archiefverordening Baanbrekers. 
 
ARCHIEFVERORDENING BAANBREKERS 

Algemeen: de Archiefverordening is geactualiseerd, omdat de eerdere 

archiefverordening als uitgangspunt had dat er geen archivaris binnen 

Baanbrekers was benoemd. Een archivaris is inmiddels benoemd, 

waardoor deze verordening  als zodanig is geactualiseerd.  

Voor deze actualisatie is het model Archiefverordening Gemeenten met 

benoemde archivaris van de Branchevereniging Archiefinstellingen 

Nederland  (Brain) als uitgangspunt genomen. De aanpassingen in de 

verordening zijn de volgende: 

 Hoofdstuk 3 van de verordening  betreft o.a. het afleggen van 

verantwoording door de archivaris aan het dagelijks bestuur over 

het beheer van de archiefbescheiden die zijn overgebracht naar de 

archiefbewaarplaats. 

 Tevens is in deze verordening geanticipeerd op de overgang naar 

digitale bescheiden waar de organisatie van Baanbrekers op dit 

moment mee bezig is. 

 Ten slotte is nadrukkelijk de controlerende taak van het algemeen 

bestuur t.a.v. zorgtaak van het dagelijks bestuur opgenomen in de 

verordening, waarbij deze informatie (jaarlijks) kan worden 

gebruikt voor het interbestuurlijk toezicht van gedeputeerde 

zaken (GS). Dit toezicht door GS is ingesteld vanaf vorig jaar en 

betekent het telkens verstrekken van de  informatie over het 

archief voor toezicht van het jaar daarvoor. 

Het AB wordt gevraagde de Archiefverordening Baanbrekers d.d. 18 

februari 2018 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de 

Archiefverordening Baanbrekers zoals door uw bestuur is vastgesteld 

datum 15 december 2014. 

Daarnaast heeft de streekarchivaris aan het dagelijks bestuur van 
Baanbrekers het bijgevoegde voortgangsverslag informatie- en 
archiefbeheer Baanbrekers 2017 doen toekomen. Deze rapportage is 
behandeld in het DB van 23 februari jl. en als zodanig door het DB akkoord 
is bevonden zonder verdere opmerkingen.  
 
Deze rapportage gaat uit de geformuleerde Kritische Prestatie Indicatoren 
(KPI’s) zoals deze door de Provincie zijn opgesteld in het kader van het 
interbestuurlijk toezicht. De streekarchivaris heeft de KPI-toets bij 
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Baanbrekers vervolgens uitgevoerd met behulp van de medewerkers 
Archief en interne beheersing. De uitkomsten van deze toets zijn in het  
bijgevoegd voortgangsverslag informatie- en archiefbeheer Baanbrekers 
2017 bijgevoegd. 
Aan u wordt deze rapportage ter kennisname voorgelegd. Mocht u hierop 

nog opmerkingen hebben dan zullen deze worden meegenomen. 

De bedoeling is dat deze rapportage uiterlijk 15 juli a.s. wordt voorgelegd 

ter beoordeling aan GS i.v.m. het interbestuurlijk toezicht informatie- en 

archiefzorg van de Provincie. 

 

Bijlage(n)  Archiefverordening Baanbrekers d.d. 14 februari 2018 
 Rapportage informatie- en archiefbeheer Baanbrekers 2017 
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Archiefverordening Baanbrekers  
 
 
Het Algemeen Bestuur van de uitvoeringsorganisatie Baanbrekers; 
 
gelet op artikel 40 lid 1 en lid 2 van de Archiefwet 1995 en artikel 39 lid 1 van de Gemeenschappelijke 
Regeling uitvoeringsorganisatie Baanbrekers;  
 
gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van Baanbrekers d.d. 30 maart 2018;  
 
overwegende dat de Archiefwet 1995 er vanuit gaat dat het dagelijks bestuur is belast met de zorg 
voor het beheer van de digitale en analoge archiefbescheiden van de gemeenschappelijke regeling, 
alsmede betreffende het interne toezicht daarop; 
 
 
b e s l u i t  v a s t  t e  s t e l l e n:  
 
 
de Archiefverordening Baanbrekers, zodat deze komt te luiden als volgt:  
 
    
HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN 
 
ARTIKEL 1 
In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: 
 

a) archiefbescheiden: de archiefbescheiden als bedoeld in artikel 1 onder c van de wet 
b) archiefbewaarplaats: de overeenkomstig artikel 31 van de wet aangewezen 

archiefbewaarplaats 
c) archiefruimte: een overeenkomstig artikel 1 onder e van de wet aangewezen 

archiefruimte 
d) archivaris: de overeenkomstig artikel 40 van de wet en artikel 3 van de 

dienstverleningsovereenkomst Archieftoezicht Baanbrekers benoemde streekarchivaris 
e) beheerder: degene die is belast met het integrale beheer van de archiefbescheiden (de 

manager B&C) of met het beheer van de archiefbescheiden van een nader aan te wijzen 
organisatieonderdeel (de managers) 

f) wet: de Archiefwet 1995 
 
HOOFDSTUK II DE ZORG VOOR HET BEHEER VAN DE ARCHIEFBESCHEIDEN 
 
Artikel 2 
Duurzaamheid, ordening, toegankelijkheid, bewaartermijn, vernietiging, authenticiteit 
Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het vervaardigen, bewaren en, voor zover wettelijk bepaald, 
vernietigen van de archiefbescheiden zodanig dat de duurzaamheid, ordening en toegankelijkheid 
gedurende de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn zijn gewaarborgd en de authenticiteit ervan 
kan worden aangetoond. 
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Artikel 3  
Kwaliteitssysteem 
Het dagelijks bestuur stelt een kwaliteitssysteem voor het beheer van de archiefbescheiden vast. 
 
Artikel 4  
Middelen 
Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat jaarlijks op de begroting voldoende middelen worden 
opgevoerd om de kosten te dekken die zijn verbonden aan het beheer van de archiefbescheiden. 
 
Artikel 5  
Personeel 
Het dagelijks bestuur draagt zorg voor invulling van voldoende, deskundig personeel ter uitvoering 
van de werkzaamheden verbonden aan het beheer van de archiefbescheiden. 
 
Artikel 6  
Beheervoorschriften 
Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het vaststellen of doen vaststellen van voorschriften voor het 
beheer van de archiefbescheiden. 
 
Artikel 7  
Taken en verantwoordelijkheden beheer van niet overgebrachte archiefbescheiden 
Het dagelijks bestuur wijst taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van de archiefbescheiden die 
niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht toe aan de beheerder. 
 
Artikel 8  
Taken en verantwoordelijkheden beheer van overgebrachte archiefbescheiden 
Het dagelijks bestuur wijst taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van het beheer van de 
archiefbescheiden die zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats dan wel aldaar op andere 
(rechts)titel zijn opgenomen toe aan de archivaris.  
 
Artikel 9 
Archiefbewaarplaats 
Het dagelijks bestuur wijst een archiefbewaarplaats aan. 
 
HOOFDSTUK III HET TOEZICHT OP HET BEHEER VAN DE ARCHIEFBESCHEIDEN DIE NIET ZIJN 
OVERGEBRACHT NAAR DE ARCHIEFBEWAARPLAATS EN HET AFLEGGEN VAN VERANTWOORDING DOOR 
DE ARCHIVARIS AAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN BAANBREKERS OVER HET BEHEER VAN DE 
ARCHIEFBESCHEIDEN DIE ZIJN OVERGEBRACHT NAAR DE ARCHIEFBEWAARPLAATS 
 
Artikel 10 
Toezichthouder 
De archivaris is belast met het toezicht op het bij of krachtens de wet bepaalde ten aanzien 
van het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats. 
 
Artikel 11  
Uitvoering toezicht 
De archivaris kan de uitoefening van het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden 
die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats opdragen aan voldoende en 
deskundige medewerkers. 
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Artikel 12  
Informatieverstrekking 
De beheerder verstrekt aan de archivaris of aan degene(n) aan wie de uitoefening van het 
toezicht is opgedragen, alle schriftelijke en mondelinge informatie die nodig is voor een 
goede taakvervulling. 
 
Artikel 13  
Toegang tot archiefbescheiden 
De archivaris en degenen aan wie de uitoefening van het toezicht is opgedragen hebben 
toegang tot de archiefbescheiden en tot de ruimten en digitale systemen waarin de 
archiefbescheiden zich bevinden en met behulp waarvan de archiefbescheiden beheerd 
worden. 
 
Artikel 14  
Inkennisstelling door de archivaris 
De archivaris brengt de beheerder in kennis van de resultaten van de uitoefening van het 
toezicht. Bij voldoende aanleiding stelt de archivaris tevens het dagelijks bestuur hiervan in kennis. 
De archivaris geeft daarbij aan welke handelingen en voorzieningen naar zijn oordeel in strijd zijn 
met de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet alsmede welke herstelmaatregelen moeten 
worden getroffen om aan de wet te voldoen. 
 
Artikel 15  
Verslag van de archivaris aan het dagelijks bestuur over het beheer van de niet overgebrachte 
archiefbescheiden 
De archivaris brengt jaarlijks aan het dagelijks bestuur verslag uit over het beheer van de 
archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats alsmede over de wijze van 
uitoefening van het toezicht op het beheer. 
 
Artikel 16  
Verantwoording door de archivaris aan het dagelijks bestuur over beheer van de overgebrachte 
archiefbescheiden 
De archivaris legt jaarlijks in de vorm van een verslag verantwoording af aan het dagelijks bestuur 
van Baanbrekers betreffende het beheer van de archiefbescheiden die zijn overgebracht naar de 
archiefbewaarplaats dan wel aldaar op andere (rechts)titel zijn opgenomen. 
 
HOOFDSTUK IV  VERSLAGLEGGING DOOR HET DAGELIJKS BESTUUR VAN BAANBREKERS AAN HET ALGEMEEN BESTUUR 

VAN BAANBREKERS 
 
Artikel 17 
Verslag van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur over het beheer 
Het dagelijks bestuur brengt jaarlijks verslag uit aan het algemeen bestuur over het beheer van de 
archiefbescheiden onder bijvoeging van de verslagen die de archivaris aan hen heeft uitgebracht 
conform artikel 15 en 16. 
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Hoofdstuk V SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 18  
Intrekking 
De Archiefverordening Baanbrekers zoals deze is vastgesteld door het algemeen bestuur in de 
vergadering d.d. 15 december 2014 wordt ingetrokken. 
 
Artikel 19  
Inwerkingtreding en naamgeving 
Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.  
Deze verordening kan worden aangehaald als de Archiefverordening Baanbrekers.         
 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur datum 9 juli 2018 
 
 
de secretaris,     de voorzitter, 
 
 
 
 
 
W.H. Bak     W.J.J. Ligtenberg 
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TOELICHTING 
 
De Archiefwet 1995 bepaalt dat het dagelijks bestuur zorg draagt voor de archiefbescheiden die 
Baanbrekers ontvangt en creëert vanwege haar taken en verantwoordelijkheden, overeenkomstig een 
door het algemeen bestuur vast te stellen verordening. Deze Archiefverordening dient daartoe. 
Het begrip zorg is niet gedefinieerd in de Archiefwet 1995. Algemeen wordt dit begrip 
uitgelegd als de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de duurzame, geordende en 
toegankelijke staat van de archiefbescheiden. Dit ter onderscheiding van het beheer van de 
archiefbescheiden: de verantwoordelijkheid van directie en managers. Vanuit de zorg voor de 
archiefbescheiden worden de kaders aangegeven, het beheer betreft de uitvoering van de 
beheerwerkzaamheden. Met het beheer van de archiefbescheiden op orde wordt een 
efficiënte en effectieve bedrijfsvoering mogelijk gemaakt, kent Baanbrekers haar eigen 
rechtsposities en die van anderen, is het mogelijk verantwoording af te leggen over het 
handelen, en kan de blijvende bewaring van cultuurhistorische archiefbescheiden worden 
gegarandeerd. 
 
Deze verordening bestaat, naast definities en slotbepalingen, uit drie gedeelten. Hoofdstuk II 
geeft aan welke aspecten van het beheer van archiefbescheiden door het dagelijks bestuur geregeld 
moeten worden. Hoofdstuk III regelt het toezicht op het beheer van archiefbescheiden en de wijze 
waarop het dagelijks bestuur wordt geïnformeerd over het beheer van archiefbescheiden en de 
uitvoering van het toezicht. Hoofdstuk IV bevat bepalingen over het informeren van het algemeen 
bestuur. Het dagelijks bestuur neemt op grond van deze verordening een aantal besluiten. Het 
beheer van de archiefbescheiden wordt nader geregeld in het Besluit Informatiebeheer, op grond 
van artikel 6. De taken en verantwoordelijkheden van de streekarchivaris worden vermeld in diens 
benoemingsbesluit. Ten slotte wordt een besluit genomen ter aanwijzing van de archiefbewaarplaats 
waaronder begrepen een e-depot. 
 
Artikelsgewijze toelichting 
Artikel 1 
a.  Archiefbescheiden: met dit wettelijke begrip wordt bedoeld het geheel van op één of 

meer informatiedragers vastgelegde met elkaar samenhangende gegevens, die worden 
ontvangen of gecreëerd op grond van de taken en/of de werkprocessen van Baanbrekers. Dit 
ongeacht de vorm of de leeftijd van de archiefbescheiden. Het begrip ‘archiefbescheiden’ 
suggereert evenals het begrip ‘archief’ ten onrechte dat het slechts om oudere, papieren 
documenten zou gaan. Taken en werkprocessen van Baanbrekers kunnen worden uitbesteed 
aan andere partijen. Archiefbescheiden die door dergelijke organen of partijen worden 
gevormd op grond van taken en/of de werkprocessen van Baanbrekers vallen onder de 
werking van deze verordening. Dat geldt dus ook voor privaatrechtelijke rechtspersonen die 
publiekrechtelijke taken uitvoeren. 

b.  Archiefbewaarplaats: de locatie waarheen blijvend te bewaren archiefbescheiden conform 
de wet worden overgebracht ter bewaring, beheer en beschikbaarstelling. Onder 
archiefbewaarplaats wordt mede verstaan de voorziening voor de bewaring, het beheer en 
de beschikbaarstelling van de overgebrachte digitale archiefbescheiden: het e-depot. 

c.  Archiefruimte: ruimte of beheeromgeving waar de blijvend te bewaren analoge of digitale 
archiefbescheiden na afhandeling worden bewaard totdat deze naar de archiefbewaarplaats 
worden overgebracht. 

 
Artikel 2 
Deze bepaling is gebaseerd op artikel 3 van de wet. 
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Artikel 3 
De verplichting tot het hanteren van een kwaliteitssysteem voor het beheer van de 
archiefbescheiden vloeit voort uit artikel 16 van de Archiefregeling. De toelichting op dit 
artikel stelt: ‘De kern van dit artikel is dat elke overheidsorganisatie kwaliteitseisen stelt aan 
informatie- en archiefmanagement in overeenstemming met haar verantwoordelijkheden en 
uitvoering van taken.’ Het beheer van de archiefbescheiden dient vervolgens te voldoen aan 
de eisen onder andere door deze regelmatig te toetsen. 
 
Artikel 9 
Dit is bepaald in artikel 31 van de wet. 
 
Artikel 15 en 16 
De verslaglegging en het afleggen van verantwoording door de archivaris vormen de basis 
voor de verslaglegging door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur. 
 
Artikel 17 
Hierdoor wordt het algemeen bestuur in de gelegenheid gesteld het dagelijks bestuur te controleren 
ten aanzien van zijn zorgtaak. Deze informatie kan tevens gebruikt worden om in het kader van 
interbestuurlijk toezicht gedeputeerde staten te informeren. 
 



Voortgangsverslag informatie- en archiefbeheer Baanbrekers 
2017 
 
Inleiding 
Op grond van artikel 4 van de Dienstverleningsovereenkomst Archieftoezicht Baanbrekers brengt 
de archivaris aan het dagelijks bestuur verslag uit over de uitoefening van het toezicht op de 
archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats en over het beheer van de 
archiefbewaarplaats. Dit voortgangsverslag informatie- en archiefbeheer is naar aanleiding van het 
genoemde artikel opgesteld.  
 
Het vorige verslag informatie- en archiefbeheer van Baanbrekers is uitgebracht in 2016. Aangezien 
hierin een totaalbeeld is gegeven van het informatie- en archiefbeheer van de organisatie heeft het 
huidige verslag de vorm van een voortgangsverslag. Het gaat in op de verbeteringen en 
veranderingen ten opzichte van de situatie in 2016. 
 
Het verslag is opgesteld aan de hand van tien Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Deze KPI’s zijn 
door de VNG ontwikkeld op basis van de eisen die aan overheidsorganisaties gesteld worden door 
de archiefwetgeving. Door het beantwoorden van de bij de archief KPI’s behorende vragen blijkt of 
Baanbrekers aan de eisen van wet- en regelgeving voldoet. Voor iedere KPI is aangegeven in 
hoeverre de organisatie aan een KPI voldoet. Hierbij is naast de huidige score ook de beoordeling uit 
2016 opgenomen, om de voortgang van Baanbrekers weer te geven. 

 
De kleuren bij de score hebben de volgende betekenis: 
 

 Voldoet 

 Voldoet grotendeels 

 Voldoet deels 

 Voldoet grotendeels niet 

 Voldoet niet 

 
Conclusie 
In 2016 is het eerste verslag over het archief- en informatiebeheer van Baanbrekers 
uitgebracht. Hieruit bleek dat een aantal zaken moest veranderen om beter aan de KPI’s te 
voldoen. In het afgelopen jaar heeft Baanbrekers stappen gezet om dit te bewerkstelligen. 
Zo is de archiefruimte aangepast en heeft de informatiebeheerfunctie een meer centrale rol 
gekregen door plaatsing onder de afdeling Bedrijfsvoering en Control. Mede dankzij deze 
verbeteringen behaalt Baanbrekers voor de KPI’s 6, 7, 8 en 10 de meest optimale score. 
Verbeterpunten voor de overige KPI’s staan op de planning voor het komende jaar. 
 
De belangrijkste verbeteringen die voor 2018 op de planning staan zijn: 

- Het uitbreiden van het overzicht van de werkprocessen, zodat het een overzicht 
wordt van de informatie binnen Baanbrekers (kpi 3); 

- Het in gebruik nemen van een DMS, waarmee post direct bij binnenkomst 
geregistreerd wordt (kpi 3); 

- Het vervangen van de papieren poststroom door scans (kpi 5). 
  
In het voortgangsverslag 2018 zal in ieder geval worden ingegaan op de voortgang wat deze 
punten betreft. 
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Voortgang per Kritische Prestatie Indicator (KPI) 
 

KPI 1 Lokale regelingen 

Voldoen de regelingen aan de wettelijke eisen? 
 

2016:                                                                                                                        Baanbrekers heeft een Archiefverordening en Besluit informatiebeheer, maar 
deze dienen geactualiseerd te worden om aan de wettelijke eisen te voldoen. 

Voortgang:  Baanbrekers heeft sinds het opstellen van de Archiefverordening en het Besluit 
Informatiebeheer een archivaris benoemd. De regelingen worden daarom 
aangepast. Het is aan te raden daarbij ook de artikelen 18 en 19 van het Besluit 
informatiebeheer aan te passen, aangezien daarin onjuistheden staan. Vanwege 
de invoer van de selectielijst 2017 wordt ook het Besluit verkorten bewaartermijn 
klantdossiers geactualiseerd. De vaststelling van de vernieuwde regelingen staat 
gepland voor begin 2018. 

Score 2017:                                                                                                                  

  

De regelingen van Baanbrekers worden in 2018 geactualiseerd zodat ze aan de 
wettelijke eisen voldoen. 

 
 

KPI 2 Interne kwaliteitszorg en toezicht 

Werkt Baanbrekers structureel aan de kwaliteit(sverbetering) van haar informatiehuishouding? 

2016:                                                                                                                        Baanbrekers heeft geen kwaliteitssysteem voor het informatiebeheer vastgesteld, 
maar er zijn elementen van een dergelijk kwaliteitssysteem in de organisatie 
aanwezig.  

Voortgang: 
 

Kwaliteitssysteem informatiebeheer 
Baanbrekers heeft geen kwaliteitssysteem specifiek voor het archief- en 
informatiebeheer, maar neemt wel deel aan een traject om ISO 27001 
gecertificeerd te raken. Dit is een ISO standaard voor informatiebeveiliging. 
Hierdoor wordt een deel van het kwaliteitssysteem voor informatiebeheer al 
ingevuld. De bedoeling is het traject in mei 2018 af te ronden. Daarna kan bezien 
worden welke aspecten van een kwaliteitssysteem voor informatiebeheer hierop 
aanvullend nog vastgesteld dienen te worden.  
 
Verslag informatie- en archiefbeheer 
Het vorige verslag informatie- en archiefbeheer is uitgebracht op 25 oktober 2016. 
Naar aanleiding van dit verslag is door Baanbrekers een verbeterplan opgesteld 
dat door het dagelijks bestuur op 12 juli 2017 is voorgelegd aan het Algemeen 
Bestuur. De doorlooptijd van het voorleggen van het verslag aan het Algemeen 
bestuur is vrij lang, waardoor de actualiteit van het verslag afneemt. Dit proces 
dient versneld te worden, zodat het Algemeen Bestuur op de hoogte is van de 
actuele stand van zaken wat informatiebeheer betreft. 

Score 2017:                                                                                                                  

 

Baanbrekers werkt aan kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding, 
maar nog niet op basis van een kwaliteitssysteem. Er wordt verslag gedaan van 
het archieftoezicht, maar het duurt lang voordat dit aan het Algemeen Bestuur 
wordt voorgelegd. 
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KPI 3 Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid van 
archiefbescheiden 

Geschiedt de ordening planmatig, waarborgen het systeem en de materialen de authenticiteit, 
context, toegankelijkheid en duurzaamheid? 
 

2016:                                                                                                                        Er is geen compleet overzicht van de archiefbescheiden van Baanbrekers. Wel zijn 
er meerdere overzichten van delen van het archief.  

Voortgang: 
 

Ordening 
Baanbrekers werkt met een handboek waarin alle werkprocessen van de 
organisatie zijn opgenomen. In 2017 is gestart met het uitbreiden van dit 
handboek, door op te nemen wie verantwoordelijk is voor de stukken en wat de 
bewaartermijnen zijn. Hieraan wordt nog toegevoegd wat de bewaarplaats van 
deze stukken is (in welke applicatie of op welke locatie). Wanneer het overzicht 
van werkprocessen compleet is geeft dit een overzicht van de informatie binnen 
Baanbrekers. 
 
Het is de bedoeling vanaf maart of april 2018 een DMS in gebruik te gaan nemen. 
Dit zal gebruikt gaan worden voor zowel het cliënten archief als het zakelijk 
archief. In dit DMS zal post direct bij binnenkomst geregistreerd gaan worden. 
 
Authenticiteit, context en toegankelijkheid 
Een metagegevensschema is nog niet opgesteld. Met de komst van het nieuwe 
DMS is het voor Baanbrekers van belang te bepalen welke gegevens minimaal 
over archiefbescheiden vastgelegd moeten worden, zodat deze eenvoudig terug 
te vinden zijn. Het Streekarchief zal Baanbrekers een overzicht verstrekken van 
benodigde metagegevens, waarmee rekening wordt gehouden bij het inrichten 
van het DMS. 

Score 2017:                                                                                                                  

  

Er is geen compleet overzicht van de archiefbescheiden van Baanbrekers. Wel zijn 
er meerdere overzichten van delen van het archief. Er is nog geen 
metagegevensschema opgesteld. 

 
 

KPI 4 Digitale archiefbescheiden 

Werkt Baanbrekers  inzake digitale archiefbescheiden systematisch aan digitaal 
informatiebeheer en voldoet ze aan specifieke wettelijke voorschriften? 
 

2016:                                                                                                                        Er is geen beleid vastgelegd ten aanzien van digitale archiefbescheiden. 

Voortgang: In het kader van het project informatieveiligheid en het nemen van een 
vervangingsbesluit zal beleid worden vastgelegd ten aanzien van het 
standaardiseren van bestandsformaten. Daarnaast is er met het opstellen van de 
procedure software validatie standaard vastgelegd hoe te werk wordt gegaan bij 
het in gebruik nemen van nieuwe software en wat er ten aanzien van de controle 
gedocumenteerd moet worden. 

Score 2017:                                                                                                                  

  

Er is deels beleid vastgesteld ten aanzien van digitale archiefbescheiden, 
aanvullend beleid is in ontwikkeling. 
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KPI 5 Vernietiging, vervanging en vervreemding van archiefbescheiden 

Weegt Baanbrekers zorgvuldig af wanneer het bezit van bescheiden niet meer van belang is 
voor bedrijfsvoering, democratische controle en cultuurhistorie? 
 

2016:                                                                                                                         Selectie en vernietiging en vervanging van te vernietigen archiefbescheiden vindt 
tijdig en op de juiste manier plaats. Vervanging van archiefbescheiden vindt nog 
niet plaats.  

Voortgang: 
 

Vernietiging 
De stukken vermeld op de vernietigingslijst van 2016-2017 zijn vernietigd. 
Vernietiging loopt daarmee volgens schema. Bij vrijwel alle afdelingen is nu 
bekend dat geselecteerd en vernietigd dient te worden aan de hand van de 
geldende selectielijst. 
 
Vervanging 
Met de komst van het nieuwe DMS wil Baanbrekers starten met het vervangen 
van papieren documenten door scans. Er wordt gewerkt aan het opstellen van het 
hiervoor benodigde handboek vervanging en vervangingsbesluit. Hierover vindt 
overleg plaats met het Streekarchief. 

Score 2017:                                                                                                                  

  

Selectie en vernietiging van archiefbescheiden vindt overwegend tijdig en op de 
juiste manier plaats. Aan het invoeren van vervanging wordt gewerkt. 

 
 

KPI 6 Overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats 

Brengt Baanbrekers het principe van de Archiefwet ‘archiefbescheiden na 20 jaar overbrengen, 
tenzij met redenen omkleed’ correct in de praktijk? 
 

2016:                                                                                                                        Het archief van de WML is ondergebracht bij het Streekarchief en zal na 
inventarisatie officieel overgebracht worden. Verder zijn er geen achterstanden in 
de overbrenging. 

Voortgang: 
 

Het archief van de WML (1970-2012) is toegankelijk gemaakt door middel van een 
inventaris en overgebracht naar het Streekarchief. Het is nu op de studiezaal van 
het Streekarchief te raadplegen (met uitzondering van de stukken waarvan de 
openbaarheid is beperkt in verband met de eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer). 
 
Het archief van de ISD (2004-2012) wordt bewerkt en geïnventariseerd zodat 
toekomstige overbrenging eenvoudiger is. Een inventaris is in concept aanwezig 
en zal met het Streekarchief worden besproken. 

Score 2017:      

  

Alle daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden zijn overgebracht naar 
de archiefbewaarplaats. 

 
 

KPI 7 Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en e-depots 

Zijn de fysieke en digitale bewaaromstandigheden op orde? 
 

2016:                                                                                                                        De archiefruimte voldoet niet aan de eisen van de Archiefregeling voor wat 
betreft brandpreventie en klimaatbeheersing. 

Voortgang:  Archiefruimte 
Er zijn een rookmelder en een CO2 blusser in de archiefruimte geplaatst. Met 
behulp van een datalogger zijn de klimaatwaarden een aantal maanden 
gemonitord. Hieruit blijkt dat de temperatuur en luchtvochtigheid in de ruimte 
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constant zijn en binnen de door de Archiefregeling voorgeschreven waarden 
blijven. Daarnaast zijn de dozen nu op de juiste manier in de stellingen geplaatst. 
In het kader van de ISO certificering en het voldoen aan de BIG (Baseline 
Informatiebeveiliging Gemeenten) wordt de toegangscontrole tot de 
archiefruimten verscherpt. 
 
E-depot 
Baanbrekers wordt op de hoogte gehouden van de resultaten van de leertrajecten 
op het gebied van e-depot die het Streekarchief organiseert. 

Score 2017:                                                                                                                        

  

De bewaaromstandigheden van de archiefbescheiden zijn op orde. 

 

 
KPI 8 Ter beschikkingstelling van naar de archiefbewaarplaats overgebrachte 

archiefbescheiden 

Voldoet Baanbrekers  in de praktijk aan de openbaarheidseisen van de Archiefwet? 
 

2016:                                                                                                                        Baanbrekers voldoet aan de openbaarheidseisen van de Archiefwet. 

Voortgang: Geen wijzigingen. 

Score 2017:                                                                                                                  

  

Baanbrekers voldoet aan de openbaarheidseisen van de Archiefwet. 

 
 

KPI 9 Rampen, calamiteiten en veiligheid 

Heeft Baanbrekers plannen voor het behoud van de (te bewaren) archiefbescheiden bij 
bijzondere omstandigheden? 
 

2016:                                                                                                                        Baanbrekers heeft een bedrijfsnoodplan, maar hierin is niet opgenomen wat moet 
gebeuren met het archief bij een calamiteit. 

Voortgang: Er is een concept bedrijfsnoodplan evacuatie archief opgesteld. Dit plan heeft als 
doel de schade te beperken bij een noodsituatie waarbij archieven beschadigd of 
verloren dreigen te gaan. Het bedrijfsnoodplan evacuatie archief wordt niet 
opgenomen in het algemene bedrijfsnoodplan, omdat het algemene noodplan 
bedoeld is voor het veiligstellen van medewerkers. Het beleid 
informatiebeveiliging is in concept af. Er is een CISO (Chief Information Security 
Officer) benoemd. Een functionaris voor de gegevensbescherming wordt nog 
benoemd.  
 
Er is een (nog niet geformaliseerde) dataclassificatie opgesteld om te bepalen of 
en welke persoonsinformatie in de processen wordt vastgelegd en wat de schade 
is wanneer informatie voor een proces niet beschikbaar is. Deze dataclassificatie 
kan gebruikt worden om te bepalen waar controle op het informatiebeheer het 
meest gewenst is. 

Score 2017:                                                                         

  

Er worden binnenkort plannen voor het behoud van archiefbescheiden bij 
bijzondere omstandigheden vastgesteld. 
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KPI 10 Middelen en mensen  

Kan Baanbrekers beredeneerd aangeven, gelet op haar wettelijke taken voor de archiefzorg en 
het archiefbeheer, hoeveel middelen en mensen zij hiervoor ter beschikking stelt alsmede hun 
kwaliteitsniveau? 
 

2016:                                                             De informatiebeheerfunctie is overwegend uitvoerend van aard ingericht, 
waardoor beleidsvormende, adviserende en controlerende taken onderbelicht 
blijven. De functie is ondergebracht bij de afdeling inkomensondersteuning. Een 
meer centrale plaats in de organisatie is aan te raden. 

Voortgang: Sinds november 2017 is het zakenarchief en de informatiebeheerfunctie 
ondergebracht bij de afdeling Bedrijfsvoering & Control, team Interne Beheersing. 
De beleidsvormende taken zijn belegd bij de CISO en de teamleider Interne 
Beheersing. De CISO zal daarnaast controles gaan uitvoeren op de compleetheid 
van dossiers en op het naleven van de vernietigingstermijn.  
Het klantenarchief valt onder de afdeling Inkomensondersteuning en het 
personeelsarchief onder de afdeling Bedrijfsvoering & Control, team Personeel & 
Organisatie. 

Score 2017:                                                                                    

  

Baanbrekers stelt voldoende mensen en middelen beschikbaar om het 
informatiebeheer uit te voeren en achterstanden uit het verleden weg te werken.  
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Onderwerp 
 

Treasurystatuut Baanbrekers 2018  
 

Steller(s) A.Grootswagers 

Manager E. Hendrich/W. Bak 

Datum  29 juni 2018 
 

Voorstel 
 

Het AB wordt gevraagd het Treasurystatuut 2018 (vs 2.4.) onder gelijktijdige 
intrekking van het treasurystatuut van 11 juli 2016 vast te stellen. 
 

Financiële 
gevolgen 

In tabel 2 onder punt 2 en 7 is duidelijkheid aangebracht inzake het 
aantrekken van kort- en langlopende leningen. Financiële gevolgen ontstaan 
wanneer de bevoegdhedenregeling onjuist wordt toegepast met 
onrechtmatige aantrekkingen tot gevolgd. 

Gevolgen voor de 
formatie 

 

Relatie BB 2.0 Nee 

Besluitvorming 

 Datum advies/besluit 

Directie/MT 25 juni 2018 Akkoord 

Besluit DB 29 juni 2018 Ingestemd 

Besluit van het AB 9 juli 2018 Ondertekening: 
Conform/ afgewezen/afwijkend 
 
 
 
 
 
W.H. Bak                              W.J.J. Ligtenberg 
Secretaris                             Voorzitter 

 

 
 
 

Nadere informatie 
Korte samenvatting 
(als stuk > 3 A4) 
of integraal voorstel 
(als max 3 A4) 

Aanleiding 
De constatering van de accountant dat de bevoegdheden zoals beschreven 
in de procuratieregelingen en het treasurystatuut onvoldoende 
overeenkomstig zijn. Met ingang van januari 2018 zijn de 
procuratieregelingen aangepast aan de feitelijke situatie.  
Het treasurystatuut is dienovereenkomstig geactualiseerd;  
het resultaat ervan wordt nu voorgelegd aan het algemeen bestuur ter 
vaststelling. 
 
Argumenten pro: 
Het opstellen van een treasurystatuut, zijnde een gedragscode als het gaat 
om het nemen van financiële beslissingen, is een verplichting. 
 
 



 
> VOORSTEL 
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Argumenten contra: 
- Teamleider Financiële administratie en adviseur P&C moeten 

jaarlijks toetsen of de bepalingen uit dit statuut nog 
overeenkomstig de feitelijke situatie zijn. 

- Het is van belang om goed en gedegen kennis te hebben van de 
bevoegdheden zoals opgenomen in tabel 2. 

- Het verstrekken van informatie aan het DB en AB wanneer de 
situatie daartoe aanleiding geeft. 

 
 

Implementatie en 
communicatie 

Dit treasurystatuut wordt gecommuniceerd en gepubliceerd en treedt na 
publicatie in werking. 
 
Plaatsing in handboek Baanbrekers na vaststelling door het AB met van 
daaruit melding aan de betrokkenen dat het geactualiseerde 
(goedgekeurde) statuut is geplaatst en te raadplegen is op een bepaalde 
locatie. 
 

Bijlage(n) Treasurystatuut Baanbrekers 2018 

 
 



 

Treasurystatuut Baanbrekers  vs 2.4 
               Pagina 1 van 20 

 

 
 

BAANBREKERS 

TREASURYSTATUUT  

2018 
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Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers; 

 

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Baanbrekers datum 29 juni 2018 

 

 

     BESLUIT 

 

vast te stellen in de openbare vergadering van  9 juli 2018 het treasurystatuut Baanbrekers 2018: 

  

1. Dit treasurystatuut treedt na bekendmaking in werking; 

2. het treasurystatuut Baanbrekers 11 juli 2016 wordt hierbij ingetrokken;  

3. Dit statuut wordt aangehaald onder de naam ‘treasurystatuut Baanbrekers 2018.’  

 

 

Het algemeen bestuur voornoemd, 

 

 

 

De secretaris,     de voorzitter, 

 

W. BAK      W.J.J. Ligtenberg 
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Inleiding 
 

Het treasurystatuut geldt als een gedragscode als het gaat om het nemen van beslissingen op het 

gebied van financiering, beleggen, rentemanagement, liquiditeitenbeheer en de financiële logistiek. 

Het treasurystatuut vormt het kader voor de uitvoering van het treasurybeleid. Het treasurybeleid 

ondersteunt als onderdeel van het financieel beleid, de uitvoering van de publieke taken en biedt 

mede waarborgen voor de financiële continuïteit van Baanbrekers op korte en lange termijn. 

Het treasurystatuut wordt jaarlijks getoetst aan de actualiteit en, indien nodig, gewijzigd. Het 

treasurymanagement is een proces. Het gaat om: 

 tekorten of overschotten in de financiering te kennen, te kwantificeren en in de 

gewenste richting te dirigeren; 

 (financiële) risico’s te identificeren, te kwantificeren en in de gewenste richting te 

dirigeren en 

 de kosten van de financiering en het financiële beheer en verkeer te beperken. 

 

Treasurystatuut 2018 

Met ingang van 2018 zijn de procuratieregelingen in lijn gebracht met de feitelijke situatie. Dit is 

onder andere de aanzet geweest om het treasurystatuut Baanbrekers te actualiseren en in 

overeenstemming te brengen met de procuratieregeling en vice versa. 

 

Het voor de decentrale overheden verplichte schatkistbankieren is ook nu weer opgenomen. De wet 

Schatkistbankieren verplicht decentrale overheden hun overtollige middelen aan te houden bij het 

ministerie van Financiën (met uitzondering voor bepaalde drempelbedragen).  

 

In het treasurystatuut worden allereerst het begrippenkader en de doelstellingen van de 

treasuryfunctie geformuleerd. Deze worden vervolgens geconcretiseerd voor verschillende 

deelgebieden van treasury: risicobeheer, gemeente financiering en kasbeheer. Daarna worden de 

organisatorische randvoorwaarden van de treasuryfunctie weergegeven. Daarbij ligt het accent op de 

helderheid betreffende de verdeling van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Tot 

slot worden de uitgangspunten vastgelegd voor deinformatie die noodzakelijk is om het gehele 

proces beheersbaar en meetbaar te maken en te houden. Is het nodig om artikelen toe te lichten, 

dan vindt dit plaats in een Memorie van Toelichting. 
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1 Treasurystatuut 
 

1.1 Begrippenkader 

 

Artikel 1: begrippenkader 
In dit artikel worden de belangrijkste begrippen gedefinieerd die met betrekking tot treasury relevant 

zijn.  

1. Algemene begrippen treasuryfunctie: 

a. De treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het sturen en 

beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële 

vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan 

verbonden risico’s. 

 

b. Het treasurybeleid bestaat uit de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en 

limieten, de organisatorische en administratieve kaders, de informatievoorziening en 

de administratieve organisatie ter uitvoering van de treasuryfunctie. Het beleid 

wordt vastgelegd in een treasurystatuut. 

 

c. Het treasurybeheer is de (beleids)uitvoering van de treasuryfunctie, binnen de 

kaders van het treasurystatuut. De realisaties daarvan voor een referentieperiode 

komen aan de orde in de treasuryparagraaf van achtereenvolgens de 

programmabegroting en de programmarekening. 

 

 

2. De treasuryfunctie bestaat uit drie deelfuncties: 

 

a. Risicobeheer, waaronder rente-, krediet-, koers- en valutarisicobeheer. 

 

b. Financiering, waaronder financiering en uitzettingen > 1 jaar. 

 

c. Kasbeheer, waaronder gelstromenbeheer. 
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In dit statuut wordt verstaan onder: 

Begrip Omschrijving 

  

Financiering Het aantrekken van benodigde financiële middelen voor een 
periode 

Geldstromenbeheer Al die activiteiten die nodig zijn om liquiditeiten te transfereren 
zowel binnen de organisatie zelf als tussen de organisatie en 
derden (betalingsverkeer). 

Intern liquiditeitsrisico De risico’s van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitenplanningen 
meerjaren  investeringsplanning waardoor financiële resultaten 
kunnen afwijken van de verwachtingen. 

Kasgeldlimiet Een bedrag op basis van de Wet Financiering Decentrale 
Overheden (fido) ter grootte van een percentage van het totaal 
van de jaarbegroting van Baanbrekers bij aanvang van het jaar. 

Koersrisico Het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde 
verminderen door negatieve koersontwikkelingen. 

Kredietrisico De risico’s op een waardedaling van een vordering ten gevolge van 
het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de 
tegenpartij als gevolg van faillissement, surseance van betaling en 
schuldsanering natuurlijke personen of een nadelig saldo met een 
tijdelijk karakter (het zogenaamde deficit). 

Liquiditeitenbeheer Het financieren en uitzetten van middelen voor een periode tot 
één jaar. 

Liquiditeitenplanning Een gestructureerd overzicht van de toekomstige inkomsten en 
uitgaven ingedeeld per tijdseenheid. 

Rating Rating geven de kredietwaardigheid van een bank aan.  

Derivaten Financiële instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een 
bepaalde onderliggende waarde. De onderliggende waarden 
kunnen financiële producten, zoals leningen of obligaties zijn. 
Derivaten worden onder andere gebruikt om rente risico’s te 
sturen en financieringskosten te minimaliseren. 

Renterisico Het gevaar van ongewenste veranderingen van de (financiële) 
resultaten van Baanbrekers dor rentewijzigingen. 

Renterisiconorm Een bij de aanvang van enig jaar op basis van de Wet fido gefixeerd 
percentage van het totaal van de vaste schuld van Baanbrekers dat 
bij de realisatie niet mag worden overschreden. 

Rentetypische looptijd Heet tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening waarin 
op basis van de voorwaarden van de geldlening sprake is van een 
door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare, 
constante  rentevergoeding. 

Saldobeheer Het beheer van de dagelijkse saldi op de rekeningen. 

Rentevisie Toekomstverwachting over de rente ontwikkeling. 

Solvabiliteitsratio Status die door een bancaire toezichthouder in een lidstaat van de 
Europese Economische ruimte (lidstaten van de Europese Unie, 
uitgebreid met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) aan het 
schuldpapier van een instelling kan worden toegekend 
(bijvoorbeeld ‘De Nederlandse Bank”). Een solvabiliteitsratio van 
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0% (‘solvabiliteitsvrije status’) wordt toegekend aan het 
schuldpapier van een financiële instelling wanneer deze hiervoor 
geen reserves (0%) behoeft aan te houden (bijvoorbeeld 
schatkistpapier uitgegeven door de (centrale) overheden. 

Treasuryfunctie De treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het 
besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het 
toezicht houden op de financiële vermogenswaarde, de financiële 
stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. 
De treasuryfunctie bestaat uit vier deelfuncties: risicobeheer, 
financiering, kasbeheer en debiteuren- en crediteurrenbeheer. 

Uitzetting Het tijdelijk toevertrouwen van liquiditeiten aan derden tegen 
vooraf overeengekomen condities en bedingen. Kortlopende 
uitzettingen hebben betrekking op een periode tot één jaar en 
langlopende uitzettingen hebben betrekking op een periode van 
één jaar of langer. 

Schatkistbankieren Op 15 december  2013 is de Wet schatkistbankieren van kracht 
geworden. Vanaf dat moment zijn alle decentrale overheden 
(provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke 
regelingen in de vorm van een openbaar lichaam) verplicht om hun 
overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Tegelijkertijd 
met de wet is de ministeriële regeling schatkistbankieren 
decentrale overheden van kracht geworden. Onderdeel van die 
regeling is de rekening-courantovereenkomst die iedere 
decentrale overheid heeft met de Staat der Nederlanden. 

Intradaglimiet De intradaglimiet geeft het maximale bedrag weer dat 
Baanbrekers per dag van de schatkistbankieren werkrekening ten 
laste van de rekening-courant bij de schatkist kan opnemen. 

 

Artikel 2: Algemene doelstelling van de treasuryfunctie 
 

De treasuryfunctie van Baanbrekers dient tot: 

 

1. Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities; 

2. Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-) resultaten tegen ongewenste 

financiële risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitenrisico’s; 

3. Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van 

de geldstromen en financiële posities; 

4. Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet fido respectievelijk 

de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut. 

 

Artikel 3: uitgangspunten risicobeheer 
 

Met betrekking tot risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten: 

1. Baanbrekers mag leningen of garanties uitsluitend uit hoofde van de ‘publieke taak’ 

verstrekken. Het algemeen bestuur bepaalt de publieke taak. Hierbij wordt vooraf advies 

ingewonnen over de financiële positie en de kredietwaardigheid van de betreffende partij. 

De lening dient tot een doel dat ondersteuning van Baanbrekers rechtvaardigt. 
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2. Baanbrekers kan middelen uitzetten uit hoofde van de treasuryfunctie indien deze uitzetting 

een prudent karakter hebben en niet zijn gericht op het genereren van inkomen door het 

lopen van overmatig risico. Het prudente karakter van deze uitzettingen wordt gewaarborgd 

middels de richtlijnen en limieten van dit treasurystatuut. 

3. Het gebruik van derivaten is niet toegestaan. 

 

Artikel 4: Renterisicobeheer 
 

1. De kasgeldlimiet wordt niet overschreden conform de Wet fido. 

2. De renterisiconorm wordt niet overschreden conform de Wet fido. 

3. Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de 

liquiditeitenplanning. 

4. De rente typische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zo 

veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie. 

5. De rentevisie van Baanbrekers wordt jaarlijks opgesteld en opgenomen in de 

treasuryparagraaf van de begroting. 

6. Binnen de kaders gesteld onder lid 3 en 4 van dit artikel streeft Baanbrekers naar spreiding in 

de rente typische looptijden van de leningen. 

 

Artikel 5: Koersrisicobeheer 
 

1. Doordat het uitzetten van financiële middelen alleen nog mogelijk is in de schatkist van het 

Rijk komen er geen koersrisico’s meer voor. 

2. Het aan- en verkopen van aandelen geschiedt uitsluitend in het kader van de uitoefening van 

de publieke taak. 

 

Artikel 6: Kredietrisicobeheer 
 

1. Doordat het uitzetten van middelen alleen nog mogelijk is in de schatkist van het Rijk doen 

zich geen kredietrisico’s voor. 

2. Bij het verstrekken van leningen uit hoofde van de publieke taak worden indien mogelijk 

zekerheden of garanties geëist. 

 

Artikel 7: Intern liquiditeitsrisicobeheer 
 

Baanbrekers beperkt haar interne liquiditeitsrisico’s door haar treasury activiteiten te baseren op een 

adequate liquiditeitenplanning. 

 

Artikel 8: Valutarisicobeheer 
 

Valutarisico’s worden in Baanbrekers uitgesloten door uitsluitend leningen te verstrekken, aan te 

gaan of te garanderen in euro’s. 
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3 Financiering 
 

Artikel 9: Financiering 
 

Bij het aantrekken van financieringen voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende 

uitgangspunten: 

1. Financieringen worden enkel aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke 

taak. 

2. Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair 

de beschikbare interne financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) te gebruiken ten 

einde het renteresultaat te optimaliseren.  

3. Toegestane instrumenten bij het aantrekken van financieringen zijn onderhandse leningen. 

4. Baanbrekers vraagt een offerte alvorens een financiering wordt aangetrokken. Een 

(telefonische) offerte wordt intern schriftelijk vastgelegd. 

Bij het aantrekken van financieringen korter dan een jaar, gelden de bepalingen zoals genoemd 

onder kasbeheer. 

 

Artikel 10: langlopende uitzettingen 
 

Door de invoering van het schatkistbankieren is Baanbrekers verplicht overtollige middelen te 

storten in de schatkist van het Rijk. Daarnaast zijn er conform de Wet fido mogelijkheden tot 

onderling uitlenen door decentrale overheden. 

 

Artikel 11: Relatiebeheer 
 

Baanbrekers beoogt het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities vooraf te nemen 

financiële diensten. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten. 

1. Financiële instellingen (kredietinstellingen, beleggingsinstellingen, effecteninstellingen, 

verzekeraars en pensioenfondsen) dienen onder Nederlands of anderszins EER-toezicht 
1te vallen, zoals De Nederlandsche Bank en de Verzekeringskamer. 

2. Tussenpersonen dienen minimaal geregistreerd te staan bij de Autoriteit Financiële 

Markten (AFM) en daarvan een vergunning als makelaar te hebben ontvangen. 

  

                                                           
1 Onder de Europese Economische Ruimte (EER) vallen naast de lidstaten van de Europese Unie ook 
Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. 
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4 Kasbeheer 
 

Artikel 12: Geldstromen beheer 
 

Teneinde de kosten van het geldstromenbeheer te beperken wordt: 

1. Het liquiditeitsgebruik beperkt door de geldstromen van Baanbrekers op elkaar en de 

liquiditeitenplanning af te stemmen. Hierbij wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie 

voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig kunnen worden nagekomen. 

2. Het betalingsverkeer wordt zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd door één bank. 

 

Artikel 13: Saldo- en liquiditeitenbeheer 
 

Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer  gelden de volgende specifieke richtlijnen: 

 

1. Baanbrekers streeft naar concentratie van de overtollige liquiditeiten binnen één 

rentecompensatiecircuit bij de bank met de gunstigste condities. 

2. Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat, kan Baanbrekers kortlopende middelen 

aantrekken. Hierbij wordt- conform artikel 4 lid 1- de kasgeldlimiet niet overschreden. 

3. Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld, 

kasgeldleningen en kredietlimiet op rekening courant. 

4. Toegestane instrumenten bij het uitzetten van gelden voor een periode korter dan één jaar 

zijn rekening-courant, daggeld, spaarrekeningen en deposito’s. 
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5 Administratieve organisatie en interne controle 
 

Artikel 14: Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle 
 

In het kader van de treasuryfunctie gelden de volgende algemene uitgangspunten op het gebied van 

administratieve organisatie en interne controle. 

1. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van treasuryactiviteiten zijn op eenduidige 

wijze schriftelijk vastgelegd. 

2. Bevoegdheden zijn via delegatie en mandaat nader schriftelijk vastgelegd. 

3. Bij de uit te voeren treasuryactiviteiten is functiescheiding doorgevoerd bij beslissingen 

evenals registratie en controle door afzonderlijke functionarissen.  
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6 Verantwoordelijkheden 
 

Artikel 15: Verantwoordelijkheden 
 

De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van Baanbrekers staat in 

onderstaande tabel gedefinieerd. 

 

TABEL 1  

Functie Verantwoordelijkheden (o.g.v. mandaat/machtigingen van het 
algemeen bestuur) 

Algemeen bestuur  Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het 
treasurybeleid, globale richtlijnen en limieten in het 
treasurystatuut; 

 Het vaststellen van de treasuryparagraaf; 

 Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) 
bijstellen van het treasurybeleid; 

 Het uitvoeren van de niet aan het Dagelijks Bestuur 
gemandateerde treasuryactiviteiten. 

Dagelijks bestuur  Het (doen) uitvoeren van het treasurybeleid (formele 
verantwoordelijkheid); 

 Het uitbrengen van advies over beleidsvoorstellen en 
rapportages op het gebied van treasury aan het 
Algemeen Bestuur; 

 Het vaststellen van administratieve richtlijnen op het 
gebied van treasury; 

 Het beheren van de administratieve organisatie van 
Baanbrekers. 

Directeur  Het afleggen van verantwoording aan het Dagelijks 
Bestuur; 

 Het zorgdragen voor de administratieve organisatie van 
Baanbrekers; 

 Het aanstellen van medewerkers belast met de 
treasuryfunctie; 

 Het fiatteren van voorstellen van de treasurer; 

 Het controleren en goedkeuren van de 
liquiditeitsprognose. 

Interne auditor (teamleider 
Interne Beheersing) 

 Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid 
van de informatievoorziening en van de treasuryfunctie 
en hierover rapporteren aan de manager Bedrijfsvoering 
& Control 

Treasurer 2  Het rapporteren (afleggen van verantwoording) aan de 
directeur, het Dagelijks en Algemeen Bestuur over de 
uitvoering van het treasurybeleid; 

 Het voorbereiden en het doen van beleidsvoorstellen 
met bettrekking tot treasury; 

                                                           
2 Onder treasurer wordt verstaan de manager Bedrijfsvoering & Controle 
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 Het opzetten van administratieve richtlijnen ten aanzien 
van treasury; 

 Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen; 

 Het uitvoeren van de aan hem gemandateerde 
treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en de 
treasuryparagraaf; 

 Het doen van voorstellen inzake treasury + liquiditeiten-
beheer; 

 Het adviseren van de managers/budgethouders over de 
financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten; 

 Het aangaan van leningen en uitzetten van middelen 
conform het treasurystatuut en de treasuryparagraaf 
evenals de schriftelijke vastlegging van de aan de 
beslissing ten grondslag liggende informatie. De door de 
treasurer voorgestelde beslissing kan alleen na 
fiattering/ondertekening door de directeur worden 
uitgevoerd. 

Managers  Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de 
informatie die hun afdelingen aanleveren aan de afdeling 
FSA omtrent toekomstige uitgaven en ontvangsten; 

 Het fiatteren van betalingen en ontvangsten, ten laste 
c.q. ten gunste van de budgeten waarvan zij in de 
begroting als budgethouder zijn aangewezen. 

Teamleider Financiën  Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de 
volgende deelfuncties: financieel risicobeheer, 
bedrijfsfinancierring (financiering, belegging, 
relatiebeheer en kasbeheer); 

 Het leveren van een bijdrage aan beleidsvoorstellen op 
treasurygebied; 

 Het beheren van de geldstromen; 

 Het onderhouden van contacten met banken, 
geldmakelaars en overige financiële instellingen; 

 Het autoriseren van betalingen aan crediteuren; 

 Het autoriseren van het uitzetten van tijdelijke 
liquiditeitsoverschotten op deposito; 

 Het afleggen van verantwoording aan de manager 
Bedrijfsvoering & Controle over de uitvoering van de aan 
hem/haar gemandateerde activiteiten; 

 Het verzorgen van tijdige, volledige en betrouwbare 
gegevens ten behoeve van de rapportage aan het 
dagelijks- en algemeen bestuur (liquiditeitenplanning) 

 Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen incl. 
het uitzetten van gelden op  deposito. 
 

Adviseur Planning & Control  Het leveren van een bijdrage aan beleidsvoorstellen op 
treasurygebied; 

 Het leveren van een bijdrage aan beleidsvoorstellen met 
betrekking tot de volgende deelfuncties: financieel 
risicobeheer, bedrijfsfinanciering (financiering, belegging, 
relatiebeheer en kasbeheer); 
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 Het verzorgen van tijdige, volledige en betrouwbare 
rapportages aan het Dagelijks- en Algemeen bestuur 
(liquiditeitenplanning); 
 

Kassier3  Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen, incl. 
het uitzetten van gelden op deposito, in overleg met 
teamleider FSA; 

 Het ter autorisatie aanbieden van girale betalingen aan 
een daartoe bevoegde, vanuit het principe van functie-
scheiding; 

 Het beheren van de debiteuren en crediteuren; 

 Het juist en volledig weergeven van de bezittingen, 
schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, 
ontvangsten en betalingen in de financiële administratie; 

 Het verzorgen van tijdige, volledige en betrouwbare 
gegevens ten behoeve van de rapportage aan het 
Dagelijks- en Algemeen bestuur (liquiditeitenplanning); 

 Het afleggen van verantwoording aan de teamleider FSA 
over de uitvoering van de aan hem/ haar gemandateerde 
activiteiten. 

 Het autoriseren van de door de teamleider financiën 
voorgestelde transacties. 

De accountant  Het in het kader van haar reguliere controletaak 
adviseren en controleren omtrent feitelijke naleving van 
het treasurystatuut. 

 

 

  

                                                           
3 Onder ‘kassier’ worden de volgende functiebenamingen verstaan: ‘teamleider financiële administratie; financieel administratief 

medewerker A, B of C, medewerker financiële administratie; medewerker financiële salaris administratie en financieel medewerker.’ 
In de personeelsadministratie Compas  staat beschreven welke medewerker is gekoppeld aan genoemde functiebenamingen. Vervolgens is 
de procuratieregeling op medewerkersniveau ingeregeld 
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7 Bevoegdheden 
 

Artikel 16: Bevoegdheden 
 

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven 

alsmede de daarbij benodigde fiattering. 

 

 

TABEL 2   

Omschrijving bevoegdheden Uitvoering 

(eerste handtekening) 

Autorisatie 

(tweede 
handtekening) 

Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer  

1. Het uitzetten van geld via callgeld of 
deposito. 

Medewerker FSA belast 
met treasury 

Teamleider FSA 

2. Het aantrekken van geld via daggeld 
of kasgeld (kortlopend) 

Treasurer 

 

Directeur 

3. Betalingsopdrachten voorbereiden en 
versturen 

Kassier Kassier vanuit het 
principe van functie-
scheiding 

Bankrelatiebeheer 

4. Bankrekeningen 
openen/sluiten/wijzigen 

Teamleider Financiën  Dagelijks bestuur 

5. Bankcondities en tarieven afspreken Treasurer Directeur 

Financiering en belegging 

6. Het afsluiten van kredietfaciliteiten Treasurer Directeur 

7. Het aantrekken van gelden via vaste 
of onderhandse leningen (langlopend) 
zoals vastgelegd in de treasury-
paragraaf 

Directeur tot € 2.500.000 Algemeen bestuur 

8. Het uitzetten van gelden via 
(staats)obligaties zoals vastgelegd in 
de treasuryparagraaf 

Treasurer Directeur 

9. Het verstrekken van leningen aan 
derden uit hoofde van de publieke 
taak 

Treasurer Directeur 

10. Het garanderen van gelden uit hoofde 
van de publieke taak 

Treasurer Directeur 
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8 Informatievoorziening 
 

Artikel 17: Informatievoorziening 
 

Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient ten minste de in onderstaande tabel opgenome 

informatie te worden verstrekt door de desbetreffende functionarissen. 

 

TABEL 3 

Informatie Frequentie Informatieverstrekk
er 

Informatieontvang
er 

1. Liquiditeitenplanning 
korte termijn 

Situationeel Treasurer Directeur/ 
Algemeen- en 
Dagelijks Bestuur 

2. Begroting (sluitend en 
gedekt door 
gemeentelijke 
bijdragen) 
 

Jaarlijks Directeur t.a.v be-
groting en liquidi-
teitsplanning 

 

Directeur/ 
Algemeen- en 
Dagelijks Bestuur 

3. Informatieverstrekkin
g aan derden 
(toezichthouder en 
CBS) zoals genoemd in 
artikel 8 Wet fido. 

Naar behoefte Teamleider 
Financiën/ Treasurer 
/ directeur 

Derden 

 

9 Inwerkingtreding 
 

Artikel 18: Inwerkingtreding 
 

4. Dit treasurystatuut treedt na bekendmaking in werking en vervangt het treasurystatuut 

Baanbrekers datum 11 juli 2016.  

5. Dit statuut wordt aangehaald onder de naam ‘treasurystatuut Baanbrekers 2018.’  

 

10 Memorie van toelichting 
 

In dit treasurystatuut wordt het treasurybeleid van Baanbrekers op hoofdlijnen vastgelegd. Dat 

gebeurt in de eerste plaats door het aangeven van de doelstellingen van de treasuryfunctie (in artikel 

2). Vervolgens geeft het Algemeen Bestuur in het statuut aan binnen welke richtlijnen en limieten de 

doelstellingen dienen te worden gerealiseerd. Een richtlijn is een bindend voorschrift voor een 

handelswijze die gevolgd moet worden en een limiet is een type richtlijn die een uiterste grens 

aangeeft. Een belangrijk deel van de limieten en richtlijnen is bepaald door de Wet fido. Middels de 

limieten en richtlijnen wordt het ‘risicoprofiel’ van Baanbrekers bepaald, waarbinnen de 

treasuryactiviteiten dienen te worden uitgevoerd. 
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De treasury paragraaf in de begroting geeft de plannen voor de treasuryfunctie voor de komende 

jaren in het bijzonder voor het eerst komende jaar weer. Het gevat onder meer gegevens over de 

algemene ontwikkelingen en de concrete beleidsplannen binnen de kaders van het statuut. Het gaat 

hierbij vooral om de plannen voor het risicobeheer, de financiering van Baanbrekers (analyse 

financieringspositie, leningen- en garantieportefeuille en het uitzettingsportefeuille) en het 

kasbeheer. Uit de toelichting zal moeten blijken dat de plannen binnen de kaders van de Wet fido en 

het treasurystatuut blijven. De treasuryparagraaf in het jaarverslag geeft in het bijzonder een 

verschillen analyse tussen de plannen zoals deze zijn opgenomen in de begroting en de realisatie in 

het verslagjaar.  

 

Artikel 2 In artikel 2 worden de doelstellingen van de treasuryfunctie van Baanbrekers 
weergegeven, hieronder worden deze doelstellingen afzonderlijk toegelicht. 

Artikel 2 lid 1 In de eerste plaats dient de treasury ervoor te zorgen dat Baanbrekers 
‘duurzaam toegang heeft tot de financiële markten tegen acceptabele 
condities.’ De treasury dient te waarborgen dat Baanbrekers duurzaam in 
staat is de voor haar activiteiten benodigde middelen aan te trekken c.q. haar 
overtollige middelen uit te zetten op de financiële markten (bijv. bij banken). 
De condities die daarbij worden bedongen dienen, in het licht van de op het 
betreffende moment gebruikelijke condities, acceptabel (tenminste 
marktconform) te zijn. 

Artikel 2 lid 2 Door haar activiteiten loopt Baanbrekers de volgende financiële risico’s: 
renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s, interne liquiditeitsrisico’s en 
valutarisico’s. Het is de taak van de treasury dergelijke risico’s zoveel mogelijk 
te beperken. In de artikelen 4 tot en met 8 wordt aangegeven op welke wijze 
dit wordt gewaarborgd. 

Artikel 2 lid 3 De derde doelstelling van de treasuryfunctie is het minimaliseren van de 
kosten bij het beheren van de geldstromen en de financiële posities. Deze 
kosten bestaan onder andere uit rentekosten, provisies en kosten van het 
betalingsverkeer. Het is de taak van de treasury het beheer zo efficiënt 
mogelijk uit te voeren. 

Artikel 2 lid 4 Baanbrekers streeft ernaar de renteresultaten te optimaliseren. Dit betekent 
dat Baanbrekers geen middelen onbenut laat maar streeft naar zo hoog 
mogelijke renteopbrengsten (c.q. zo laag mogelijk rentekosten) zonder dat 
daarbij over matige risico’s worden gelopen. De prioriteiten van de 
treasuryfunctie liggen in eerste instantie bij het beheersen en beperken van 
financiële risico’s, de treasuryfunctie is immers géén winstgerichte afdeling 
(‘profit center’). Binnen het acceptabele risicoprofiel, zoals vastgelegd in de 
Wet fido en dit treasurystatuut, kan desondanks worden gestreefd naar 
optimalisatie van de renteresultaten. 

Artikel 3 lid 2 Conform de Wet fido, dienen uitzettingen ‘uit hoofde van treasury’(zie 
toelichting artikel 3 lid 1) een prudent karakter te hebben. In de Wet fido en 
de bijbehorende ministeriële regelingen wordt het begrip ‘prudent’ nader 
uitgewerkt. Het aangaan van financiële transacties met als oogmerk die 
financiële waarden te zijner tijd eventueel met winst te verkopen, is 
nadrukkelijk niet toegestaan (zie artikel 2 lid 2 Wet fido en de memorie van 
toelichting op de Wet fido).Bankachtige activiteiten- het aantrekken en 
uitzetten van middelen met als doel het genereren van inkomen- zijn als 
gevolg van deze bepalingen verboden. De richtlijnen en limieten van dit 
treasurystatuut zijn specifiek geformuleerd om het prudente karakter van de 
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uitzettingen uit hoofde van treasury te garanderen en hebben derhalve géén 
betrekking op (eventueel) verstrekte leningen of garanties uit hoofde van de 
‘publieke taak’ van Baanbrekers. 

Artikel 4 lid 1 Renterisicobeheer omvat het beperken van de invloed van (externe-) 
rentewijzigingen op de financiële resultaten van Baanbrekers. Een belangrijk 
uitgangspunt van de Wet fido is het vermijden van grote fluctuaties in de 
rentelasten van openbare lichamen. Teneinde een grens te stellen aan korte 
financiering (met een rentetypische looptijd tot één jaar) is in de Wet fido de 
kasgeldlimiet opgenomen. Juist voor korte financiering geldt dat het 
renterisico aanzienlijk kan zijn, aangezien fluctuaties in de rente bij korte 
financiering direct een relatief grote invloed hebben op de rentelasten. De 
kasgeldlimiet wordt berekend als een percentage van het totaal van de 
jaarbegroting van Baanbrekers bij aanvang van het jaar. 

Artikel 4 lid 2 Het doel van de renterisiconorm is het beheersen van de renterisico’s op de 
vaste schuld (schuld met een rentetypische looptijd van één jaar of langer) 
door het aanbrengen van spreiding in de looptijd in de leningenportefeuille. 
De renterisiconorm kan worden berekend door een vastgesteld percentage te 
vermenigvuldigen met de totale vaste schuld. 

Artikel 4 lid 3 Afstemming op de liquiditeitenplanning beoogt bedragen slechts te lenen c.q. 
uit te zetten gedurende de periode dat zij daadwerkelijk nodig respectievelijk 
beschikbaar zijn. 

 

Artikel 4 lid 5 Een rentevisie is een toekomstverwachting over de rente ontwikkeling, op 
basis waarvan een financierings- en beleggingsbeleid wordt gevoerd. 
Afhankelijk van de (interne- of externe) ontwikkelingen zal Baanbrekers haar 
rentevisie actualiseren. De rentevisie kan daarbij gebaseerd worden op de 
rentevisie van enkele gezaghebbende financiële instellingen, zoals de 
huisbankier. Afstemming van het beleid op de rentevisie betekent 
bijvoorbeeld het uitstellen van uitzettingen met een lange looptijd op het 
moment dat men een rentestijging verwacht.  

Artikel 4 lid 6 Door spreiding aan te brengen in de rentetypische looptijd van aangetrokken 
leningen, wordt de invloed van een rentestijging op de renteresultaten 
gespreid over meerdere jaren. 

Artikel 7 Interne liquiditeitsrisico’s doen zich bijvoorbeeld voor wanneer Baanbrekers 
gelden voor een bepaalde periode heeft uitgezet en gedurende de looptijd 
van de uitzetting blijkt dat de gelden (onverwacht) nodig zijn voor het doen 
van een investering. Dit kan tot gevolg hebben dat Baanbrekers tijdelijk een 
lening moet aantrekken (wanneer de uitzettingen vast staan in bijvoorbeeld 
een deposito) of wel tussentijds een uitzetting moeten verkopen 
(bijvoorbeeld een obligatie). In beide gevallen kan dit negatieve gevolgen 
hebben voor de financiële resultaten. Ter beperking van dit risico baseert 
Baanbrekers haar financiële transacties op een liquiditeitenplanning waarin 
de toekomstige inkomsten en uitgaven van de gehele organisatie zijn gepland. 
In de praktijk is het opstellen van een betrouwbare en nauwkeurige 
liquiditeitenplanning niet eenvoudig. Dit heeft te maken met de inherente 
onzekerheden die verbonden zijn aan de activiteiten van Baanbrekers en de 
hieraan verbonden financiële gevolgen. Het is daarom van groot belang dat de 
afdeling Financiën (maar ook de adviseur P&C) juist, tijdig en volledig wordt 
geïnformeerd door de overige afdelingen over de financiële gevolgen van hun 
activiteiten. 



 

Treasurystatuut Baanbrekers  vs 2.4 
               Pagina 19 van 20 

 

Artikel 8 Dit betreft een ongewijzigde voortzetting van het beleid van Baanbrekers. 
Valutarisico’s uit hoofde van operationele transacties ontstaan bijvoorbeeld 
op het moment dat Baanbrekers een aankoop van goederen uit de Verenigde 
Staten met dollars moet betalen. 

Artikel 9 lid 1 Het aantrekken van gelden met als doel deze met winstoogmerk te beleggen, 
is door artikel 2 lid c van de Wet fido nadrukkelijk niet toegestaan  (zie ook 
memorie van toelichting op de Wet fido). 

Artikel 9 lid 2 Teneinde de renteresultaten te optimaliseren wordt zoveel mogelijk intern 
gefinancierd. 

Artikel 9 lid 3 Onderhandse geldleningen zijn leningen waarbij de voorwaarden van de 
lening in onderling overleg met de geld gevende partij kunnen worden 
vastgesteld. Een Medium Term Note (MTN) is een verhandelbare lening met 
een looptijd van doorgaans tussen vijf en tien jaar. Handel vindt plaats op de 
onderhandse kapitaalmarkt en de MTN lijkt qua structuur op obligaties. De 
minimum omvang bedraagt doorgaans € 500.00. Deze maakt onderdeel uit 
van een MTN-programma. De term Commercial Paper staat voor de 
verhandelbare schuldbekentenissen met een looptijd korter dan twee jaar 
uitgegeven door niet-kredietinstellingen.   

Artikel 9 lid 4 Deze richtlijn beoogt de marktconformiteit van financieringen  te waarborgen 
voor bijv. te betalen rentepercentages, provisies, (boete-)clausules bij 
vervroegde aflossing etc. Middels het opvragen van meerdere offertes wordt 
bereikt dat de gemeente een beter beeld heeft van de op dat moment 
gebruikelijke tarieven en voorwaarden op de financiële markten. Op basis 
daarvan kan een afgewogen keuze worden gemaakt. 

Artikel 12 lid 1 Geldstromenbeheer omvat met name het zorgdragen voor een efficiënte 
betalingsverkeer. Geldstromen kunnen bijvoorbeeld op elkaar worden 
afgestemd door een betalingsdatum af te stemmen op bepaalde verwachte 
ontvangsten. Hiermee wordt voorkomen dat Baanbrekers tijdelijk middelen 
aan moet trekken (c.q. middelen aan haar uitzettingenportefeuille moet 
onttrekken) teneinde de betreffende betaling (tijdelijk) te financieren.  

Artikel 12 lid 2 Het laten uitvoeren van het betalingsverkeer door één bank heeft als voordeel 
dat er geen kosten hoeven te worden gemaakt om gelden tussen 
verschillende banken over te boeken. 

Artikel 13 lid 1 Het saldo en liquiditeitenbeheer betreft het beheer van de dagelijkse saldi op 
de rekeningen(-courant) van Baanbrekers. Teneinde de noodzaak tot het 
doen van interne overboekingen te beperken, worden verschillende 
rekeningen die Baanbrekers bij één bank aanhoudt opgenomen in een rente 
compensatie circuit. Dit is een systeem waarbij de  (valutaire) debet en 
creditsaldi van alle rekeningen van een organisatie worden samengevoegd tot 
één gecombineerd saldo, waarover de rente wordt berekend. 

Artikel 13 lid 3 In dit lid worden limitatief de mogelijke korte termijn 
financieringsinstrumenten benoemd. De term daggeld (ook wel callgeld 
genoemd) staat voor een opgenomen of uitgezette lening voor onbepaalde 
tijd die dagelijks gewijzigd kan worden. Kasgeldleningen zijn niet 
verhandelbare leningen waarvoor een vast bedrag en een vaste periode 
(maximaal 2 jaar) en tegen een vast rentepercentage.  Kredietlimiet op de 
rekening courant betreft de mogelijkheid debet (‘rood’) te staan op de 
rekening courant. 

Artikel 14 Bij de treasuryfunctie zijn veel personen en organen betrokken. Het statuut 
legt expliciet het delegatie- en mandateringspatroon vast, in casus welke 
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taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden de betrokken partijen 
hebben. Met het oog op de omvang van de transacties en de hiermee 
samenhangende risico’s zijn in dit artikel een aantal specifieke uitgangspunten 
opgenomen ten einde een transparante functiescheiding aan te brengen 
tussen beleidsbepaling en de uitvoering en tussen de administratie en 
controle op financiële transacties. 

Artikel 15 De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de functionarissen die 
binnen Baanbrekers betrokken zijn bij de treasuryactiviteiten zijn in artikel 15 
respectievelijk artikel 16 beschreven. De toekenning van de genoemde 
functies en bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan 
functies en/of functionarissen vindt plaats via de hiertoe dienende 
documenten (mandaten, besluiten e.d.). 

Artikel 16 De eindverantwoordelijkheid voor het treasurybeleid ligt primair bij het 
Algemeen Bestuur. Teneinde niet onnodig te worden belast met het 
dagelijkse treasurybeheer draagt het Algemeen Bestuur een deel van haar 
bevoegdheden over aan de organisatie. De praktische uitvoering van het 
beleid heeft dus vooral op het functionarissenniveau in de organisatie plaats, 
wat als voordeel heeft dat er slagvaardiger kan worden geopereerd. Bij de 
toewijzing van bevoegdheden is zoveel mogelijk rekening gehouden met de 
vereiste functiescheiding tussen besluitvorming, uitvoering, administratie en 
controle. 

 

In tabel twee en drie wordt naar de volgende functionarissen verwezen: 

Directeur 

Treasurer 

Teamleider financiën 

Kassier 

Adviseur Planning en Controle 

Interne auditor 

Voor een beschrijving van de bevoegdheden wordt verwezen naar de tabel 
alsmede naar de daarbij behorende voetnoot. 

Artikel 17 De tabel in dit artikel geeft weer op welke wijze de informatievoorziening 
wordt gewaarborgd voor operationele informatie (punt 1 en 2), beleidsmatige 
informatie (punt 3) en verantwoordingsinformatie (punt 4 t/m 7).  

Het verstrekken van juiste, tijdige, volledige en relevante 
verantwoordingsinformatie moet gerekend worden tot de belangrijkste 
voorwaarden voor het kunnen beheersen van de financiële en interne risico’s 
van Baanbrekers. 

 

Afdelingen dienen ‘incidenteel’ informatie te verschaffen op de momenten 
waarop zich significante wijzigingen voordoen in hun verwachtingen omtrent 
tijdstip of omvang van toekomstige betalingen of ontvangsten (bijv. bij uitstel 
van een grote investering). 
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Onderwerp 
 

Frauderisico analyse Baanbrekers  

Steller(s) A. Grootswagers 

Manager E. Hendrich bij afwezigheid waargenomen door W. Bak, directeur  

Datum  29 juni 2018 

Voorstel 
 

Het AB wordt voorgesteld: 
De fraude risico analyse en de daarin opgenomen verbetermaatregelen vast 
te stellen en daardoor akkoord te gaan met het aantoonbaar opvolgen van de 
verbetermaatregelen.  
 
Aandacht gaat nu vooral uit naar de wijzigingen binnen de organisatie:  
dit schept motief, gelegenheid en een instelling om te frauderen. 
 

Financiële 
gevolgen 

nvt 

Gevolgen voor de 
formatie 

nvt 

Relatie BB 2.0 Ja; fraudebewustzijn en inschatting risico’s is ook van toepassing op BB 2.0. 
 

Besluitvorming 

 Datum advies/besluit 

Datum MT 10 juni 2018 Akkoord 

OR/GO/Participatieraad nvt  

Besluit Directie  
(als nvt DB/AB) 

nvt  

Besluit van het DB 29 juni 2018 Ingestemd met de frauderisico analyse 

Besluit van het AB 9 juli 2018 Conform/afgewezen/afwijkend met opmerkingen 
 
 
 
ondertekening: 
 
W.H  Bak                              W.J.J. Ligtenberg 
Secretaris                               Voorzitter 
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Nadere informatie 
Korte samenvatting 
(als stuk > 3 A4) 
of integraal voorstel 
(als max 3 A4) 

Aanleiding 
Baanbrekers stelt alles in het werk stelt om fraude te voorkomen. Toch 
moet worden erkend dat, hoeveel maatregelen er ook worden ingezet, 
het mogelijk blijft oneigenlijk te handelen. Dit is niet des Baanbrekers 
maar wel inherent aan de menselijke factor. 
Het is daarom belangrijk dat een organisatie zich bewust is van de 
frauderisico's die zij kan lopen. Een (fraude)risico moet  daarbij worden 
omschreven als de combinatie tussen de mogelijkheid  dat een voorval of 
schade zich voordoet en de ernst van die schade (fraude). (Kans x Impact). 
Dit wordt gewogen tegen de aanwezigheid van een motief, de gelegenheid 
en de instelling.  
De beheersing van het risico is het proces waarin beslissingen worden 
gemaakt en geïmplementeerd om risico’s terug te brengen tot een 
geaccepteerd en gedefinieerd niveau. Om als organisatie helder te hebben 
waar in een primair proces de meeste frauderisico's voorkomen, wordt er 
gewerkt met een zogenaamde risicoanalyse. 
 
Er zijn, gelet op voorgaande jaren, duidelijk verbeteringen zichtbaar. 
Belangrijk is nog wel het cultuuraspect. Hiervoor wordt voor de komende 
tijd  extra aandacht gevraagd: grote wijzigingen  binnen de organisatie 
scheppen in zijn algemeenheid motief, gelegenheid en een instelling om te  
frauderen. Als maatregel voert de teamleider IB daarom dit jaar extra 
controles uit (denk bijvoorbeeld aan zakelijke- en privétransacties en/of 
tegoeden); controle op cultuur is echter niet mogelijk. Dit vraagt algemene 
aandacht. 
 
Daarnaast wordt er aandacht gevraagd voor het debiteurenbeheer. 
Weliswaar zijn er kleine verbeteringen maar een risico is nog steeds 
aanwezig. 
 
Argumenten (pro’s) 
- Inzicht in de proces hiaten. 
- Vergroten fraudebewustzijn- en alertheid 
 
Kanttekeningen (con’s) 
- Enkel voldoen aan wettelijke verplichting. 
 

Implementatie en 
communicatie 

Betreft jaarlijks actualiseren van frauderisico analyse. 
Implementatie: in te zetten (aantoonbare) maatregelen door 
verantwoordelijke manager.  
Toetsing in de lijn via interne controle. Toetsing horizontaal door 
teamleider IB. 
Voor de overige entiteiten van Baanbrekers wordt eveneens een fraude 
risico analyse opgesteld. 

Bijlage(n)  Fraude risico analyse 2018 Baanbrekers. 
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Onderwerp 
 

Voorstel continuïteit Ruelong B.V. 

Steller(s) W.A.M. Engelmann, adviseur Planning & Control 

Manager W.H. Bak 

Datum  29 juni 2018 
  

Voorstel 
 

Aan het AB wordt gevraagd te besluiten dat: 
1. In de grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening van Ruelong 

B.V. wordt de volgende tekst opgenomen: 
 

Algemeen 
Moedermaatschappij Baanbrekers verklaart Ruelong B.V. financieel te 
ondersteunen vanaf de jaren 2017 en daarna en waar nodig het eigen 
vermogen aan te zuiveren. Omwille daarvan zijn de jaarstukken 2017 
opgemaakt op basis van een continuïteitsveronderstelling. 
 

2. Hierbij te bevestigen dat de toekomststrategie van Ruelong BV 
nadrukkelijk onderdeel is van de koersdiscussie in het AB en dat 
daarbij het actueel financieel meerjarenperspectief zal worden 
betrokken. 
 

Financiële 
gevolgen 

Niet sec als gevolg van deze verklaring. Wel impliceert dit dat verliezen van 
Ruelong B.V. worden gedragen door Baanbrekers. Dat zou echter sowieso het 
geval zijn. 

Gevolgen voor de 
formatie 

n.v.t. 

Relatie BB 2.0 Gezien het financieel meerjarenperspectief worden de te maken keuzen in 
BB2.0 mede in dit licht geplaatst en urgenter. 

Besluitvorming 

 Datum advies/besluit 

Datum MT n.v.t.  

OR/GO/Participatieraad n.v.t.  

Besluit Directie  
(als n.v.t. DB/AB) 

20 juni 2018 Conform 
 

Besluit van het DB 
 

29 juni 2018 Conform 

Besluit van het AB 
 
 

9 juli 2018 Conform/afgewezen/afwijkend met opmerkingen 
 
 
 
ondertekening: 
 
W.H. Bak                              W.J.J. Ligtenberg 
Secretaris                             Voorzitter 
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Nadere informatie 
Korte samenvatting 
(als stuk > 3 A4) 
of integraal voorstel 
(als max 3 A4) 

Aanleiding 
N.a.v. de controle van de jaarrekening Ruelong B.V. is heeft de accountant 
gesteld dat gezien het negatieve resultaat 2017, en de verwachte 
negatieve resultaten (bij ongewijzigd beleid) dat de nog bij Ruelong B.V. 
geactiveerde (restant) goodwill a € 595.000 geheel dient te worden 
afgeschreven. Hiermee wordt het eigen vermogen in de BV € 14.000 
negatief. Als gevolg daarvan heeft de accountant behoefte aan een 
bestuurlijke stellingname ten aanzien van de continuïteit van de BV. 
Zonder dat ontstaat er discussie met de accountant over de 
accountantsverklaring (van de op zichzelf goede jaarrekening 2017). 
 
Hierover is afstemming geweest met de accountant en het volgende 
afgesproken: Om een goedkeurende verklaring te kunnen afgeven dient 
het bestuur te verklaren zoals voorgaand bij voorstel verwoord. Deze 
verklaring dient aan de accountant te worden overlegd.  
 
Gezien voorgaande zal, ondanks dat de jaarrekening tijdig gereed was, de 
accountantsverklaring pas na het AB van 9 juli a.s. beschikbaar kunnen 
komen. 
 
Argumenten (pro’s) 
Noodzakelijke voor (het voorkomen van een discussie met de accountant) 
over een goedkeurende verklaring voor de jaarrekening 2017 van de BV. 
 
Kanttekeningen (con’s) 
Dit impliceert een financiële verplichting van Baanbrekers (en daarmee 
indirect van mogelijk effect op de gemeentelijke bijdragen). Echter ook 
zonder deze verklaring zouden we, zolang de BV in stand wordt gehouden 
door Baanbrekers, dezelfde financiële implicaties hebben. 
 
Toelichting  
Eventuele nadere toelichting tijdens de vergadering. 

 

Implementatie en 
communicatie 

Nvt 

Bijlage(n) nvt 
 

 

 



 
 
 
 

 

 
Aan:   Leden van  het algemeen bestuur, AB-vergadering van 9 juli 2018 
Van:   W.H. Bak, directeur a.i., namens de voorzitter van het bestuur 
Betreft:  Inleiding n.a.v. het onderwerp Baanbrekers 2.0 en bijgevoegde stukken   
Datum:  27 juni 2018 
 

 
Beste AB-leden, 

  
Het eerste deel van de AB-vergadering van 9 juli 2018 is bedoeld voor de behandeling van de aan u 
toegestuurde agendastukken voor deze vergadering.  

  
Het tweede deel staat in het teken van Baanbrekers 2.0. Gezien de gedeeltelijk nieuwe bemensing 
van het AB staat dit onderwerp nu alleen in het teken van het bijpraten van de nieuwe 
bestuursleden, het delen van enkele ontwikkelingen sindsdien, en het stellen van informatieve en 
toelichtende vragen. Dit AB is dus nog niet gericht op het bestuurlijke vervolggesprek of om te 
komen tot een besluit.  

  
Aan het slot van dit tweede deel wordt geïnventariseerd wat nodig is om het vervolggesprek na de 
zomer weer op te kunnen pakken. Waar zitten de overeenkomsten, en wat is nodig voor een nader 
gesprek. De inmiddels per 1 september 2018 benoemde nieuwe directeur, Ahmed Kansouh, zal bij 
het AB van 9 juli a.s. aanwezig zijn, zodat hij het vervolg na de zomer goed kan overnemen. 

  
Om zo goed mogelijk over dezelfde informatie te beschikken als “doorgaande” en “nieuwe” AB-leden 
is een aantal stukken ter informatie bij het agendapunt Baanbrekers 2.0. gevoegd. Het betreft: 
 

 Het concept verslag en de concept besluitenlijst van de AB-vergadering gehouden op 22 
januari 2018, waarin het concept koersdocument Baanbrekers 2.0. is behandeld. U wordt 
voorgesteld het bijgevoegde verslag en de bijgevoegde  besluitenlijst van 22 januari jl. vast te 
stellen. 
  

 De concept-bestuursbrief, die na het AB van 22 januari jl. is opgesteld en was gericht aan de 
Raden van de gemeenten, maar evenals het koersdocument BB 2.0. niet is verstuurd aan de 
Raden voor een zienswijze. Dit omdat het AB meer tijd nodig bleek te hebben om tot een 
breed gedragen koers te komen. Het DB nodigt u uit deze bestuursbrief vooral als eerste te 
lezen. Hierin wordt volgens het DB de essentie weergegeven. Het zet ook het koersdocument 
BB 2.0 in perspectief. 
 

 Het zogenaamde koersdocument “Baanbrekers 2.0, Buiten-gewoon gelukkig” is bijgevoegd. 
Hoewel er over dit document verschillende beelden bestaan, en het vanuit verschillende 
beelden kan worden gelezen, nodigt het DB u uit het vanuit de bril van voornoemde 
bestuursbrief te lezen. Het document is geen eigenstandige visie vanuit de organisatie, maar 
gebaseerd op een uitvoerig proces met brede gesprekken met stakeholders zoals daarin ook 
beschreven (hoofdstuk 1 en bijlagen). In hoofdstuk 2 tot pagina 6  t/m 12 staan de bestuurlijk 
meest relevante uitgangspunten. Vanaf paragraaf 2.4 geeft het een beeld van eventuele 
organieke consequenties in de toekomst. Die zullen, bij enige keuze door het AB op de 
uitgangspunten, uit nadere uitwerking inkleuring moeten krijgen en zijn voor het bestuurlijke 
gesprek over de visie en uitgangspunten nu minder relevant. 
 



 
 
 
 

 

 Tenslotte vindt u volledigheidshalve nogmaals de hand-outs van de introductiebijeenkomst 
van het AB op 5 juni jl. bijgevoegd. Vanaf sheet 11 vindt u een compacte weergave van 
proces en uitgangspunten. 
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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 

Mevrouw J. Smit, raadslid gemeente Loon op Zand 

De heer A. van Hamond, raadslid gemeente Waalwijk  

Mevrouw C. de Bruijn, raadslid gemeente Waalwijk 

De heer T. Blankers, wethouder gemeente Heusden   

 Mevrouw C. Kleijssen, juriste Baanbrekers (verslaglegger)  

 

M.b.v.v.: 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. Een verhindering is ontvangen van de 
heer Bakker en de heer Grootswagers. 
 
2.Ingekomen stukken 
a) Toezichtoordeel Begroting Provincie Noord-Brabant d.d. 18.12.2017 
Het toezichtoordeel wordt ter informatie aangenomen. 
 
3.Besluitenlijst AB-vergadering 
a. Concept verslag AB-vergadering van 18 december 2017 
De heer Musters geeft n.a.v. het verslag aan dat hij nog geen antwoord heeft gekregen op zijn vraag 
i.v.m. de aansluiting van de openingsbalans van Ruelong B.V. met de eindbalans van Baanbrekers. 
De heer Bak geeft aan dat hiertoe een afspraak zou worden gemaakt met de heer Musters om hem 
dit toe te lichten en zal hier achteraan gaan. 
 
Besloten wordt het verslag van het AB d.d. 18 december  2017 vast te stellen. 
 
3.b. Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering d.d. 18 december 2017 
Besloten wordt de (openbare) besluitenlijst van het AB d.d. 18 december  2017 vast te stellen. 
 
3c. Concept termijnkalender AB van 22 januari 2018 
De heer Van Groos merkt op dat na de verkiezingen op  21 maart a.s. er voorlopig geen AB-leden zijn 
en of dit consequenties heeft voor de termijnagenda. 
Mevrouw Kleijssen geeft aan dat dit correct is en dat hierdoor een aantal zaken zullen moeten 
worden doorgeschoven, tenzij de gemeenten tijdig de afvaardiging in het AB bekend maken aan 
Baanbrekers.  
De heer Bak voegt toe dat voor de financiële zaken, begroting en jaarrekening dit in ieder geval 
betekent dat afgesproken kan worden dat het DB, zonder voorafgaand  voorlopig besluit van het AB 
ter zake, de stukken toch aan de gemeenten kan sturen voor zienswijzen. Dit betekent dat het AB in 
de juli vergadering, conform planning, dan een definitief besluit zal moeten nemen inzake deze 
stukken. 
Mevrouw Kleijssen bevestigt dat het DB de financiële stukken wel tijdig kan doen toekomen aan de 
raden van de gemeenten voor een zienswijze. 
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De heer Van Groos vraagt waarom de eerste en tweede Berap pas in juli en oktober 2018 wordt 
ontvangen door het AB. 
De heer Bak refereert aan de gemaakte afspraak met het AB dat deze in het vervolg 4-maandelijks 
worden geagendeerd i.p.v. de huidige 3-maandelijkse Beraps. 
De heer Musters en mevrouw Couwenberg geven aan dat op basis van de GR Baanbrekers de AB-
leden nog een functie blijven tot het moment er nieuwe leden zijn benoemd. 
Mevrouw Kleijssen gaat dit nogmaals nakijken. Als dat zo is, is er namelijk geen probleem, ook niet 
met de financiële stukken, en kan de geplande vergadering van 9 april a.s. doorgaan.  Zo er toch geen 
raadsleden in functie zijn in het AB van 9 april stemt het AB in met voorgestelde  procedure. 
 
De 12de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers bepaalt in artikel 9 wanneer het 
lidmaatschap van de leden van het algemeen bestuur eindigt. Dit is op het moment dat de 
zittingsperiode van de gemeenteraad afloopt. Conclusie is dan ook dat er op 9 april a.s. waarschijnlijk 
nog geen nieuw algemeen bestuur van Baanbrekers zal zijn. Er kan enkel een nieuw algemeen 
bestuur zijn als de gemeenten z.s.m. na de bekendmaking van de nieuwe leden van de raden ook 
tevens de leden van het algemeen bestuur van Baanbrekers bekend maken.  
 
Besloten wordt de termijnkalender van het AB d.d. 22 januari 2018  vast te stellen en indien er geen 
AB-leden in functie zijn op 9 april a.s. de financiële stukken van Baanbrekers door het DB, zonder een 
voorlopige vaststelling, door te laten sturen voor een zienswijze aan de raden.  
 
4. Voorstel en concept plan Baanbrekers 2.0 
De vertrouwelijkheid van het voorstel en het concept plan Baanbrekers 2.0. wordt opgeheven. 
 
De voorzitter noemt de subtitel van het concept plan, namelijk “buitengewoon gelukkig” waarmee 
een accent wordt gelegd op het feit dat het gaat om waar de mensen gelukkig van worden. Dit ook 
i.v.m. de verschillende interpretaties die aan het concept plan kunnen worden gegeven. De ene 
persoon leest het als dat iedereen naar buiten moet, en de andere persoon zegt dat het gaat over 
een koers die past en aansluit bij de mensen. Dit kan betekenen dat mensen buiten de muren van 
Baanbrekers te werk worden gesteld, omdat ze daar het meest gelukkig van worden. Daarbij staat 
voorop dat dit goed geregeld moet worden voor de mensen. Het dagelijks bestuur van Baanbrekers 
heeft dit concept plan als voldoende beoordeeld om voor te leggen aan het algemeen bestuur om 
hierover een discussie te voeren. Het voorstel voor deze bijeenkomst is dan ook om hierover als 
algemeen bestuur met elkaar het gesprek aan te gaan. Hierdoor kan er stuk gaan ontstaan waar 
beide besturen van Baanbrekers achter kunnen staan en dat voorzien kan worden van een 
bestuursbrief om het concept plan zo met de juiste accenten aan te bieden aan de raden van de 
gemeenten. 
De heer Bak zegt dat het proces binnen Baanbrekers is gestart met de vraag of een verandering 
vanuit het financieel perspectief dient te worden ingezet.  Nu hoeven er geen keuzes meer te 
worden gemaakt vanuit het financieel perspectief, en kan dat dus juist vanuit de inhoud. Het concept 
plan kan een visie c.q. richting zijn, waarbij het draait om de collega’s. Dit betekent dat er geen 
dingen worden gedaan die slecht zijn voor mensen, maar als mensen extern goed werk kunnen 
vinden zou dit de richting zijn. Dit is spannend voor mensen, maar uit ervaring, zowel hier als in den 
lande, blijkt dat het veelal beter is voor mensen en mensen er na verloop van tijd blij mee zijn. Als 
deze visie wordt gedeeld zal het in de bestuurlijke context moeten worden gezet. De heer Bak geeft 
aan dat hij morgen een terugkoppeling zal geven aan de collega’s over de uitkomsten van deze 
bijeenkomst. 
De heer Flohr vraagt om duidelijkheid over wat het dagelijks bestuur nu gaat doen met de conclusies 
die voortkomen uit deze bijeenkomst van het algemeen bestuur en vraagt naar de positie van het 
dagelijks bestuur in dit proces. 
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De voorzitter antwoordt dat er nu een concept plan voorligt waarover gediscussieerd moet worden 
en waarbij het algemeen bestuur aandachtspunten kan meegeven die vervolgens kunnen worden 
meegenomen in een bestuursbrief. 
De heer Flohr refereert aan het voorstel gevoegd bij het concept plan dat het algemeen nu een 
voorgenomen besluit zou moeten nemen en plaatst hier vraagtekens bij. Zeker omdat hij het een te 
absoluut plan vindt. 
De voorzitter vertelt dat het concept plan door sommigen als zeer absoluut gelezen kan worden en 
anderen lezen dit als een bepaalde koers. Het plan stelt voor om nu een beweging naar buiten te 
maken omdat dat een bijdrage levert aan het gelukkig zijn van de mensen waarover het gaat. Hierbij 
moeten de aandachtspunten van het algemeen bestuur n.a.v. dit plan goed worden meegenomen en 
goed worden vastgelegd. 
De heer Van Hamond  merkt op dat het concept plan een vertrouwelijk stuk was. Hij heeft het 
daarom nog niet besproken met de collega raadsleden. Hij wil juist voorkomen dat mensen die het 
betreft zaken in de krant moeten lezen en hij bovendien niets achter wil houden voor de raad, omdat 
er nogal wat staat te gebeuren als dit op deze wijze zo doorgaat. Hij is er geen voorstander van dat 
het algemeen bestuur vanavond een koers moet gaan bepalen, terwijl de leden van de raad van dit 
plan nog niets weten. Hij vraagt of er nu na deze discussie in het algemeen bestuur een concreet 
voorstel gaat komen waar een zienswijze over gevraagd gaat worden aan de raad. 
De voorzitter zegt dat dit correct is. 
Mevrouw De Bruijn vult aan dat ook zij van mening is dat het concept plan met de input vanuit het 
algemeen bestuur eerst aan de raad moet worden voorgelegd, voordat hier een besluit over wordt 
genomen en dat de raad tot dusver nog geen mogelijkheid heeft gehad om van dit plan kennis te 
nemen. Zij zegt dat zij pas 13 januari jl. dit concept plan heeft ontvangen en geen tijd heeft gehad om 
dit te bespreken met de collega’s, waarbij zij overigens met dit concept plan prudent is omgegaan, 
juist omdat het vertrouwelijk was. 
De heer Van Hamond geeft aan contact te hebben gehad met de heer Flohr en de heer Musters en 
dat zij allen van mening zijn dat eerst aan de raad moet worden voorgelegd of dit de juist koers is 
voordat hierover wordt besloten. Op 22 februari a.s. is er hierover nog een discussie met de 
gemeenteraad van Waalwijk. 
De heer Blankers geeft aan dat dit een bewogen onderwerp is en dat veel mensen op de publieke 
tribune aanwezig zijn. Hij geeft aan dat hij het concept plan heeft gelezen als een richtingsdocument 
en het huis pas staat als het verder is ingekleurd en dus geen een absolute blauwdruk is. Hij herkent  
de geluiden uit de raad- en daad sessies. 
De heer Flohr zegt een andere mening te hebben en dat hij mogelijk het concept plan te absoluut 
heeft gelezen, maar dat hij bemerkte dat hij er zeer onrustig van werd.  Het kan een koersdocument 
zijn, maar deze koers is reeds vastgesteld in de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers en hij ziet 
geen verschil met het huidige doel en de huidige missie van Baanbrekers in het voorliggende stuk. Hij 
maakt zich zorgen over het werkbaar maken van de koers en geeft aan dat er een aantal 
vooronderstellingen in worden gedaan, waarvan de onderbouwing  ontbreekt, maar ook veel zaken 
niet goed onderbouwd zijn. Ook vindt hij bijvoorbeeld niets terug over een vergelijking tussen 
Baanbrekers en de Diamantgroep waarom is gevraagd. Hij staat er aarzelend tegenover en vindt de 
rol van de gemeenten ondergeschikt ten aanzien van Baanbrekers zelf. Volgens hem moet de 
Participatiewet duidelijke  invulling krijgen, maar met dit concept plan wordt een organisatie 
afgebroken en moeten de gemeenten het maar zelf uitzoeken.  
Mevrouw De Bruijn zegt dat de financiële noodzaak ontbreekt en dat niet blijkt dat er bijvoorbeeld 
onderzoek is gedaan naar het absorptievermogen van de reguliere markt en dus de bereidheid van 
externe werkgevers om deze mensen in dienst te nemen. Wat gebeurt er als dit niet lukt en de 
infrastructuur is verdwenen. 
De heer Van Hamond maakt zich zorgen over de haalbaarheid van het plan, omdat dit onvoldoende 
onderzocht is. Wat wordt er bedoeld met het één op één overplaatsen van mensen en wat gebeurt 
er als mensen na een aantal maanden weer terugkomen. Hij geeft zijn complimenten dat financieel 
alles beter is geregeld nu, maar hij plaatst vraagtekens bij het welzijn van de mensen. 
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De heer Blankers zegt dat de fasering erg strak is gezet en vraagt of er ook doorgeschoven kan 
worden in de tijd. 
De heer Musters geeft aan tevens problemen te hebben met de voorgestelde periode van 2 jaar. Er 
moet aandacht zijn voor de mensen met een bepaalde rechtsposities, want daar draait het allemaal 
om. Dit komt te weinig in dit stuk tot uitdrukking. 
De heer Bak zegt dat een aantal zaken van belang is. Belangrijk is het vaststellen van een stip op de 
horizon voor het kunnen bepalen van een koerswijziging.  Als je gelooft dat de beste plek voor 
mensen is bij een reguliere werkgever is dat een visie. Het gaat er dan om hoe je werk en mensen bij 
elkaar kunt brengen. Nu is dit heel open, waardoor het in gesprek gaan met reguliere partijen 
hierover niets oplevert. Dit lukt wel als de stip op de horizon is bepaald, en er werk is, en goed wordt 
gezorgd voor de mensen. Dit betekent ook dat je nu niet een aantal business cases kunt voorleggen. 
Als er business cases zijn dan komen deze langs het algemeen bestuur. De visie voorgesteld in het 
concept plan past, zoals men aangeeft, binnen de opdracht van Baanbrekers en daarom kan juist  het 
algemeen bestuur besluiten en hoeft dit plan niet voor besluitvorming aan de raden te worden 
voorgelegd. Baanbrekers blijft immers de Participatiewet uitvoeren in relatie tot werk.   
Wat betreft de urgentie, het is financieel nu goed geregeld. Er is een plan neergelegd voor de 
verkiezingen van de gemeenteraden conform opdracht. Indien de besluitvorming hierover over de 
verkiezingen heen wordt getild moeten mensen nog langer wachten en is er nog steeds geen 
helderheid. Helderheid wordt gevraagd door mensen. Dus de urgentie zit in de menselijke factor. Het 
gekozen tijdpad van 2 jaren is daarbij reëel, maar we weten vanzelfsprekend op voorhand niet of we 
dan voor “8 of 800” mensen en goede plek bij een regulier bedrijf kunnen vinden. De mate waarin 
het huis kleiner wordt is afhankelijk van de mate waarin dit lukt. Dit wordt alleen gedaan als het goed 
is voor de mensen. Als de mensen het extern goed hebben dan gaat bij Baanbrekers het huis krimpen 
en niet andersom.  
De heer Van Hamond zegt het te begrijpen, maar vindt het stuk te absoluut en te strak ingeregeld. Hij 
geeft aan dat hij concludeert dat het huis van Baanbrekers dus ook groter blijft als de mensen niet 
extern geplaatst kunnen worden. 
Mevrouw Mulder antwoordt dat inderdaad het huis pas sluit als de kamers leeg zijn. De gekozen stip 
op de horizon past in de gedachte van de inclusieve samenleving. Uitgangspunt blijven de mensen en 
pas als er voor hen extern een goede werkplek is gevonden zal het huis gaan krimpen. Het concept 
plan is niet meer dan een visie. 
De heer Flohr zegt de visie in de gemeenschappelijke regeling te hebben gelezen, namelijk dat 
mensen zo regulier als mogelijk te werken worden gesteld, en concludeert dat dit voorstel niet 
vernieuwend is.  
De voorzitter antwoordt dat het in het verleden erg diffuus was waarvan Baanbrekers nu was en dat 
hierover ook veel discussie is geweest. De re-integratie mocht geld kosten, maar moest ook iets 
opleveren. Hierdoor kwamen er ook problemen toen bleek dat er met bepaalde re-
integratietrajecten geen uitkeringen werden bespaard. Het concept plan spreekt ook over 
arbeidsmatige dagbesteding wat ook weer de koers diffuser maakt. Het plan is enkel bedoeld als 
koersdocument en moet voldoende sturend zijn. De verdere uitwerking van dit plan zal te allen tijde 
langs het algemeen bestuur komen.  
 
De heer Van Groos zegt dat de gevoerde discussie hem wel helpt maar zijn reactie is dat hij niet eens 
is met het concept plan, hij daarmee niet kan instemmen, en het ook nog niet rijp vindt om aan de 
raden voor te leggen. Het doel van Baanbrekers is het toe leiden van mensen naar werk, dit gebeurt 
al jaren. Waarom is dat niet altijd gelukt. De arbeidsmarkt is weerbarstig en wat gebeurt er als 
mensen terug gaan komen bij een laagconjunctuur en de infrastructuur van Baanbrekers geheel is 
verdwenen. Hij vraagt om welke verschillende groepen mensen het gaat en zou graag willen weten 
welke consequenties dit plan heeft voor welke doelgroepen. Hij is van mening dat Baanbrekers niet is 
van de arbeidsmatige dagbesteding. Hij plaatst vraagtekens of het inderdaad nu financieel goed 
geregeld is. In principe blijft met dit concept plan er een sociale dienst plus bestaan en verdwijnt de 
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gehele sociale werkvoorziening. Daarnaast is er eerst verkocht, toen weer gekocht en nu gaan we 
weer pmc’s verkopen. Het gaat telkens alle kanten op. 
 
De heer Bak zegt dat het nu diffuus is waar Baanbrekers van is en of je kiest voor het financiële of 
voor de mensen. Met dit plan wordt een stip op de horizon gezet en wordt het duidelijker, ook voor 
de mensen, en dat daarmee de sturing op het doel veel beter kan worden ingezet.  
Mevrouw Smit is benieuwd naar de gevolgen van het sluiten van de pmc’s. Ze merkt op dat ze het 
concept plan met verbazing heeft gelezen en het heel erg zwart wit vond verwoord. Verder heeft ze 
zich afgevraagd of hetgeen in het plan is opgenomen wel bij de bijeenkomsten met het bestuur en de 
raadsleden heeft gehoord. Wanneer is een pmc niet meer rendabel genoeg. Ook wat de frictiekosten 
zijn van de plannen is niet duidelijk. Verder is ze van mening dat het stuk moet worden voorgelegd 
aan de raadsleden. Dit omdat er nog veel onduidelijkheden zijn en daar gaan de gemeenten de 
kosten voor dragen zoals de frictiekosten. De gevolgen van dit plan, inclusief de daaraan verbonden 
kosten moeten dus veel duidelijker worden. Ook moeten de gevolgen duidelijk worden voor de 
mensen die dit betreft. 
Mevrouw Couwenberg zegt dat ze niet leest dat de pmc’s sluiten. 
Mevrouw Smit antwoordt dit wel te lezen dus moet het plan sowieso duidelijker worden verwoord 
en worden toegelicht. 
Mevrouw Mulder licht toe dat nu binnen Baanbrekers bedrijfsresultaten voorop staan en dat mensen 
te werk worden gesteld waar ze het meeste financiële rendement opleveren. Bovendien moet er met 
de pmc’s geld worden gegenereerd. Als we het allemaal anders lezen zouden we daaraan moeten 
sleutelen en gaat dit plan er vanuit dat dit het beste is voor de mensen. Het mag namelijk geld kosten 
dat mensen op de juiste plek zitten. 
Mevrouw Smit antwoordt dat ook de huidige visie van Baanbrekers uitgaat van het werken van 
mensen in een zo regulier mogelijke omgeving. 
De heer Van Hamond geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat er een vangnet behouden blijft voor 
de mensen en dat deze duidelijkheid ook aan de mensen wordt gegeven dat dit vangnet er is. 
De heer Flohr zegt dat het hartstikke goed is dat deze mensen naar de reguliere markt gaan, maar 
vraagt zich of de markt deze mensen wil. 
De voorzitter geeft aan dat het stuk bedoeld is om een bepaalde koers uit te zetten en aan de hand 
van deze koers moet er vervolgens een uitwerking komen. Deze koers is zeker niet absoluut, en de 
verdere uitwerking wordt voorgelegd aan het algemeen bestuur. Als dit koersdocument er niet is, 
kan er weer mist aan de horizon gaan ontstaan. Als de stip op de horizon is bepaald kan er op zoek 
worden gegaan naar partners en een aanpak voor het vervolg. Deze aanpak bepalen we als algemeen 
bestuur samen en moet in verband worden gebracht met het perspectief van de mensen. Er zullen 
business cases ontstaan die worden voorgelegd aan het algemeen bestuur en het bestuur bepaalt of 
deze wel of niet doorgaan. Het positief besluit hieromtrent wordt genomen door het algemeen 
bestuur en hangt af van of de markt dit wil en het goed is voor de mensen. Het plaatsen van mensen 
op de reguliere markt kan via het in dienst nemen van deze mensen door de reguliere werkgever 
maar ook via detacheringen. Dit laatste levert de zekerheid op voor de mensen dat ze altijd kunnen 
terugkeren naar Baanbrekers. Re-integratie is een belangrijke doelstelling van Baanbrekers. Zo 
kunnen via kortdurende re-integratie trajecten mensen  naar regulier werk worden geholpen. 
Daarnaast blijft er een groep bestaan die nooit op de reguliere markt te werk kan worden gesteld en 
waarvoor Baanbrekers beschutte werkplekken moet aanbieden. Dit omdat dit wettelijk verplicht is. 
Inderdaad past e.e.a. al binnen de huidige opdracht van Baanbrekers, maar in het verleden is ook een 
discussie ontstaan juist omdat de opdracht aan Baanbrekers niet helder was, en de afspraak was 
gemaakt dat iedereen zou meedoen in de Langstraat. Dit is vervolgens ook ergens gaan schuren. Er 
moet een evenwicht zijn tussen wat het mag kosten en wat het resultaat moet zijn. 
De heer Bak vult aan dat hij duidelijkheid wil geven en dat hij dit op een zorgvuldige wijze wil doen.  
Dat er met een aantal mensen een beweging naar buiten wordt gemaakt en dat we nog niet weten 
om hoeveel mensen dit gaat. Echter, mensen blijven het uitgangspunt en het huis wordt pas kleiner 
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als deze mensen elders zijn geplaatst. En als mensen terugkomen moeten we nog wel iets hebben 
staan om de mensen vervolgens weer op de juiste manier te kunnen bedienen. 
 
De voorzitter vat samen dat het algemeen bestuur van mening is dat de absolute insteek van het 
plan moet worden genuanceerd. Er moet bovendien meer duidelijkheid komen over de bedoelingen 
c.q. gevolgen van dit plan. Verder is er gevraagd door het algemeen bestuur om een vangnet voor 
diegenen die niet extern geplaatst kunnen worden of terugkomen naar Baanbrekers. Het concept 
plan zal nog verder uitgewerkt moeten worden en deze uitwerkingen worden voorgelegd aan het 
algemeen bestuur. 
 
Mevrouw De Bruijn vertelt dat het duidelijk moet worden of de markt deze mensen iets te bieden  
heeft en er een garantie moet zijn voor een terugkeer naar Baanbrekers.  
De heer Flohr geeft aan dat als het document enkel een koersdocument is zoals is aangegeven dat hij 
dan de organieke gevolgen van dit plan hierin nog niet opgenomen wil hebben zoals dit er nu wel in 
staat. Eerst bepalen de gemeenten zelf namelijk de koers, waarna vervolgens de organieke invulling 
c.q. uitwerking hiervan moet gaan plaatsvinden.  
Mevrouw Couwenberg merkt op dat de twee afbeeldingen op pagina 9 van het plan vanuit de 
mensen moet worden benaderd in plaats van vanuit de afdelingen.  
De heer Musters zegt dat je geen oude schoenen moet weggooien, voordat je nieuwe hebt, en dan 
nog moet je oude schoenen niet weggooien, omdat de horizon niet 2 jaar is, maar je hiervoor een 
langere tijd moet uittrekken.   
De voorzitter merkt op dat het ook niet de bedoeling is om het op de lange baan te schuiven. 
De heer Musters kan zich hierin vinden, maar het absolute karakter qua tijd moet uit het plan 
worden gehaald. 
 
De heer Van Groos vertelt dat Baanbrekers altijd het uitgangspunt heeft gehad dat mensen zo 
regulier mogelijk te werk worden gesteld. Dit is tot dusver niet gelukt en vraagt waaraan dit ligt. 
Bovendien is de stip op de horizon een streep die je altijd ziet, maar waar je nooit komt.  
De heer Bak zegt dat de absoluutheid in het plan is opgenomen om zaken duidelijk te maken. Er 
wordt een indicatie van een termijn gegeven van 2 jaar en dit kan enkele maanden eerder of later 
zijn, maar over 2 jaren weten we hoe de wereld eruit ziet, en over 5 jaren niet. Als mensen met 
succes elders te werk worden gesteld dan is het huis zo smal als in het plan c.q. in de afbeelding is 
opgenomen, anders niet. Als mensen worden gedetacheerd blijven mensen bij Baanbrekers in dienst 
en zijn de gemeenten verantwoordelijk voor deze mensen. Dit is de waarborg van deze mensen waar 
ook een ondernemingsraad een borgende rol in heeft. Het uitgangspunt blijft dat het goed moet zijn 
voor de mensen en niet slechter voor de gemeenten, maar het kan nu niet worden ingekleurd.  
De Flohr zegt het een prachtig verhaal te vinden, maar dat hij er niets concreets voor krijgt. Welke 
resultaten behaald gaan worden met dit plan is sterk afhankelijk van de bereidheid van de reguliere 
markt om deze mensen op te nemen. Daar hebben wij en de gemeenten geen invloed op. Hij vraagt 
zich af of de besturen inderdaad zo optimistisch zijn dat de markt deze mensen in 2 jaar tijd gaat 
opnemen. 
 
De voorzitter vat samen dat het algemeen bestuur aangeeft dat de haalbaarheid van dit plan 
gaandeweg in beeld zal komen en het absolute karakter van dit plan o.a. met betrekking tot de koers 
en de tijd, er af moet worden gehaald. De voorzitter vervolgt dat alle gemaakte kanttekeningen door 
het algemeen bestuur in een bestuursbrief zullen worden opgenomen, inclusief de koers en wat deze 
betekent. Bovendien moet het plan het uitgangspunt hebben dat het te allen tijde goed moet zijn 
voor de mensen en dat er een vangnet blijft bestaan. Deze bestuursbrief wordt eerst voorgelegd aan 
het algemeen bestuur ter accordering en met het aangepast concept plan met daarin opgenomen de 
voorgenomen lijn zoals deze wordt voorgelegd aan de gemeenteraden. Gevraagd wordt als 
algemeen bestuur, in verband met de afgesproken raadscycli, op deze stukken snel te reageren. De 
bestuursbrief en de notitie zullen vervolgens worden doorgeleid aan de gemeenteraden voor een 
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zienswijze, waarbij ook de raden desgewenst een mondelinge toelichting op het plan kunnen 
ontvangen, waarvoor zal worden afgestemd met de desbetreffende griffie.  
Mevrouw De Bruijn zegt dat dit na de gemeenteraadsverkiezingen zal worden. 
Mevrouw Mulder geeft aan dat in de gemeente Heusden hiertoe een extra aparte 
voorlichtingsvergadering voor de raad is georganiseerd. 
De heer Musters geeft aan dat hij het vreemd vindt dat in het voorstel bij het plan is opgenomen dat 
informeel advies wordt gevraagd aan de ondernemingsraad en de Participatieraad en waarom dit 
niet een formeel advies. 
De heer Bak antwoordt dat de ondernemingsraad formeel geen adviesrecht heeft op een 
koersdocument, maar te zijner tijd wel adviesrecht heeft n.a.v. de gevolgen van het plan die kunnen 
gaan ontstaan in verband met het personeel. Hij zegt dat de beide raden wel zijn gevraagd om een 
zienswijze te geven n.a.v. het plan en dat die zienswijzen bij de definitieve besluitvorming worden 
meegenomen . Er is ook al een eerste reactie ontvangen. 
De heer Musters stelt voor om de te vragen zienswijzen aan de ondernemingsraad en 
Participatieraad parallel te laten lopen met het vragen van een zienswijze aan de raden.  
De heer Van Groos zegt dat hij deze notitie nog niet rijp vindt om voor te leggen aan de raden, hij 
hiermee niet kan instemmen, en vraagt of de voorzitter nu toch voorstelt om de procedure te laten 
doorgaan. 
De voorzitter antwoordt dat hij tot een stemming kan overgaan, en dan op basis van de meerderheid 
een besluit kan worden genomen , maar  dat hij er belang aan hecht dat het gehele algemene 
bestuur eenzelfde  koers bepaalt.  Er zal zo spoedig mogelijk een bestuursbrief komen, waarbij aan 
het algemeen bestuur wordt gevraagd of ze daarmee akkoord kunnen gaan. 
De heer Flohr benadrukt dat er mede aandacht moet zijn voor de verdere uitwerking van dit plan. 
De voorzitter stelt voor om in een nog op te stellen bestuursbrief de zaken goed te positioneren en 
de notitie in deze op punten aan te passen. De verdere uitwerking die gaat voortkomen uit het plan 
wordt gaandeweg voorgelegd aan het algemeen bestuur. Aan het algemeen bestuur wordt gevraagd 
snel op de stukken te reageren in verband met de cyclus van de verschillende raden.  
Gevraagd wordt of de raden ook inzicht ontvangen in de afgegeven zienswijzen van zowel de 
ondernemingsraad als de participatieraad. 
De voorzitter antwoordt dat deze zienswijzen ook hier bij het algemeen bestuur aan de orde zullen 
komen. 
Mevrouw Couwenberg vraagt of zodra de zienswijzen worden ontvangen van de ondernemingsraad 
en de participatieraad zij deze graag wenst te ontvangen. 
 
5. Mededelingen & Rondvraag  
De heer Musters vraagt of het concept plan Baanbrekers 2.0 aan de vergaderstukken toegevoegd in 
ibabs kan worden toegevoegd zodat dit plan ook openbaar is. Dit wordt z.s.m. gedaan.  
 
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten. 
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Naar aanleiding van de gevraagde en ontvangen mailreacties van eind januari 2018 (26, 27, 28 en 29 
januari 2018) van de leden van het Algemeen Bestuur op het concept van de opgestelde 
bestuursbrief en het (aangepaste) koersdocument BB 2.0.(d.d. 22 januari 2018) is geconstateerd dat 
het AB meer tijd nodig heeft om tot een breed gedragen koers te komen die aan de raden kan 
worden voorgelegd.  
In dat kader is er op 22 januari 2018 door het AB géén voorlopig besluit genomen t.a.v. de 
bestuursbrief en het koersdocument Baanbrekers 2.0. d.d. 22-01.2018 en zal op dit moment (nog) 
niet om een zienswijze van de gemeenteraden worden gevraagd noch om een advies van de OR en 
Participatieraad. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het AB datum 9 juli 2018 
 
 
 
Secretaris,  Voorzitter 
 
 
 
W.H. Bak                                                                  W.J.J. Ligtenberg 
 
 



Openbare besluitenlijst Algemeen Bestuur d.d. 22 januari 2018 

1 

 

1   Opening 
 

 

2. 
 

Ingekomen stukken 
a) Toezichtoordeel Begroting Provincie N-B d.d. 18-12-
2017 
 

Besloten wordt dit ter informatie aan te nemen. 
 

3. 
 

a) Besluitenlijst AB-vergadering d.d. 18-12-2017 
 
b) Openbare besluitenlijst AB-vergadering d.d. 18-12-
2017 
 
c) Termijnkalender AB d.d. 22-1-2018 

Besloten wordt de besluitenlijst vast te stellen 
 
Besloten wordt de openbare besluitenlijst vast te stellen 
 
 
Besloten wordt de termijnkalender van het AB d.d. 22 januari 2018  vast te stellen en indien 
er geen AB-leden in functie zijn op 9 april a.s. de financiële stukken van Baanbrekers door het 
DB, zonder een voorlopige vaststelling, door te laten sturen voor een zienswijze aan de 
raden.  
 

4. Voorstel en concept koersdocument Baanbrekers 2.0. Naar aanleiding van de gevraagde en ontvangen mailreacties van eind januari 2018 (26, 27, 
28 en 29 januari 2018) van de leden van het Algemeen Bestuur op het concept van de 
opgestelde bestuursbrief en het (aangepaste) koersdocument BB 2.0.(d.d. 22 januari 2018) is 
geconstateerd dat het AB meer tijd nodig heeft om tot een breed gedragen koers te komen 
die aan de raden kan worden voorgelegd.  
In dat kader is er op 22 januari 2018 door het AB géén voorlopig besluit genomen t.a.v. de 
bestuursbrief en het koersdocument Baanbrekers 2.0. d.d. 22-01.2018 en zal op dit moment 
(nog) niet om een zienswijze van de gemeenteraden worden gevraagd noch om een advies 
van de OR en Participatieraad. 
 

 
Voor akkoord: 9 juli 2018 
 
 
-------------------------------------------     --------------------------------------------- 
W.H. Bak        W.J.J.  Ligtenberg 
Secretaris a.i.        Voorzitter 
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Geachte leden van de gemeenteraden, (Bijzondere) Ondernemingsraad en Participatieraad, 

 

Baanbrekers is de afgelopen tijd bezig geweest met het ontwikkelen van een vernieuwde koers naar 

de toekomst. We hebben gekeken of de organisatie en de opdracht van Baanbrekers, vijf jaar na de 

start, nog steeds het beste antwoord vormen op de behoeften van de drie Langstraatgemeenten en 

de maatschappij. Ons doel was te komen tot een organisatie die nog beter past bij de huidige tijd en 

beter bestendig is naar de toekomst. Dit noemen we Baanbrekers 2.0.  

 

Het koersdocument dat u bij deze bestuursbrief aantreft is ontwikkeld naar aanleiding van diverse 

bedrijfsonderzoeken en gesprekken met raadsleden, bestuurders en ambtenaren van de drie 

Langstraatgemeenten, met het Baanbrekersbestuur, met Baanbrekersmedewerkers en met leden 

van de Participatieraad. De koers die voor u ligt, is gebaseerd op wat uit al deze gesprekken aan 

informatie is opgehaald. Deze bestuursbrief is na de bespreking van het koersdocument in de 

vergadering van het Algemeen Bestuur van Baanbrekers op maandag 22 januari 2018 toegevoegd om 

het koersdocument en de beweging naar Baanbrekers 2.0 goed te positioneren. Deze bestuursbrief 

maakt integraal onderdeel uit van het koersdocument. 

 

Richting, geen spoorboekje 

Het Algemeen Bestuur van Baanbrekers heeft inmiddels de koers onderschreven. Daarbij is 

uitdrukkelijk aangegeven dat deze koers geen uitgeschreven ‘spoorboekje’ is. Het is veel meer een 

reisdoel, een richting, of beter nog een manier van reizen. Deze manier van reizen past goed bij de 

huidige opgave van Baanbrekers. De koers van Baanbrekers zal de komende jaren gaandeweg 

concreet worden ingevuld. Deze koers is ook nodig om succesvol richting en energie te geven aan 

een toekomst waar we in geloven, maar die zich nog moet bewijzen. Met de nodige vragen en 

onzekerheden. Gaandeweg worden concrete voorstellen gedaan. Een concreetheid die 

vanzelfsprekend nu niet kan worden gegeven, omdat die afhankelijk is van hoe de reis verloopt. In 

die concrete voorstellen kunnen we telkens de afweging maken of dat voorstel past bij de koers. Of 

het goed is voor de mensen en tegelijkertijd zowel inhoudelijk en financieel goed is voor de 

gemeenten. 

 

De mens voorop! 

De mens staat voorop bij Baanbrekers. Dat was zo. En dat blijft zo. Het is erg prettig dat we nu keuzes 

kunnen maken voor wat goed is voor de betrokken mensen. Bij de start van Baanbrekers 2.0 ging het 

vooral om het financiële plaatje. Dit plaatje is inmiddels zo anders dat we vanuit de inhoud keuzes 

kunnen maken. We kunnen nu zelfs keuzes maken die geld kosten, als ze maar goed uitpakken voor 

de mensen waar we het allemaal voor doen. 

 

Inclusieve Participatiemaatschappij 

De inclusieve samenleving en de participatiemaatschappij zijn in de maatschappij vaak onderwerp 

van gesprek geweest. Iedereen die kan, mag meedoen aan de samenleving. Ook zie je steeds meer 

mogelijkheden op regulier werk voor sommige mensen die nu (nog) bij Baanbrekers werken. We 

kunnen deze mensen – met de nodige begeleiding, zorg en nazorg – nieuwe stappen richting de 

reguliere arbeidsmarkt laten zetten. Niet omdat het wordt ingegeven door geld of marktdenken, 

maar omdat het beter is voor deze mensen. We gunnen iedereen een zo regulier mogelijke plek in 

onze maatschappij en in werk. Zo kunnen mensen het beste tot hun recht komen.  
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Alleen als het kan 

We hebben op dit moment de economische en sociaal-maatschappelijke wind mee. Er zijn nu op de 

reguliere arbeidsmarkt écht meer plekken voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt en 

mensen met een beperking. Baanbrekers wil maximaal inzetten op het aan het werk helpen van deze 

personen op werkplekken die zo regulier mogelijk zijn. Hierbij gaat het om mensen die dit kunnen en 

voor wie een plek buiten Baanbrekers goed is. Voor degenen die (nog) niet aan de slag kunnen bij of 

voor reguliere werkgevers, blijft Baanbrekers er uiteraard als (tijdelijke) voorziening. Dit geldt voor de 

mensen in de SW en voor de kandidaten die zijn aangewezen op nieuw beschut werk.  

 

Mogelijk gaandeweg gevolgen voor de organisatie 

Als na verloop van tijd blijkt dat kleinere en grotere aantallen collega’s hun werk steeds meer buiten 

de muren van Baanbrekers vinden, dan heeft dat mogelijk gevolgen voor de organisatie van 

Baanbrekers. Dan kan het zijn dat we gaandeweg activiteiten moeten afbouwen of afstoten. Dit kan 

het geval zijn omdat mensen en activiteiten bij andere werkgevers een plek krijgen, of omdat we – 

als er steeds minder mensen zijn – die activiteiten niet meer kunnen en hoeven uit te voeren. Het 

aanpassen van de organisatie is altijd volgend op de beweging van mensen naar buiten en niet 

andersom. Voor de mensen die (nog) binnen Baanbrekers werken, is er – zolang als dat nodig is – 

plek waar zij kunnen werken. De mensen die dan niet meer bij Baanbrekers werken, hebben dan een 

goede plek gevonden in het reguliere bedrijfsleven of bij (andere) (semi-)overheidsinstellingen zoals 

bijvoorbeeld gemeenten en scholen. Ze zijn dan zichtbaar onderdeel van de inclusieve maatschappij. 

Baanbrekers blijft ook met de nieuwe koers een vangnet bieden in het kader van (nieuw) beschut 

werken. 

 

Focus op werk en korte trajecten 

Een andere accentverschuiving die het vermelden waard is, betreft een scherpere afbakening van de 

werkvelden ‘Werk’ en ’Zorg en Welzijn’. Dit biedt de drie gemeenten ook kansen om de zorgtaken 

meer met elkaar in samenhang te kunnen uitvoeren. Hierbij richt Baanbrekers zich op Werk en de 

gemeenten (en/of hun hun partners) richten zich op Zorg en Welzijn. De dienstverlening naar 

werkzoekenden richt Baanbrekers in de toekomst nog meer op korte re-integratietrajecten. Hierbij 

moet er wel een reëel uitzicht op werk zijn in het reguliere bedrijfsleven of bij (andere) (semi-

)overheidsinstellingen zoals bijvoorbeeld gemeenten en scholen. 

 

Het uitgebreide verhaal 

In bijgaand koersdocument “Baanbrekers 2.0. Buiten-gewoon gelukkig”, vindt u uitvoeriger 

beschreven hoe tot deze koers is gekomen en wat daarvan de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor 

de mensen van Baanbrekers, de dienstverlening aan de mensen die voor of via Baanbrekers werken 

of aan werk en inkomen worden geholpen en de organisatie. We hebben het over mogelijke 

gevolgen, omdat het vervolgproces de komende jaren zal uitwijzen in welke mate we succesvol 

zullen zijn in het op een goede wijze aan het werk helpen van mensen bij reguliere bedrijven of bij 

(andere) (semi-)overheidsinstellingen. Als dit goed lukt, zijn de gevolgen voor de organisatie groter. 

Het document dat u hierbij aantreft is dan ook vooral bedoeld als verantwoording over de 

totstandkoming van de koers. Het rapport geeft ook richting aan het management van Baanbrekers. 
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Graag vernemen we uw zienswijzen 

Het ‘wat’ van Baanbrekers gaat niet veranderen. We blijven de Participatiewet uitvoeren met de 

opdracht zoals die ook staat in de Gemeenschappelijke Regeling. Het ‘hoe’ gaat een belangrijke 

accentverschuiving krijgen. Omdat onze opgave niet verandert, vraagt het geen besluit van de 

deelnemende gemeenteraden. We willen graag onze koers met de gemeenteraden delen en hun 

zienswijzen horen op onze koers. Ditzelfde geldt voor de (Bijzondere) Ondernemingsraad en de 

Participatieraad. Ondanks dat er formeel geen adviesrol ligt, vragen wij ook aan deze raden om 

zienswijzen. De zienswijzen betrekken wij als bestuur bij de verdere behandeling en vaststelling van 

het huidige voorgenomen besluit. Graag nodigen wij u hierbij uit uw zienswijzen aan ons kenbaar te 

maken. 

Graag in gesprek 

De voorzitter en de directeur van Baanbrekers zijn op verzoek graag bereid – ter voorbereiding op de 

zienswijzen – met u in gesprek te gaan over de koers. Er zijn hiervoor al wat afspraken gepland. Dan 

kunnen we u nog beter toelichten wat wij bedoelen dat mensen buiten-gewoon gelukkig kunnen 

worden. 

Buiten-gewoon gelukkig! 

 

Besluitvorming 

De algemene koers is met het bijgevoegde koersdocument uitgezet, waarbij deze bestuursbrief 

integraal onderdeel uitmaakt van het koersdocument. Dit geldt ook voor de nog in te dienen 

zienswijzen. Bij de verdere uitwerking van de stappen behorende bij het koersdocument verloopt de 

besluitvorming via het Algemeen Bestuur van Baanbrekers. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het Algemeen Bestuur van Baanbrekers 

 

Wil Ligtenberg   Walter Bak 

voorzitter   secretaris 
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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
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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 

   

   

  

Eens 21%

Oneens 79%

BB moet dagbesteding 

gaan aanbieden

21%

79%

Eens Oneens

Eens 28%

Oneens 72%

BB moet voor de niet 

kansrijken qua werk, 

zorg en sociale 

participatie organiseren

28%

72%

Eens Oneens

Eens 64%

Oneens 36%

BB moet voor de niet-

kansrijken alleen 

uitkering verzorgen 

maar verder aan de 

gemeenten laten

64%

36%

Eens Oneens

Eens 6%

Oneens 94%

BB gaat vastgoed 

ontwikkeling en beheer 

doen (vwb betreft 

huidige terreinen en 

panden)

6%

94%

Eens Oneens

Eens 26%

Oneens 74%

Bijzondere bijstand 

moet door de 

gemeenten worden 

uitgevoerd

26%

74%

Eens Oneens

Eens 9%

Oneens 21%

BB en regionaal 67%

Geen van beide 3%

BB moet geen 

plaatsingen op werk 

meer doen. Moet 

regionaal.

9%

21%

67%

3%

Eens

Oneens

BB en regionaal

Geen van beide
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Zelf / elders organiseren 

     

 

 

Financieel 

    

 

 

  

Eens 9%

Oneens 22%

Beiden (minimaal bij BB)56%

Beiden (maximaal bij BB)13%

BB moet zelf geen 

bedrijfsactiviteiten 

uitvoeren (doelgroepen 

werken elders)

9%

22%

56%

13%

Eens

Oneens

Beiden (minimaal bij BB)

Beiden (maximaal bij BB)

Eens 67%

Oneens 33%

Voor activiteiten van BB 

die gemeenten (ook) 

doen moeten de 

mensen naar de 

gemeenten

67%

33%

Eens Oneens

Eens 9%

Oneens 91%

BB moet zelf geen 

opleidings- re-integratie-

plekken uitvoeren

9%

91%

Eens Oneens

Eens 38%

Oneens 63%

BB moet alléén uitkering 

en opleidings- re-

integratie-plekken 

uitvoeren

38%

63%

Eens Oneens

Eens 34%

Oneens 66%

BB moet een 

detacheringsconstruct 

worden

34%

66%

Eens Oneens

Eens 13%

Oneens 88%

Als de financiële 

taakstelling is gehaald 

hoeven we niet meer 

naar de taakopdracht te 

kijken.

13%

88%

Eens Oneens

Eens 24%

Oneens 0%

Hangt er van af 73%

Maakt me niet uit 3%

BB moet “backoffice” 

processen op grotere 

schaal onderbrengen

24%

0%

73%

3%

Eens

Oneens

Hangt er van af

Maakt me niet uit

Eens 50%

Oneens 50%

Denkbare verbeteringen 

moet je niet doorvoeren 

als een ander er al beter 

in is

50%50%

Eens Oneens

Eens 25%

Oneens 75%

BB moet 

bedrijfsactiviteiten en 

mensen overdragen aan 

rendabeler SW-bedrijf

25%

75%

Eens Oneens
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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. 



 
 
 

 

 Koersdocument BB20 - Def.docx ©  23-01-2018           Pagina 24 v/d 28 

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 ------------ 
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Walter Bak, Directeur (a.i.)                         Introductie nieuw bestuur 05-06-2018

WE MAKEN ER WERK VAN!

Welkom!

Introductie nieuw bestuur 05-06-2018

Programma

19.00-19.10 uur: Opening en welkom door directeur (a.i.) Walter Bak 
19.10-19.50 uur: Mensenwerk; Verhalen van mensen

19.50-20.20 uur: Korte presentatie Baanbrekers NB boekje Baanbrekers 

Vervolg van het introductieprogramma;
Rondleidingen 

- Woensdagmiddag 13 juni a.s. van 14.00-16.00 uur 
- Dinsdagmiddag 19 juni a.s. van 14.00-16.00 uur. 

Workshop(s)op 27 augustus 

Vergadering Algemeen Bestuur 
Maandag 9 juli a.s. van 18.00-21.00 uur

- Deels Regulier met, m.n. Jaarrekening 2017, Berap 2018, Begroting 2019
- Deels 1e bijpraten/vervolggesprek Baambrekers 2.0 
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Waar we het allemaal voor doen

BAANBREKERS

Introductie nieuw bestuur 05-06-2018
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• 1955 WML, 2004 ISD, 2013 Baanbrekers
• GR 3 gemeenten. 
• Gedelegeerde bevoegdheden
• Eigenstandig bestuur (AB/DB) -> Dat bent u!
• Gemeenten  (gezamenlijke) opdrachtgever
• Hybride organisatie

– “Fabriek” en “Overheidsdienst”
• Uitkeringsverzorging
• Aan het werk helpen (arbeidsmarkt)
• Werk verzorgen (interne werkbedrijven)
• Werk verzorgen (extern, WOL)

• 950 medewerkers 
• 2.000 “dossiers”, 1.550 uitkeringen
• € 50 (2 x €25) miljoen

Korte impressie

Organisatie

Introductie nieuw bestuur 05-06-2018
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LEEFTIJD

• 18-40 jaar: 36%

• 40-50 jaar: 21%

• 50 jaar of ouder: 43%

OPLEIDING

• Geen / basisschool: 29%

• < vmbo-3 (= startkwalificatie): 62%

• vmbo-niveau 3 of 4: 17%

• hbo-niveau (of hoger): 6%

Bijstandsestand

GEZINSSITUATIE

• Alleenstaande ouder: 20%

UITKERINGSDUUR

• < 12 maanden: 23%

• 1-3 jaar: 29%

• > 3 jaar: 48%

PARTTIME WERK

• 23% parttime inkomsten

NB: 2017: 900 meldingen, 500 aanvragen, 400 toekenningen

Introductie nieuw bestuur 05-06-2018

Jaarrekening 2017
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• In lijn met 3e Berap
• Retour gemeenten: € 1,55 mln
• Inclusief herstel voorziening € 0,8 mln
• Daling bijstand 5% laatste half jaar (1.597)
• Daling bijstand 8% beter dan NL
• 922 meldingen, 582 aanvragen, 441 toek.
• 440 plaatsingen werk
• Zo’n 1.000 mw (575 WSW, 125 Pwet)
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Plaatsingen 2017
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Begroting 2018 (ev)
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• 360 plaatsingen werk
• Competenties in beeld ALLE medewerkers 

en werkzoekenden
• Incl. voorzichtichheid BUIG € 1,7 mln
• Incl vervallen taakstelling BB2.0

• O.a. € 1 mln slimmeropties
• NB nadere info BUIG + € 0,5. + vrijval € 1,7 

– € 1,2 reserve = + 1 = € 3 mln voordeel 
gemeenten (2,3 incidenteel)
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BAANBREKERS 2.0

Introductie nieuw bestuur 05-06-2018

Opdracht Baanbrekers 2.0

Introductie nieuw bestuur 05-06-2018

• Medio 2017
• Aanleiding primair Financieel (tevreden dienstverlening)
• Kosten en (maatschappelijke) baten per product/dienst
• Mogelijke keuzen
• September directiewissel
• Herpakken proces “het nieuwe huis”
• NB en passant bedrijfsvoering en betrouwbare informatie 
• Najaar meerdere uitgebreide sessies met breed genodigden
• In de tussentijd nuancering / wijziging financiele beelden
• Tijdsdruk conform opdracht voor gemeenteraadsverkiezingen
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BB2.0 Inzicht kosten/keuzen

€  Inkomen / Reint& Part
Bedragen * € 1.000

Afdeling Tot SLA-1 DVO-1

Kosten personeel & OH

Kosten out-of-the-pocket

Kosten p/fte doelgroep

Besparing BUIG (uitk/inv)

Saldo / prijs SLA/DVO € 0 € 0 € 0

Voorkomen instroom

Uitstroom Werk

Uitstroom anders

Totaal in/uitstroomeffect 0 0 0

€ PMC (Werkbedrijven)
Bedragen * € 1.000

Naam PMC: PC1 PMC2 PMC3

Expl.Res.

Expl p/fte

Besparing BUIG

Expl. incl BUIG

FTE medewerkers

WSW

Overig doelgroep

Regulier

Totaal Medew. 0 0

SLA WSW p/fte

obv loonwaarde%

DVO WEP p/fte

obv loonwaarde%

DVO overige p/fte

obv loonwaarde%

Bedragen * € 1.000
Denkbare maatregel

Impact € Termijn Frictie € Realisme

Portfolio PMC's
Focus op portfolio PMC's en projecten BB breed; daar waar medewerkers hoogste 

toegevoegde waarde hebben ze inzetten en hierdoor minder inzet uitzendkrachten bij 

wmlF

€ 11-50 maanden
0

groot

samenwerken Schoonmaak met schoonmaak coöperatie voor schaalvoordelen 

redelijk

samenwerken Groen met Diamant groep voor schaalvoordelen 

redelijk

Samenwerken met marktpartijen (social firms) voor schaalvoordelen en meer 

marktgerichte werkwijze

redelijk

Samenwerken met gemeentelijke buitendienst

redelijk

Kantine 3 sluiten

< € 10
snel

0
groot

Adviestak (betaald) oprichten voor klanten met vraagstukken op het gebied van 

personeel; branchegericht oplossingen bedenken

€ 11-50 maanden
0

redelijk

Nieuwe diensten op het gebied van: post, pakketservice, afvalverwerking, klussen voor 

bouwbedrijven, portiersfunctie etc.

investeren in start-ups

redelijk

Verkopen klantenportefeuille met medewerkers

redelijk

BedrijfsvoeringMeer communiceren over werkelijke kosten naar leiding voor bewustwording + andere 

KPI's (dashboard)

< € 10 maanden
0

groot

Processen nog meer lean inrichten obv klantbehoefte + personeel

€ 11-50
jaar

€ 11-50
redelijk

Centraliseren van functies als dit efficiency oplevert

< € 10
snel

0
groot

Beter plannen, mogelijk vanuit GV voor de groen?

< € 10 maanden
0

redelijk

Digitale werkbon, oplevering en facturatie

< € 10 maanden
0

groot

Sneller opleveren en sneller factureren waardoor proces efficienter verloopt 

< € 10 maanden
0

groot

loonwaardemetingen eenvoudiger, minder tijd, minder administratieve rompslomp
< € 10 maanden

0
laag

uitbesteden ondersteunende diensten aan derden indien goedkoper (ICT,TD, werf, 

telefonie, salarisadministratie) of samenwerken met andere sw bedrijven

€ 11-50 maanden € 11-50
redelijk

afvalstromen uitbesteden waardoor kleinere buitenruimte nodig is

€ 11-50
jaar

€ 11-50
laag

digitale inkoopfacturatie

< € 10
snel

0
groot

nacalculatie projecten zo inrichten dat werkelijke kosten in beeld zijn

< € 10
jaar

0
redelijk

Timemanagement toepassen 

< € 10
snel

0
groot

Kritisch certificeren

€ 11-50
jaar

0
groot

Strategische P&O rol inzetten

Meer projectmatig/ planmatig werken met gerichte doelen en meetbare resultaten

< € 10
jaar

0
groot

Inkoop kritisch bekijken

< € 10 maanden
0

redelijk

± € 0,7 mln

Financiële beelden......

Introductie nieuw bestuur 05-06-2018

• € 8,4 mln. is niveau gemeentelijke bijdrage 2016. Taakstelling € 1,8 mln.

• Gemeenten hebben in AU enkele miljoenen meer voor deze taken 

• In verleden al, direct en indirect, enkele miljoenen voordeel gerealiseerd 
(o.a. groei bijstand (sinds 2009 + 60%, maar 8% extra formatie/kosten). 

• Formatie W&I 7,5 fte (=10%) en € 1 mln lager dan benchmark 

• Efficiencykorting WSW € 1 mln. Volgens Berenschot niet terug te verdienen.

• Re-integratiemiddelen sinds 2010 verlaagd met 70%/€ 3 mln.

• BERAP Q2 en Q3 2017 inmiddels € 1,5 mln. voordelig 

• Daarbovenop nu zo’n € 2 mln aan “slimmer-opties” geinventariseerd
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Rode draden

Introductie nieuw bestuur 05-06-2018

Koersdocument is geen eigenstandig advies, maar verzameld uit de besprekingen!

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.

Mogelijke Missie

Introductie nieuw bestuur 05-06-2018

Koersdocument is nog onderwerp van gesprek in Algemeen Bestuur (en daarna in 
gemeenteraden ten behoeve van voorgenomen zienswijzen gemeenten). Gezien 
gemeenteraadsverkiezingen helaas “on hold” tot nieuwe bemensing DB en AB.

Mogelijke Missie
“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)”

Past in huidige opdracht GR (en vraagt daarmee geen besluit gemeenten):
”….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. “

 Dus geen fundamentele wijziging, wel extra accent en energie in focus uitvoering
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Dilemma’s
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(Overigens primair WSW gericht...)
• Waarom nog BB2.0 als financieel n.v.t.
• Geloof dat het in reguliere markt goed is
• Waarborgen voor wie niet kan
• Voelt soms pas later goed voor betrokkene
• Angst voor “slechte deals”
• Waarborgen naar toekomst
• Faciliteiten wel/niet behouden
• ........

 Alleen als het kan, èn 
(uiteindelijk) goed is voor hem/haar
+ Organisatie volgend, niet leidend

Waarom vertrouwen?
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• Maatschappelijk ondernemen bewezen op agenda bedrijven
• Participatiemaatschappij steeds meer en zichtbaar vorm
• Economie helpt nu extra
• Groenmarkt schreeuwt om mensen
• Vragen uit de markt
• Aanpak gericht op werk èn bijbehorende mensen
• .....
• Bewezen succesvolle sociale ondernemingen (groei doelgroep)
• Bewezen eigen praktijk (toen in recessie, en reeds 2 a 3 jaar)
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Bewezen praktijk
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Wordt vervolgd in AB 9 juli

Vragen, gesprek? 

Bedankt voor uw aandacht!

Boekje!
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