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 ONDERWERP STUKKEN ACTIE              
1. Opening 

 

2. Presentatie benchmark door Eric van Agt (15 minuten)   nee  informatief 

 

3. Ingekomen stukken  

 Geen 

 

4.  Besluitenlijst AB-vergadering   

               a) Concept verslag AB-vergadering van 22 oktober 2018   ja  vaststellen

 b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering van 22 oktober 2018  ja  vaststellen 

c) Concept termijnkalender AB van 19 november 2018 ja  vaststellen 

 

TER BESPREKING 
5. a) Eerste concept  koersdocument BB 2.0.                  ja  ter bespreking 

  

TER BESLUITVORMING 
6. Vergaderplanning AB en DB 2019 

 a) Vergaderplanning AB en DB 2019  (definitief)    ja  vaststellen

      

TER INFORMATIE 
7. Mededelingen & Rondvraag  

          

RUELONG B.V. 
8. a) Concept advies AB Ruelong B.V. d.d. 22 oktober 2018   ja  vaststellen  

 

AGENDA MAANDAG 19 NOVEMBER 2018                             ALGEMEEN BESTUUR 
Tijd:              19.00-20.30 uur 

Locatie:       Ruimte 2.09 van Baanbrekers 
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Concept Verslag AB-vergadering d.d. 22 oktober 2018 

 

Algemeen Bestuur Baanbrekers  

                 

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

De heer A. Kansouh, secretaris AB 

De heer T. Blankers, lid AB, wethouder gemeente Heusden  

De heer R. Bakker, lid AB, wethouder gemeente Waalwijk 

De heer P. van Steen, lid AB, wethouder gemeente Heusden  

De heer J. van den Hoven, lid AB, wethouder gemeente Waalwijk  

Mevrouw C. Couwenberg, lid AB, raadslid gemeente Heusden 

                             Mevrouw J. Verhoofstad, plv. AB lid, raadslid gemeente Heusden  

De heer A. van Hamond, lid AB, raadslid gemeente Waalwijk  

De heer H. van Tuyl, lid AB, raadslid gemeente Waalwijk  

De heer P. Flohr, lid AB, raadslid gemeente Loon op Zand 

De heer W. Veldkamp, lid AB,  raadslid gemeente Loon op Zand 

Mevrouw E. van Gessel, lid AB, raadslid gemeente Heusden 

 Mevrouw C. Kleijssen, juriste Baanbrekers (verslaglegger)  

 

Afwezig m.b.v.v.:  Dhr. K. Grootswagers   

 

1. Opening  

De VOORZITTER heet eenieder welkom. 

 

2. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

3. Besluitenlijst  AB-vergadering  

a) Verslag van AB van 24 september 2018 

De heer VAN TUYL merkt op dat onderaan pagina 1 van het verslag moet worden toegevoegd dat er 
na Baanbrekers 2.0 in z’n algemeenheid naar de reservepositie moet worden gekeken. Dit wordt 
alsnog opgenomen.  
 
Besloten wordt vervolgens het verslag van 24 september 2018 vast te stellen. 
 
b) Concept openbare besluitenlijst d.d. 24 september 2018 
 
Besloten wordt de openbare besluitenlijst d.d. 24 september 2018 vast te stellen. 
 
c) Concept termijnkalender AB d.d. 22 oktober 2018 

Naar aanleiding van: 

Mevrouw COUWENBERG geeft aan dat de kadernota 2019 in rood is opgenomen en vraagt naar de 

stand van zaken. 

De heer KANSOUH antwoordt dat inderdaad een kadernota 2019 niet wordt opgesteld omdat we 

hiervoor te laat zijn in het reguliere proces. Echter, dat er nadrukkelijk naar wordt gestreefd om een 

kadernota 2020 op te stellen en deze in de decembervergadering van dit jaar te agenderen voor het 

AB. Deze kadernota 2020 zal tevens gecombineerd gaan worden met het op te stellen Baanbrekers 

2.0. koersdocument, waarover in november en december gesproken wordt in het AB.  
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Mevrouw COUWENBERG vraagt wat er gebeurt met deze kadernota als er geen overeenstemming 

zou zijn over het Baanbrekers 2.0. document, omdat een dergelijke kadernota ook relevant is voor de 

gemeenten.  

De VOORZITTER geeft aan dat indien er geen overeenstemming is over Baanbrekers 2.0. er toch een 

kadernota 2020 zal worden opgesteld door Baanbrekers.  

 

Besloten wordt de termijnkalender AB d.d. 22 oktober 2018 vast te stellen 

 

4. a) Eerste concept bestuurlijke vergaderplanning DB en AB 

De heer KANSOUH licht toe naar aanleiding van het concept bestuurlijke vergaderplanning dat er 

gestreefd gaat worden binnen Baanbrekers om het concept geactualiseerde begroting 2019 en het 

concept kadernota 2020 in december 2018 te agenderen en te behandelen, waardoor de termijn van 

6 weken voor het indienen van de stukken bij de griffies gehaald wordt. Echter, indien het opstellen, 

de behandeling of instemming in december 2018 niet lukt schuiven deze stukken voor behandeling 

door naar de januari vergaderingen van 2019 van het bestuur. De termijn van het 6 weken van te 

voren indienen van de stukken bij de griffies wordt dan niet gehaald. Dit betekent dat indien dit 

laatste aan de orde mocht zijn er enige flexibiliteit wordt verwacht van de griffies van de gemeenten.  

Het definitieve voorstel van de vergaderplanning wordt geagendeerd voor een volgende vergadering 

ter vaststelling. 

 

5. Bijeenkomst met de 3 raden op 8 oktober jl. 

De VOORZITTER vraagt wat het AB nodig heeft om tot een goede besluitvorming te kunnen komen.  
De heer FLOHR mist bij hetgeen er al is opgehaald dat er niet is gekeken naar zogenaamde ‘best 
practices’. Kijk naar voorbeelden waarbij deze informatie kan worden betrokken bij de 
besluitvorming. Van belang is wat Baanbrekers voor de lange duur echt nodig heeft voor gunstige 
resultaten en dit kan betekenen het naar binnen of naar buiten bewegen van mensen.  
De heer Kansouh geeft aan dat er wel wordt gekeken naar ‘best practices’. Een voorbeeld hiervan is 
AM Match in Hoofddorp waar directie en twee MT-leden Baanbrekers in september jl. op bezoek zijn 
gegaan om van hun ervaring te leren. Wij zullen daar meer werk van maken en de bevindingen 
rapporteren aan AB. 
De VOORZITTER vraagt of er nog een bijeenkomst met de raden moet worden georganiseerd, omdat 
er nog informatie wordt gemist. 
De heer FLOHR vindt het nu een verantwoordelijkheid van de AB-leden om de eigen raad te 
informeren en dat het desbetreffende AB-lid neemt e.e.a. mee  terug naar AB van Baanbrekers.  
Mevrouw COUWENBERG zegt dat het AB de bevoegdheid heeft dit besluit te nemen en dat er 
hooguit, indien dit gewenst zou zijn, om een zienswijze bij de raden kan worden gevraagd. 
De heer VAN HAMOND merkt op dat hij had begrepen dat de directeur van Baanbrekers hierover 
met de raden in gesprek zou gaan. 
De VOORZITTER antwoordt dat inderdaad indien de raad dit wenst, op verzoek van desbetreffende 
raad, de heer Kansouh bereid is hierover in gesprek te gaan. 
Mevrouw COUWENBERG geeft aan dat er nu in de bijeenkomsten met de raden veel meer is 
gesproken over het centraal stellen van mensen bij het bepalen van een koers. Zij wil wel aandacht 
vragen voor een globale financiële vertaling van mogelijk verschillende scenario’s die aan de orde 
kunnen zijn. Tevens wil zij inzicht in wat de verschillende scenario’s voor effect kunnen hebben op de 
PMC’s  en wat e.e.a. kan gaan opleveren als ‘quick winst c.q. slimmer opties’. Deze slimmer opties 
moeten daarbij wel zijn gebaseerd op realiteitsgehalte.  
De heer VAN TUYL zegt dat bij de gemeente Waalwijk hetzelfde speelt. Oftewel, ook voor de 
gemeente Waalwijk is van belang hoe zij financieel kunnen sturen. Daarbij is de input van de raad 
ook belangrijk, ook bij de keuze waar Baanbrekers nu van is. 
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De VOORZITTER vertelt dat uit de laatste bijeenkomst met de raden op 8 oktober jl.  nadrukkelijk 
naar voren is gekomen dat de mens centraal moet worden gesteld, waarbij het financiële aspect wat 
meer naar de achtergrond verdween. Dit betekent overigens wel dat een doorkijk naar de financiën 
van belang is, omdat bij iedere te maken keuze de financiële randvoorwaarden van belang zijn.  
De heer KANSOUH geeft aan dat hij de verwachtingen in deze goed wil managen. Een goede 
financiële doorkijk geven blijft lastig, omdat mensen uitstromen en weer terug komen. Het best kan 
gewerkt worden met een aantal scenario’s waarbij we trachten te komen tot een goede mix en een 
gezonde balans in het menselijke en het financiële aspect.   
Mevrouw COUWENBERG zegt dat dit prima is en dat het inderdaad moet gaan om een gezonde 
balans.  
De VOORZITTER vraagt of eenieder akkoord is met het voorstel om nog een extra AB vergadering in 
te plannen op maandag  19 november a.s. om over het concept koersdocument met elkaar te 
spreken waarna het AB op 17 december a.s. wordt voorgesteld dit koersdocument vast te stellen. 
Daarbij opgemerkt dat dit koersdocument niet in beton gegoten is, maar hierin ontwikkeling kan 
plaatsvinden, waarin het AB dan ook tussentijds zal worden meegenomen.  
De heer VAN HAMOND vraagt wanneer dit koersdocument dan bekend is.  
De VOORZITTER antwoordt dat het de bedoeling is dat op 19 november a.s. in het extra AB over het 
concept koersdocument wordt gesproken en dan ook dit document beschikbaar is.  
De heer FLOHR vraagt of er dan nog om een zienswijze van de raden wordt gevraagd.  
De VOORZITTER antwoordt dat op 17 december a.s. het AB wordt voorgesteld een besluit te nemen 
over het koersdocument Baanbrekers 2.0. Hij vervolgt dat parallel aan dit koersdocument een 
kadernota 2020 wordt opgesteld, waarin deze koers BB 2.0. wordt opgenomen. De kadernota 2020 
wordt tevens geagendeerd voor het AB van 17 december a.s. Gevraagd wordt aan het AB hierover 
een voorgenomen besluit te nemen onder voorbehoud van de nog te ontvangen zienswijzen van de 
raden. Deze zienswijzen van de raden kan dan begin 2019 worden ontvangen, waarna een definitief 
besluit wordt genomen over deze kadernota 2020 in het AB begin april 2019. Tevens is in de 
tussentijd de heer Kansouh bereid om met de afzonderlijke raden het gesprek hierover aan te gaan.    
   
Het AB stemt in met: 
 

 Het kennis nemen van de samenvatting van de bijeenkomst van de 3 raden op 8 oktober jl. 
 Dat bestaande documenten en de inmiddels opgehaalde informatie o.a. bij raden, bestuur, 

MT, Beleidsteam, OR en P-raad,  gebruikt worden om focus aan te brengen op de 
toekomstige koers van Baanbrekers; 

 Dat er een tussentijds extra AB vergadering op maandagavond 19 november a.s. van 19.00-
20.30 uur wordt gehouden om het 1ste concept van het koersdocument in het AB te 
bespreken;  

 Dat zij als extra informatie nog enkele best practices, een globale financiële doorkijk van 
enkele voorgestelde scenario’s en de effecten hiervan op de PMC’s, evenals de slimmer-opties 
op basis van realiteitsgehalte willen terug zien in het concept koersdocument.  

 Dat in de AB-vergadering van 17 december a.s. wordt voorgesteld een besluit te nemen als 
AB over deze koers; 

 Dat de koers (het koersdocument) in de nieuw op te stellen (concept) kadernota 2020 zal 
worden opgenomen waarvan  in de AB-vergadering van 19 november a.s. zal worden 
gesproken en waarover op 17 december a.s. een voorgenomen besluit wordt genomen, 
waarna om een zienswijze wordt gevraagd van de raden t.a.v. deze kadernota 2020 (begin 
2019).  

  Dat het koersdocument ruimte  biedt voor verdere ontwikkeling. Deze ontwikkeling wordt 
voorgelegd en besproken met het AB. 

 Dat de directeur van Baanbrekers, indien gewenst,  bereid is in gesprek te gaan over de koers 
met de afzonderlijke raad van de gemeente. 
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6. Tweede Berap 2018  

Naar aanleiding van: 

De heer VAN HAMOND vraagt n.a.v. pagina 5 wat de stand van zaken is, wat de kosten zijn en wat 

wel of niet is geregeld in het kader van het inzetten van actieve re-integratie activiteiten via de 

gemeenten.  

De heer KANSOUH antwoordt dat deze screening van bijstandsbestand nog volop loopt en hij dus 

nog niet weet wat dit precies gaat betekenen.  

De VOORZITTER vult aan dat deze screening een bestandsindeling tot gevolg zal hebben en dan ook 

inderdaad duidelijk zal worden voor welke kandidaten zorg en welzijn aan de orde is. Dit kan 

betekenen dat hiervoor ondersteuning vanuit de gemeenten ingezet gaat worden.  

De heer BAKKER zegt dat dit de kandidaten zijn waarmee het nodige aan de hand is en die nu veelal 

ook al een beroep doen op zorg. De vraag is of de gemeenten hiervoor een vervangende rol willen 

gaan spelen.   

De heer VAN HAMOND concludeert dat er vanuit de gemeenten een prijskaartje aan komt te hangen 

om deze kandidaten te activeren.  

De heer BAKKER antwoordt dat iedere gemeente zelf moet bepalen wat voor gelden ze hieraan 

willen besteden.  

De heer VAN HAMOND merkt op dat bij pagina 12 bij ‘onttrekking reserve gebouwen’ een bedrag 

vermeld staat van € 366.000,-. Dit terwijl er eerder is gesproken over een bedrag van € 240.000,-  als 

reserve onderhoud gebouwen. Hij vraagt hierover duidelijkheid. 

De heer VAN KRUISSELBERGEN P&C adviseur van Baanbrekers geeft op verzoek van de voorzitter aan 

dat de € 366.000,- een technische aanpassing betreft (de lasten zijn lager en de onttrekking aan de 

reserve is niet nodig, is per saldo ‘0’). Deze onttrekking levert in de begroting een voordeel op, maar 

is administratief technisch in de 2de Berap nu een nadeel. De € 240.000,- betreft het achterwege 

laten van de storting in de reserve (en dat is dus een voordeel). 

De heer VAN HAMOND vraagt wat het restant is van de reserve herpositionering van 2,4 miljoen en 

of dit nog wel nodig is gezien de resultaten van Baanbrekers.  

De heer KANSOUH geeft aan dat er nu een voorbehoud is gemaakt m.b.t. de opbrengsten van de 

zogenaamde ‘slimmer-opties’ voor dit jaar en de vraag blijft wat is realistisch haalbaar voor de 

komende jaren. Verder is de organisatie bezig met de post ‘dubieuze debiteuren’. Ook hieruit 

kunnen nog nadelige resultaten komen.  

De VOORZITTER zegt dat de afspraak is dat het positieve resultaat terug gaat naar de gemeenten en 

dat indien er nog posten gaan ontstaan waarvoor gelden nodig zijn het AB hierover zal beslissen. 

Verder zal n.a.v. het koersdocument en de uitwerking hiervan duidelijk gaan worden wat er aan 

financiële middelen nodig is om dit (de herpositionering) te kunnen uitvoeren.   

De heer VAN TUYL zegt dat bij de raad een andere verwachting leefde m.b.t. de slimmer-opties. De 

vraag is wat is het realiteitsgehalte en welke slimmer-opties kunnen gehaald worden en welke niet 

en waarom niet. Graag wil hij dit toegelicht hebben ter voorkoming dat de raad met tegenvallers te 

maken krijgt. 

De VOORZITTER vertelt dat ook in het dagelijks bestuur is afgesproken om nader onderzoek te gaan 

doen naar het realiteitsgehalte hiervan.  

Mevrouw COUWENBERG vraagt aandacht voor het realiteitsgehalte van de slimmer-opties van 

Baanbrekers en dat dit in orde moet zijn. 

De heer KANSOUH zegt dat hij hiertoe geen garantie geeft, maar dat hij alleen kan toelichten hoe 

deze slimmer-opties zijn opgemaakt. Als voorbeeld noemt hij dat een functionaris is overgeplaatst 

van de ene naar de andere afdeling en als slimmer-optie is opgenomen. Dit is geen slimmer-optie 
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want dit levert uiteindelijk geen besparing op, evenals bijvoorbeeld slimmer vergaderen of het 

dubbelzijdig kopiëren. Hij zegt dat hij enkel zaken als slimmer-optie wil opnemen als deze structureel 

en duidelijk te kwantificeren zijn. 

De heer BAKKER geeft aan dat een begroting best ambities mag bevatten, maar dat er wel sprake 

moet zijn van een balans.  

De VOORZITTER vat samen dat in beeld wordt gebracht m.b.t. de slimmer-opties wat begroot is en 

wat realistisch is en waarom.  

Mevrouw COUWENBERG vraagt of het correct is dat er nog meer nieuw beschut werkplekken 

kunnen worden ingevuld dan nu ingevuld zijn. 

De heer KANSOUH antwoordt dat dit correct is. Op dit moment zijn er onvoldoende kandidaten voor 

het nieuw beschut werken.  

Mevrouw COUWENBERG vraagt aandacht voor het op de goede plek leggen van de rekening als er 

zaken niet goed gaan bijvoorbeeld met de inzet van medewerkers van Stichting Fidant. Zo zit er een 

enorme dip in de cijfers van de banenafsprakenbanen op pagina 23. Gevraagd wordt of kan worden 

nagezocht hoe dit is te verklaren. Ook zien we dat op pagina 29 de omzet van de cleanroom 

achterblijft, maar niet duidelijk wordt wat hieraan wordt gedaan.  

De heer KANSOUH antwoordt dat hoe en wat met de pmc’s van Baanbrekers, dus ook met o.a. de 

cleanroom, meegenomen wordt in de discussie over Baanbrekers 2.0.  

Mevrouw COUWENBERG merkt op dat als bijvoorbeeld de cleanroom wordt vervreemd het beter is 

deze met een goede omzet te vervreemden dan wanneer dit niet het geval is. Dit geldt overigens ook 

voor Broikes.  

De heer FLOHR vraagt er aandacht voor dat de goede zaken in beeld zijn, ook bijvoorbeeld een 

doorkijk naar de toekomst en niet alleen naar het verleden, voordat er besluiten genomen kunnen 

worden over deze pmc’s.  

Mevrouw COUWENBERG spreekt haar complimenten uit over de informatiewaarde van de Berap’s 

die steeds groter is geworden. 

De heer FLOHR vraagt of er risico wordt gelopen nu de nieuw beschut werkplekken niet conform de 

taakstelling zijn ingevuld.  

De heer BAKKER antwoordt dat hij heeft vernomen dat er in dit kader geen boetes worden 

uitgedeeld. Echter als deze mensen er niet zijn kunnen deze plekken ook niet worden gevuld. 

Betwijfeld wordt vervolgens of deze mensen er niet zijn of dat bijvoorbeeld het UWV de indicaties te 

streng uitvoert.  

 

Besloten wordt: 

De 2e Bestuursrapportage (Berap) 2018 vast te stellen waarbij het volgende in acht dient te worden 
genomen: 

 Dat er nader onderzoek volgt naar het realiteitsgehalte van de slimmer-opties; 
 Dat een positief resultaat terug gaat naar de gemeenten maar dat n.a.v. het document BB 

2.0 en de uitwerking hiervan duidelijk moet worden welke financiële middelen nodig zijn voor 
de herpositionering en dat als er nog posten gaan ontstaan waarvoor gelden nodig zijn het 
AB hierover zal beslissen. 

 Dat de goede zaken in beeld worden gebracht met o.a. een doorkijk naar de toekomst 
voordat er besluiten genomen kunnen worden over de pmc’s van Baanbrekers.  

 

N.a.v. de vraag van mevrouw Couwenberg over de dip in de cijfers van de banenafspraakbanen (BAB) 

op pagina 23 van de Berap is het antwoord dat er  zichtbaar in april en mei minder instroom is 

geweest in de BAB. Dit komt overeen met de verminderde totale instroom bij Baanbrekers. Tevens is 

in april en mei een piek te zien in de totale uitstroom bij Baanbrekers. E.e.a. heeft ook effect gehad op 
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de uitstroom van de BAB. Daarbij is niet uitgesloten dat hier kandidaten bij zitten die uitgestroomd 

zijn naar de WW en mogelijk t.z.t. weer een beroep gaan doen op de bijstand.  

 

7. Controleprotocol 2018 Baanbrekers 

Mevrouw COUWENBERG vraagt aandacht voor de procedure van de auditcommissie. Zij vraagt naar 

de stand van zaken van het nieuwe concept van de verordening van deze commissie. Ook dit 

controleprotocol zou voor advisering voorgelegd dienen te worden aan deze commissie. 

Mevrouw KLEIJSSEN antwoordt dat het nieuwe concept van de verordening in het AB van december 

zal worden geagendeerd.   

 

Besloten wordt: 

1. tot het vaststellen van het controleprotocol  2018. 
2. als gevolg van de herinrichting de uitsluiting van het inkoop-en aanbestedingenbeleid Baanbrekers 

vast te stellen. 

 

8. Mededeling en rondvraag 

Er zijn geen mededelingen en er wordt geen gebruik gemaakte van de rondvraag. 

 

 

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het AB datum 19 november 2018 
 
Secretaris,  Voorzitter 
 
 
 
A.H. Kansouh                                                           W.J.J. Ligtenberg 



Openbare besluitenlijst Algemeen Bestuur d.d. 22 oktober  2018 
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1.   Opening 
 

Geen onderwerpen 

2. Ingekomen stukken 
 

Er zijn geen ingekomen stukken 

3. 
 

Besluitenlijst(en) AB-vergadering 
a) Verslag van het AB d.d. 24 september 2018 
 
b) Concept openbare besluitenlijst d.d. 24 september 
2018 
c) Concept termijnkalender AB d.d. 22 oktober 2018 
 

Besloten wordt: 
Het verslag van 24 september 2018 met inachtneming van de gemaakte opmerking over de 
reservepositie vast te stellen. 
De openbare besluitenlijst d.d. 24 september 2018 vast te stellen. 
 
De termijnkalender AB d.d. 22 oktober 2018 vast te stellen. 

4. 
 

Eerste concept bestuurlijke vergaderplanning DB en AB 

 

Dit wordt toegelicht en hiervan wordt kennis genomen. 
Benadrukt wordt dat er enige flexibiliteit wordt gevraagd van de griffies van de gemeenten 
indien de behandeling van de stukken doorschuift naar de bestuursvergaderingen van januari 
2019.  
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5. Bijeenkomst met de 3 raden op 8 oktober jl. Besloten wordt: 
 Kennis te nemen van de samenvatting van de bijeenkomst van de 3 raden op 8 

oktober jl. 
 Dat bestaande documenten en de inmiddels opgehaalde informatie o.a. bij raden, 

bestuur, MT, Beleidsteam, OR en P-raad,  gebruikt worden om focus aan te brengen 
op de toekomstige koers van Baanbrekers; 

 Dat er een tussentijds extra AB vergadering op maandagavond 19 november a.s. van 
19.00-20.30 uur wordt gehouden om het 1ste concept van het koersdocument in het 
AB te bespreken;  

 Dat zij als extra informatie nog best practices, een globale financiële doorkijk van 
enkele voorgestelde scenario’s en de effecten hiervan op de PMC’s, evenals de 
slimmer-opties op basis van realiteitsgehalte willen terug zien in het concept 
koersdocument.  

 Dat in de AB-vergadering van 17 december a.s. wordt voorgesteld een besluit te 
nemen als AB over deze koers; 

 Dat de koers (het koersdocument) in de nieuw op te stellen (concept) kadernota 
2020 zal worden opgenomen waarvan  in de AB-vergadering van 19 november a.s. 
zal worden gesproken en waarover op 17 december a.s. een voorgenomen besluit 
wordt genomen, waarna om een zienswijze wordt gevraagd van de raden t.a.v. deze 
kadernota 2020 (begin 2019).  

  Dat het koersdocument ruimte  biedt voor verdere ontwikkeling. Deze ontwikkeling 
wordt voorgelegd en besproken met het AB. 

 Dat de directeur van Baanbrekers, indien gewenst,  bereid is in gesprek te gaan over 
de koers met de afzonderlijke raad van de gemeente. 

 



Openbare besluitenlijst Algemeen Bestuur d.d. 22 oktober  2018 
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6. Tweede Berap 2018 Besloten wordt: 

De 2e Bestuursrapportage (Berap) 2018 vast te stellen waarbij het volgende in acht dient te 
worden genomen: 

 Dat er nader onderzoek volgt naar het realiteitsgehalte van de slimmer-opties; 
 Dat een positief resultaat terug gaat naar de gemeenten maar dat n.a.v. het 

document BB 2.0 en de uitwerking hiervan duidelijk moet worden welke financiële 
middelen nodig zijn voor de herpositionering en dat als er nog posten gaan ontstaan 
waarvoor gelden nodig zijn het AB hierover zal beslissen. 

 Dat de goede zaken in beeld worden gebracht met o.a. een doorkijk naar de 
toekomst voordat er besluiten genomen kunnen worden over de pmc’s van 
Baanbrekers.  

 

7. Controleprotocol 2018 Baanbrekers 

 

Besloten wordt: 

1. tot het vaststellen van het controleprotocol  2018. 
2. als gevolg van de herinrichting de uitsluiting van het inkoop-en aanbestedingenbeleid 

Baanbrekers vast te stellen. 

 

 
Voor akkoord: 19 november 2018 
 
 
-------------------------------------------     --------------------------------------------- 
mr. A. Kansouh        W.J.J.  Ligtenberg 
Secretaris         Voorzitter 



Concept Termijnkalender AB 2018  

Termijnkalender  AB d.d. 19.11.2018 

 

Legenda    

Nog op te starten  Afgerond  

Loopt  Behandeling in vergadering  

Aandacht    
 

 Status 22 
jan 

9 
april 
(Ver 
Valt) 

28 
Mei 
(Ver 
valt) 

5 juni 
Intro-
ducti
e 

9 juli 24 
sept 

22 okt 19 nov 17 dec 

Onderwerp:  1 2 4 5 6 7 8 9 10 

Onderzoek Baanbrekers 2.0 B-stuk cpt       cpt  

Benoeming nieuwe directeur Baanbrekers B-stuk          

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

Accountantsverslag + goedkeurende accountantsverklaring 
jaarrekening Baanbrekers 2017 

B-stuk          

Jaarrekening/jaarverslag 2017 Ruelong BV B-stuk   Cpt       

Accountantsverslag + goedkeurende accountantsverklaring 
jaarrekening Ruelong BV 2017 

B-stuk          

Analyse Ruelong B.V. mbt goodwill B-stuk          

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

B-stuk  Cpt 
 

  def     

Kadernota 2020  B-stuk          

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

  def     

Berap B-stuk     1e 
Berap 

 2de 
Berap 

  

Verordening auditcommissie A-stuk          

Besteding 2018 best. reserve meerjaren onderhoud gebouwen B-stuk          

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

Frauderisico-analyse (Interne Controle) B-stuk          

Actualisatie mandaat- volmachtregelingen juridische entiteiten  B-stuk          

Archiefzorg- en beheer verslag ivm interbestuurlijk toezicht B-stuk          

Actualisatie Archiefverordening Baanbrekers B-stuk          

Vergaderplanning 2019 DB en AB B-stuk          

 
 

          



 
> KOERSDOCUMENT 

 
 

 

KOERSDOCUMENT BAANBREKERS 2.0 
 

Pagina 1 van 21 
Versie 1.1 

 
 
 

 
  



 
> KOERSDOCUMENT 

 
 

 

KOERSDOCUMENT BAANBREKERS 2.0 
 

Pagina 2 van 21 
Versie 1.1 

INHOUD 
 

1. Inleiding      3 

2. Uitgangspunten     8 

3. Plan       11 

> Bijlage 1: Primair proces van Baanbrekers   15 

> Bijlage 2: Voorbeeldscenario     18 

> Bijlage 3: Doorrekening voorbeeldscenario   20 

> Bijlage 4: Ontwikkeling SW-bestand    21 

  



 
> KOERSDOCUMENT 

 
 

 

KOERSDOCUMENT BAANBREKERS 2.0 
 

Pagina 3 van 21 
Versie 1.1 

1. INLEIDING 
 
De economie draait op volle toeren. De werkloosheid dook in de eerste helft van 2018 voor het 
eerst sinds jaren weer onder de vier procent. Volgens UWV groeit het aantal banen in Nederland in 
2019 met 318.000 naar 10,5 miljoen. Het aantal WW- en bijstandsuitkeringen daalt flink en jaarlijks 
ontstaan meer dan een miljoen vacatures. Dat biedt geweldige kansen voor alle betrokkenen om 
meer mensen duurzaam aan werk te helpen. Tegelijkertijd zorgt dit voor grote uitdagingen, want 
de opgebloeide economie helpt niet alle mensen vanzelf aan werk. Nog altijd staan 1,2 miljoen 
mensen langs de kant. Denk aan mensen zonder startkwalificatie of met (nog) onvoldoende 
werknemersvaardigheden. Voor deze mensen moet het nodige gebeuren om hun talenten te 
kunnen benutten en ook hen kansen te bieden om duurzaam aan de slag te gaan. 
 
Baanbrekers heroriënteert op de toekomst 
Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de 
gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, is sinds 2017 druk bezig met het heroriënteren op 
de toekomst. Vijf jaar na de start van Baanbrekers is de tijd rijp om onze koers te herijken en waar 
nodig onze organisatie te kunnen aanpassen aan de huidige tijd, de huidige wensen en de huidige 
eisen. Dit noemen we Baanbrekers 2.0. Hoewel de financiële situatie van Baanbrekers de directe 
aanleiding was om over Baanbrekers 2.0. na te denken en deze urgentie nu minder aan de orde is, 
zijn de inhoudelijke keuzes en aanscherping van onze koers nog steeds noodzakelijk. Keuzes, die 
goed uitpakken voor de mensen waar we het allemaal voor doen en die ervoor zorgen dat 
Baanbrekers nog toekomstbestendiger wordt. 
 
Onderzoeken, benchmarks, gesprekken, bijeenkomsten 
In 2017 en 2018 zijn er op meerdere momenten onderzoeken, benchmarks, gesprekken en 
bijeenkomsten geweest die nuttige informatie opleverden voor het formuleren van een vernieuwde  
koers voor de toekomst van Baanbrekers. Ook zijn er rapporten, zienswijzen en andere documenten 
opgesteld om de koers van Baanbrekers verder te duiden. In het koersdocument dat nu voor u ligt, is 
al deze informatie meegenomen en verwerkt. We hebben in aanloop naar dit document de 
meningen gepeild onder onze bestuursleden, de leden van de drie gemeenteraden, het Sociaal-
Economisch Team, de Participatieraad, de Ondernemingsraad, het managementteam, het 
beleidsteam en de medewerkers van Baanbrekers. Deze meningen en zienswijzen zijn nadrukkelijk 
meegenomen in dit document. In het vervolg van dit traject zal het Algemeen Bestuur uiteraard 
actief meedenken en de voortgang tijdig terugkoppelen aan de gemeenteraden. 
 
Kwaliteit voorop 
Hoewel er minder financiële noodzaak is dan aanvankelijk gedacht, willen we blijven investeren in de 
gewenste ontwikkeling die Baanbrekers 2.0 is. Baanbrekers 2.0 is immers nog steeds nodig om te 
zorgen voor duidelijkheid voor de organisatie, voor de gemeenten en voor de inwoners van de drie 
gemeenten en het aanbrengen van de juiste focus wat betreft onze opdracht en de 
randvoorwaarden om onze opdracht te kunnen uitvoeren. Juist omdat er minder financiële noodzaak 
is, kan het accent meer komen te liggen op het welzijn voor de kandidaat en de kwaliteit van de 
dienstverlening.  
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Het ‘wat’ van Baanbrekers verandert niet 
Het ‘wat’ van Baanbrekers gaat met Baanbrekers 2.0 niet veranderen. Baanbrekers blijft een publieke 
onderneming voor werk en inkomen. Wij blijven namens de gemeenten Heusden, Loon op Zand en 
Waalwijk de volgende wet- en regelgeving uitvoeren:  
 

 de Participatiewet (inclusief Banenafspraakbanen en Nieuw Beschut Werken); 

 het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004); 

 de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze 

Werknemers (IOAW); 

 de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen 

Zelfstandigen (IOAZ); 

 de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).  

Baanbrekers kan haar werkzaamheden dan ook binnen de huidige Gemeenschappelijke Regeling 
blijven uitvoeren. We kunnen onze huidige opdracht, missie en visie blijven gebruiken, zoals deze zijn 
verwoord in onze Gemeenschappelijke Regeling: 

Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie 
van de inwoners van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.  

 
De focus ligt vooral op het zoveel mogelijk aan een reguliere baan helpen van 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
 

Belangrijke waarden voor Baanbrekers zijn zelfredzaamheid, duurzame 
samenwerking en sociale innovatie. 

Wij blijven ervoor zorgen dat mensen aan het werk gaan. Wij blijven ons inzetten om deze mensen 
zo regulier als mogelijk is aan het werk te helpen. En wij blijven – als dat nodig is – deze personen 
voorzien van een tijdelijk inkomen in de vorm van een uitkering helpen. Ons streven is en blijft een 
inclusieve arbeidsmarkt.  
 
Accentverschuiving in het ‘hoe’ van Baanbrekers 
Hoewel het ‘wat’ van Baanbrekers niet gaat veranderen, brengen we in het ‘hoe’ wel een 
accentverschuiving aan. Baanbrekers wil dat iedereen in beweging komt om talenten met en zonder 
een beperking aan het werk te helpen. Mensen, medewerkers, werkgevers, gemeenten, 
instellingen… iedereen dient in beweging te komen. Door in beweging te komen, ontstaan er nieuwe 
kansen. En die kansen zijn er – zeker met een economie die flink op stoom is – volop. Wij kunnen – 
ook vanuit de bestaande opdracht, missie en visie – onze talenten met een afstand tot de 
arbeidsmarkt nieuwe stappen naar en op die arbeidsmarkt laten zetten.  
 
De mens staat centraal 
De mens staat voorop bij Baanbrekers. Dat was zo. Dat is zo. En dat blijft zo. We fungeren als een 
vangnet en als een springplank voor mensen die niet, nog niet of even niet zelfstandig aan de slag 
kunnen gaan op de arbeidsmarkt. Het is ons doel om zoveel mogelijk mensen aan de onderkant van 
de arbeidsmarkt aan zo regulier mogelijk werk te helpen. Dit zijn personen met en zonder uitkering.  
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Zo hoog mogelijke arbeidsparticipatie 
Om mensen stappen te laten zetten naar en op de arbeidsmarkt biedt onze organisatie begeleiding 
en bemiddeling (in-, door- en uitstroom). Onze inzet moet leiden tot zo hoog mogelijke 
arbeidsparticipatie (inclusie). We streven ernaar dat mensen zo goed mogelijk gebruik maken van 
hun capaciteiten en mogelijkheden om aan de slag te gaan op een zo regulier mogelijke werkplek. De 
mensen voor wie wij actief zijn, dragen bij het verkrijgen van werk nadrukkelijk ook hun eigen 
verantwoordelijkheid. 
 
Samenwerken 
Om ons doel te bereiken werken wij lokaal, subregionaal en regionaal samen met diverse andere 
organisaties, instellingen en bedrijven. Baanbrekers stelt zich nadrukkelijk op als netwerkorganisatie. 
Hierbij zetten we vooral in op goede, intensieve en duurzame relaties met lokale en regionale 
werkgevers, onderwijsinstellingen en overheidsorganisaties. We vragen nadrukkelijk aandacht om te 
anticiperen op de ontwikkelingen in onze arbeidsmarktregio Midden-Brabant in relatie tot 
Baanbrekers 2.0. Zo moet er aandacht zijn voor de samenhang in en kwaliteit van de 
werkgeversdienstverlening in de regio. Het streven is om met betrekking tot de drie gemeentelijke 
decentralisaties (de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet) steeds meer ontschot te gaan werken. 
Hiervoor wordt op dit moment in de regio een eerste basis gelegd.  
 
Midden in de maatschappij 
Baanbrekers functioneert als een efficiënte uitvoeringsorganisatie, die midden in de maatschappij 
staat. Bij Baanbrekers is de aandacht voor het welzijn van onze doelgroep(en) een zeer belangrijke 
factor. We weten wat er in de samenleving te koop is en wat er speelt. We richten ons vooral op 
werk, niet zozeer op zorg en sociale activering (op deze terreinen zoeken we uiteraard wel de 
aansluiting met de drie gemeenten). Niet alleen helpen we mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt aan de slag, ook bieden wij dienstverlening aan werkgevers. Ons pakket omvat onder 
meer beschut werken, detachering, werken op locatie, het in opdracht uitvoeren van 
(productie)werkzaamheden, vacaturevervulling en re-integratie. Verder stellen we ons nadrukkelijk 
op als partner in arbeidsbemiddeling voor zowel werkgevende als werkzoekende klanten.  
 
In beweging krijgen, zetten en houden van mensen 
Ons streven is om samen met het onderwijs, netwerkpartners en werkgevers te werken aan het in 
beweging krijgen, zetten en houden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij faciliteren 
hen om hun talenten te ontwikkelen, hun ambities te vergroten en om stappen te zetten om 
duurzaam aan het werk te gaan. Het streven is en blijft om iedereen zo regulier als mogelijk aan het 
werk te helpen. Wat onze SW-medewerkers betreft, zorgen wij ervoor dat we hen en hun 
mogelijkheden en capaciteiten verder ontwikkelen. Aan de kandidaten vanuit de Participatiewet en 
andere wet- en regelgeving bieden we trajecten naar werk aan die zo kort mogelijk duren. 
 
Kwaliteit en ontwikkeling mogen geld kosten 
Er is inmiddels duidelijkheid gekomen in de financiële positie van de organisatie, waardoor de 
aanvankelijke bezuinigingsopdracht achterhaald is. Al vaker is door leden van het bestuur van 
Baanbrekers en leden van de gemeenteraden aangegeven dat de focus kan komen te liggen op de 
inhoud van de dienstverlening van Baanbrekers. Kwaliteit en ontwikkeling mogen geld kosten, is 
hierbij het credo. Waarbij moet worden aangetekend dat er uiteraard wel grenzen aan het geld 
zitten en daarbij dus ook aan de kwaliteit en de ontwikkeling. 
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Reisdoel, geen ‘spoorboekje’ 
De koers die we met dit koersdocument uitzetten, is geen uitgeschreven ‘spoorboekje’. Het is veel 

meer een reisdoel, een formule, 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 zal zich nog moeten 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. 

 
Wat is het (financiële) vertrekpunt? 
Bij het bepalen van een gewijzigde toekomstkoers van Baanbrekers is het goed te weten wat het 
(financiële) vertrekpunt is. Om dit inzichtelijk te maken, zijn de verschillende financiële stromen in 
het overzicht hieronder globaal verwerkt. De activiteiten van Baanbrekers vallen uiteen in het 
verstrekken van uitkeringen en het verstrekken van arbeid. Dit sluit naadloos aan met de missie en 
strategie van Baanbrekers. 
 

 

GLOBAAL FINANCIEEL OVERZICHT BAANBREKERS 

 

Inkomensondersteuning en  
Re-integratie & Participatie: 

 

€ - 292 

 Werkbedrijf, Werkpool  
en WML Facilitair: 

 

€ - 305 
 

Bedrijfsvoering & Control: 
 

€ 4.148 
 

Bedragen x 1.000                                                                                                                                                                                       BRON: prognose 

 
Zowel voor Inkomensondersteuning en Re-integratie & Participatie als voor het Werkbedrijf, de 
Werkpool en WML Facilitair geldt dat deze vanuit de actuele situatie per saldo een rendabele 
bijdrage leveren van globaal € 0,3 miljoen. De globale overheadkosten om deze afdelingen te 
faciliteren worden zichtbaar in de afdeling Bedrijfsvoering & Control. 
 

Historische weergave van het proces tot nu toe 
 

 1955: Start WML als uitvoeringsorganisatie voor sociale werkvoorziening. 

 2004: Start ISD Midden-Langstraat als uitvoeringsorganisatie voor sociale zaken. 

 2013: Start Baanbrekers (fusie van WML en de ISD). 

 Augustus 2014 – oktober 2016: Werkgroep om samenwerking Baanbrekers en de gemeenten 

te verbeteren. 

 30 oktober 2016 en 20 maart 2017: Informele bijeenkomsten van de drie gemeenteraden. 
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 13 april 2017: Opdracht tot onderzoek herpositionering Baanbrekers (financiële 

noodzaak/bezuinigen). 

 3 juli 2017: Communicatiememo om raden bij herpositioneringsonderzoek te betrekken 

(door middel van Raad & Daadsessies). 

 16 juli 2017: Berenschot start met analyse van de bedrijfsactiviteiten (PMC’s) en het bekijken 

van de formatiekosten van Inkomensondersteuning en Re-integratie & Participatie. 

 21 augustus 2017: Vertrek directeur Marion van Limpt. Start interim-directeur Walter Bak. 

 24 oktober 2017: Raad & Daadsessie: standpunten ophalen (aanwezig waren onder anderen 

gemeenteraadsleden, bestuursleden, leden van de Ondernemingsraad en de 

Participatieraad, (beleids)ambtenaren van de drie gemeenten, managers, teamleiders en 

(beleids)medewerkers van Baanbrekers). 

 29 oktober 2017: Resultaten onderzoek Berenschot. Elementen hieruit gebruikt voor 

concept-koersdocument Baanbrekers 2.0. 

 27 november 2017: Raad & Daadsessie: standpunten ophalen (aanwezig waren onder 

anderen gemeenteraadsleden, bestuursleden, leden van de Ondernemingsraad en de 

Participatieraad, (beleids)ambtenaren van de drie gemeenten, managers, teamleiders en 

(beleids)medewerkers van Baanbrekers). 

 18 december 2017: Derde Bestuursrapportage: “Baanbrekers staat er financieel goed voor”.  

Geen noodzaak meer om te bezuinigen. Er wordt toch een concept-koersdocument 

opgesteld (toekomstvisie).  

 12 januari 2018: Dagelijks Bestuur van Baanbrekers behandelt concept-koersdocument 

Baanbrekers 2.0. 

 22 januari 2018: Algemeen Bestuur van Baanbrekers behandelt concept-koersdocument. 

Geen besluitvorming. Later die week is bestuursbrief aan concept-koersdocument 

toegevoegd. Er is meer tijd nodig om te komen tot een breed gedragen koers. 

 23 januari 2018: Medewerkers door de interim-directeur geïnformeerd. Opdrachtgevers 

ontvangen brieven. Boodschap: de koers gaat veranderen. 

 21 maart 2018: De gemeenteraadsverkiezingen leiden tot nieuwe samenstelling bestuur van 

Baanbrekers. 

 5 juni 2018: De nieuwe besturen zijn actief (kennismaking met Baanbrekers). 

 9 juli 2018: Het nieuwe AB wordt bijgepraat over stand van zaken van Baanbrekers 2.0. 

 1 september 2018: De interim-directeur vertrekt. Ahmed Kansouh start als directeur van 

Baanbrekers. 

 8 oktober 2018: Start van het vervolgtraject van Baanbrekers 2.0. Op basis van de Raad & 

Daadsessie van 8 oktober 2018 wordt besloten het concept-koersdocument aan te passen, 

aan te vullen met nieuwe informatie en inzichten en dit te actualiseren. Dit document ligt nu 

voor u. 
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Verdere besluitvorming 
 

 Het koersdocument dat voor u ligt wordt besproken door het Algemeen Bestuur op maandag 

19 november 2018.  

 Aangezien dit koersdocument niet de opdracht van de gemeenten aan de 

Gemeenschappelijke Regeling raakt, vraagt het geen besluit van de afzonderlijke 

gemeente(rade)n.  De nieuwe koers wordt opgenomen in de concept-kadernota 2020. Deze 

concept-kadernota wordt voor een zienswijze aan de gemeenteraden van Heusden, Loon op 

Zand en Waalwijk voorgelegd. 

 Het AB kan een definitief besluit nemen over het koersdocument in de vergadering van 

maandag 17 december 2018. 
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2. UITGANGSPUNTEN 
 
Om op de hierbij voorgestelde wijze in beweging te gaan komen nu en in de komende jaren, is het 
van belang dat we het eens zijn over een aantal te formuleren uitgangspunten. Deze 
uitgangspunten zijn van belang om de opdrachtverstrekking(en) aan Baanbrekers te verduidelijken 
én succesvol te kunnen invullen.  
 
Op basis van onze Gemeenschappelijke Regeling kunnen we in ieder geval het volgende concluderen:  

 Mensen staan bij Baanbrekers op de eerste plek.  

 Het draait bij Baanbrekers om het activeren en ontsleutelen van de kennis, talenten, 

vaardigheden en ervaring van kandidaten.  

 Baanbrekers zorgt ervoor dat kandidaten met en zonder beperkingen (nieuwe) stappen 

zetten op het gebied van werk.  

 Baanbrekers zorgt ervoor dat de kansen van onze kandidaten toenemen om – als dat kan en 

goed voor hen is – zo regulier mogelijk aan de slag te gaan.  

 Baanbrekers helpt intern SW-medewerkers aan het werk die niet, nog niet, even niet of niet 

meer extern kunnen werken. 

 Baanbrekers helpt kandidaten die behoren tot onze doelgroep (Participatiewet) aan het 

werk. 

 Baanbrekers helpt kandidaten die niet of nog niet kunnen werken én die behoren tot onze 

doelgroep (Participatiewet, Bbz 2004, IOAZ, IOAW) aan een tijdelijk inkomen, in de vorm van 

een uitkering.  

Onze uitgangspunten zijn de volgende: 
 

 Zo regulier als mogelijk werken 
De inclusieve samenleving en de participatiemaatschappij zijn vaak onderwerp van gesprek. 
Iedereen die kan, mag (moet) meedoen aan de samenleving. Baanbrekers wil dan ook 
maximaal inzetten op het aan het werk helpen van personen op werkplekken die zo regulier 
als mogelijk zijn. Hierbij gaat het om mensen die dit kunnen, en voor wie een werkplek 
buiten Baanbrekers ook geschikt of geschikt te maken is.  

 

 Welzijn van mensen staat voorop 
Bij het zo regulier als mogelijk aan het werk helpen en houden van mensen blijft het welzijn 
van deze mensen voorop staan. Dit betekent onder meer dat een goede diagnose, voldoende 
ondersteuning, begeleiding en (na)zorg  aan de orde moeten zijn. Verder blijft bij het buiten 
de muren van Baanbrekers plaatsen van SW-medewerkers altijd een terugkeergarantie van 
deze medewerkers aan de orde (vangnet). Baanbrekers blijft immers de werkgever van deze 
medewerkers. 

 

 Focus op werk 
Baanbrekers richt zich op werk oftewel arbeidsre-integratie. Wij vullen onbeloonde 
maatschappelijk zinvolle activiteiten alleen in als deze leiden tot een reëel uitzicht op werk. 
Dit betekent een afbakening van de werkvelden ‘Werk’ en ’Zorg en Welzijn’. Hierbij richt 
Baanbrekers zich op Werk en de gemeenten (en/of hun hun partners) richten zich op Zorg en 
Welzijn.  
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 Aandacht voor integrale aanpak 

De uitvoering van de integrale aanpak ligt bij de gemeenten. Aandacht voor de koppeling 

tussen de drie decentralisaties (Participatiewet, Wmo en Jeugdwet) is hierbij van belang. 

Baanbrekers zal samen met de gemeenten bekijken welke koppelingen tussen de 

decentralisaties kunnen worden gelegd. Met de gemeenten onderzoeken we of er 

mogelijkheden zijn om te komen tot een aanbod voor de doelgroep met een lage 

loonwaarde (Wmo/Participatiewet). Dit in relatie tot het vangnet zoals dit binnen het de 

leerwerkinfrastructuur van Baanbrekers (zie ook hieronder) aan de orde is.  

 

 Instroom-Doorstroom-Uitstroom als primair proces 

Het primaire proces van Baanbrekers is het proces van instroom, doorstroom en uitstroom 

(IDU), zoals weergegeven in bijlage 1 van dit document. Dit betekent dat alles wat we binnen 

Baanbrekers doen in dienst staat van, of een relatie heeft met dit primaire proces. Binnen 

het IDU-proces richt Baanbrekers zich op zo kort mogelijke trajecten naar zo regulier 

mogelijk werk. Dit betekent een focus op werk en op een zo kort mogelijk traject naar dit 

werk. Het verstrekken van een tijdelijk inkomen in de vorm van een uitkeringen aan 

kandidaten die niet of nog niet kunnen werken én die behoren tot onze doelgroep 

(Participatiewet, Bbz 2004, IOAZ, IOAW) en het toezien op rechtmatigheid van deze uitkering 

zijn uiteraard ook een onderdeel van ons primaire proces.  

 

 De bedrijfsmatige activiteiten als leerwerkinfrastructuur en vangnet 
De bedrijfsmatige activiteiten van Baanbrekers vormen een leerwerkinfrastructuur voor SW-
medewerkers en (niet-)uitkeringsgerechtigden. In een bedrijfsmatige omgeving worden 
activiteiten voor de markt uitgevoerd, die nodig zijn om het IDU proces en daarbij juist de 
begeleiding en ontwikkeling naar zo regulier mogelijk werk te kunnen waarborgen.  
 
Voor degenen die (nog) niet aan de slag kunnen bij of voor reguliere werkgevers, blijft de 
leerwerkinfrastructuur van Baanbrekers als (tijdelijke) voorziening bestaan. Dit is het 
zogenoemde vangnet dat binnen Baanbrekers aanwezig is als werken buiten Baanbrekers 
niet, nog niet, even niet of niet meer mogelijk is. 
 
Het beroep kunnen doen op dit vangnet geldt in ieder geval voor de SW-medewerkers van 
Baanbrekers, en voor de kandidaten vanuit de Participatiewet die zijn aangewezen op nieuw 
beschut werk. Dit vangnet zal afhankelijk van de conjunctuur en daarmee de mogelijkheden 
om mensen regulier te laten werken meebewegen met de beweging van binnen naar buiten 
en andersom.  

 

 Opereren binnen de aangegeven kwalitatieve en financiële kaders  
De kwaliteit van dienstverlening van Baanbrekers in relatie tot de opdracht van de 
gemeenten staat voorop. Echter, zowel aan deze kwaliteit als aan de bijbehorende financiële 
middelen worden grenzen gesteld. Het is aan Baanbrekers om binnen deze door de 
gemeenten aangegeven financiële en kwalitatieve kaders te opereren. 
 
Met betrekking tot de financiële kaders wordt er jaarlijks door Baanbrekers een reëel 
structureel sluitende begroting opgesteld. Deze begroting, inclusief dit voorliggende 
koersdocument en de jaarlijks op te stellen kadernota, vormen een directe vertaling van de 
aangegeven kwalitatieve en financiële kaders. Middels deze documenten wordt vastgelegd 
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wat Baanbrekers aan dienstverleningsopdrachten gaat uitvoeren en welke financiële 
middelen hiervoor vanuit de gemeenten worden verstrekt. 

 

 Gemeenschappelijke opdrachtverstrekking(en) door de gemeenten, tenzij… 
Voorop blijft staan dat de opdrachtverstrekking(en) aan Baanbrekers door de gemeenten 
gemeenschappelijk plaatsvindt. Dit ook in verband met de hieraan verbonden kosten en 
efficiency in de uitvoering. Echter, indien er bij de gemeenten behoefte bestaat aan 
differentiatie om meer inhoud te kunnen geven aan de eigen lokale keuzes, kan een 
afzonderlijke opdracht aan Baanbrekers worden gegeven. Aan het aanvaarden van een 
dergelijke opdracht worden voorwaarden verbonden, evenals dat iedere afzonderlijke 
opdracht aan Baanbrekers expliciet wordt gemaakt met een passende financiering. Het 
Dagelijks Bestuur beslist over de aanvaarding van een dergelijke opdracht, inclusief het 
financieringsvoorstel van een dergelijke opdracht. 
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3. HET PLAN 
 
De uitgangspunten zijn vertaald in onderstaand plan. Hierbij is een splitsing gemaakt tussen de 
twee ‘doelgroepen’ waarvoor Baanbrekers verantwoordelijk is: de (niet-)uitkeringsgerechtigden, 
die onder de werking van de Participatiewet vallen, en de SW-medewerkers die met een SW-
indicatie bij Baanbrekers werken. De uitgangspunten gelden voor beide doelgroepen, de 
uitwerking van de koers verschilt echter per doelgroep.  
 
Het plan voor (niet-)uitkeringsgerechtigden 
De (niet-)uitkeringsgerechtigde kandidaat doorloopt het primair proces van Baanbrekers dat leidt tot 
de zo regulier mogelijke werkplek. Door de inzet van de juiste (combinatie van) instrumenten wordt 
de inzetbaarheid van de kandidaat vergroot zodat de match met de zo regulier mogelijke werkplek 
gemaakt kan worden. Onderstaand schema geeft dit principe van Instroom, Doorstroom en 
Uitstroom (IDU) weer. In bijlage 1 vindt u een grotere weergave van het primair proces inclusief een 
toelichting.  

 
 
De ‘zo regulier mogelijke (werk)plek’, van meest naar minst regulier: 

 Regulier werk bij een reguliere werkgever  

Als de kandidaat zonder voorziening kan werken.  

 Banenafspraakbaan bij een reguliere werkgever  

Als er sprake is van een verminderde loonwaarde. 

 Nieuw Beschut werk bij Baanbrekers  

Als het UWV het advies daartoe afgeeft.  

 Dagbesteding via Wmo of Wlz 

Als er wordt vastgesteld dat er geen/onvoldoende loonwaarde is.  
 
Via een diagnose wordt vastgesteld voor welke ‘zo regulier mogelijke (werk)plek’ de kandidaat in 
aanmerking komt en welke inzet van instrumenten nodig is om die plek te bereiken. Dit leidt tot een 
op de behoeften van de kandidaat afgestemd traject dat zo kort als mogelijk is en dat de 
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inzetbaarheid van de kandidaat vergroot. Eén van de beschikbare instrumenten is het (tijdelijk) bij 
Baanbrekers werken in de leerwerkinfrastructuur. De kandidaat kan daar arbeidsritme en 
werknemersvaardigheden opdoen, zodat de match met de ‘zo regulier mogelijke werkplek’ gemaakt 
kan worden. Tevens biedt de leerwerkinfrastructuur van Baanbrekers de mogelijkheid om (tijdelijk) 
het absorptievermogen van de markt op te vangen, wanneer de match met de ‘zo regulier mogelijke 
(werk)plek’ niet meteen kan worden gemaakt.  
 
Hiervoor is een leerwerk-infrastructuur nodig die ruimte biedt aan voldoende:  

 werkervaringsplekken voor diagnose (Instroom); 

 tijdelijke arbeidsplaatsen als opstap naar uitstroom (Doorstroom). 

 
Wanneer zorgvragen de match met de ‘zo regulier mogelijke (werk)plek’ in de weg staan, is 
Baanbrekers afhankelijk van de inzet van daartoe gespecialiseerde zorg- en welzijnsaanbieders. Een 
groot deel van het zogenaamde ‘granieten bestand’ komt hiervoor in aanmerking. Naar gelang de 
aard en de zwaarte van de zorgvraag kan het traject bij Baanbrekers doorlopen of tijdelijk 
onderbroken worden. Hiervoor is een kwalitatieve aansluiting met de gemeentelijke toegang tot 
welzijn en zorg noodzakelijk. Ook voor de kandidaten die aangewezen lijken op dagbesteding als 
‘meest reguliere plek’ zal deze aansluiting met de gemeentelijke toegang uitkomst kunnen bieden.  
 
Het plan voor SW-medewerkers 
Onze SW-medewerkers zijn al aan het werk bij of via Baanbrekers. Daardoor is het uitgangspunt 
anders dan bij de (niet-)uitkeringsgerechtigden. Het startpunt voor deze doelgroep is de beoordeling 
of de huidige werkplek de meest reguliere is.  

 
De SW-medewerker mag verwachten dat Baanbrekers zo objectief mogelijk vaststelt: 

 wat het ontwikkelperspectief is; 

 welke werkplek de meest reguliere is; 

 onder welke omstandigheden op deze werkplek kan worden gewerkt. 

 
De SW-medewerker mag daarbij verwachten dat Baanbrekers: 

 continu communiceert over verwachtingen op de korte en lange termijn; 

 interne begeleiding biedt die past bij het ontwikkelperspectief; 

 het ontwikkelperspectief blijft monitoren.  

 
Mocht uit bovenstaande blijken dat een werkplek bij een reguliere werkgever tot de mogelijkheden 
behoort dan mag de SW-medewerker verwachten dat Baanbrekers: 

 een analyse van de werkplek opstelt, die is afgestemd op de behoeften van de SW-

medewerker; 

 een werkplek bij een reguliere werkgever organiseert die is afgestemd op deze analyse; 

 begeleiding op de werkplek organiseert die is afgestemd op de vastgestelde behoefte van de 

SW-medewerker; 

 een warme overdracht organiseert; 

 periodiek de kwaliteit van de plaatsing evalueert; 

 terugkeer naar Baanbrekers garandeert middels het SW-vangnet: de SW-medewerker 

behoudt zijn SW-indicatie en dus zijn dienstverband bij Baanbrekers.  
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Gelijktijdig brengt Baanbrekers in beeld welke reguliere werkgevers bereid zijn en in staat zijn om 
SW-medewerkers op te nemen. Wanneer er een match tussen een SW-medewerker en een reguliere 
werkgever gemaakt kan worden, mag de SW-medewerker verwachten dat: 

 Baanbrekers continu communiceert over de verwachtingen op de korte en langere termijn; 

 De werkgever in staat is om werk en een werkomgeving aan te bieden die is afgestemd op: 

o de analyse van de werkplek; 

o de vastgestelde begeleidingsbehoefte op de werkplek; 

 Baanbrekers en de werkgever overeen zijn gekomen dat: 

o er een warme overdracht plaatsvindt; 

o er een periodieke evaluatie plaatsvindt; 

o voor de SW-medewerker de terugkeergarantie geldt (SW-vangnet). 

 
Deze match kan, mits aan bovenstaande voorwaarden voldaan, resulteren in: 

 een individuele match (detachering of begeleid werken) met een reguliere werkgever; 

 groepsdetachering (op basis van individuele matches) bij een reguliere werkgever; 

 de verhuizing van een gehele afdeling (PMC) naar een reguliere werkgever; 

 de overname van een gehele afdeling (PMC) door een reguliere werkgever. 

 
De te kiezen vorm zal sterk afhangen van wat gesprekken met potentiele werkgevers opleveren en of 
de benodigde kwaliteit van het werk, de werkomgeving en de begeleidingsbehoefte voldoende 
gewaarborgd blijft. Het standpunt van Baanbrekers is dat de match alleen tot stand komt en 
duurzaam is als we voldoende vertrouwen hebben dat het goed is voor alle betrokkenen.  
 
Voor de SW-medewerkers waarvan na zorgvuldige beoordeling blijkt dat een werkplek bij 
Baanbrekers de meest reguliere, duurzame en zelfstandige werkplek is, behoudt Baanbrekers 
uiteraard werk. Ook voor SW-medewerkers die gebruik maken van de terugkeergarantie dient 
Baanbrekers werkplekken beschikbaar te hebben. Hiervoor is een leerwerkinfrastructuur nodig die 
ruimte biedt aan voldoende:  

 SW-werkplekken; 

 SW-vangnet. 

 
In de bijlagen treft u ter illustratie een voorbeeld (best practice) aan van een organisatie die enigszins 
vergelijkbaar is met Baanbrekers. Ook hebben we in de bijlagen dit voorbeeld grofmazig in financieel-
organisatorische zin vertaald naar de Baanbrekerssituatie. 
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BIJLAGE 1: PRIMAIR PROCES VAN BAANBREKERS 
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> Leeswijzer primair proces  
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BIJLAGE 2: VOORBEELDSCENARIO 
 
Baanbrekers heeft bij drie organisaties uitvraag gedaan om hun werkwijze als ‘best practice’ te 
kunnen vergelijken met Baanbrekers. Van één van de drie organisaties hebben we voldoende 
gegevens teruggekregen die een vergelijking mogelijk maakt. Echter moet hierbij de kanttekening 
gemaakt worden dat het slechts een grove vergelijking is, waarbij invloeden als tijd, conjunctuur, 
arbeidsmarkt en organisatiestructuur in grote mate bepalend zijn geweest op de gepresenteerde 
resultaten en daarmee een een-op-een vergelijking met Baanbrekers lastig is en blijft.  
 

Voorbeeldorganisatie  Gekopieerd naar Baanbrekers 

Totaal SW 400 N    Totaal SW 558 N   

resultaat extern 75 % 300 N  resultaat extern 75 % 419 N 

resultaat intern 25 % 100 N  resultaat intern 25 % 140 N 

uitval/jaar 10 %    uitval/jaar 10 %   

           

jaar extern % extern N uitval N   jaar extern % extern N uitval N  

1 20 60 -   1 20 84 -  

2 20 120 6   2 20 167 8  

3 15 165 12   3 15 230 17  

4 10 195 17   4 10 272 23  

5 10 225 20   5 10 314 27  

6 5 240 23   6 5 335 31  

7 5 255 24   7 5 356 33  

8 5 270 26   8 5 377 36  

9 5 285 27   9 5 398 38  

10 5 300 29   10 5 419 40  

           

Resultaat:  Resultaat: 

 75% naar buiten geplaatst 25% binnen 

 10% uitval 
 

 75% naar buiten geplaatst 25% binnen 

 10% uitval 

           

Voorwaarden:  Voorwaarden: 

 Proces van 10 tot 15 jaar 

 10% SW-vangnet (terugkeer) 

 Financiële prikkel aan SW-ers geven (reiskosten) 

 Per afdeling bekeken 

  Proces van 10 tot 15 jaar 

 10% SW-vangnet (terugkeer) 

 Financiële prikkel aan SW-ers geven (reiskosten) 

 Per afdeling bekeken 
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Beter  Slechter 

Totaal SW 558 N    Totaal SW 558 N   

resultaat extern 90 % 502 N  resultaat extern 60 % 335 N 

resultaat intern 10 % 56 N  resultaat intern 40 % 223 N 

uitval/jaar 5 %    uitval/jaar  15 %   

           

jaar extern % extern N uitval N   jaar extern % extern N uitval N  

1 30 151 -   1 10 33 -  

2 25 276 8   2 10 67 5  

3 20 377 14   3 10 100 10  

4 15 452 19   4 10 134 15  

5 10 502 23   5 10 167 20  

6 0 502 25   6 10 201 25  

7 0 502 25   7 10 234 30  

8 0 502 25   8 10 268 35  

9 0 502 25   9 10 301 40  

10 0 502 25   10 10 335 45  

           

Resultaat:  Resultaat: 

 90% naar buiten geplaatst 10% binnen 

 5% uitval 
 

 60% naar buiten geplaatst 40% binnen 

 15% uitval 

           

Argumenten waarom Baanbrekers beter zal scoren:  Argumenten waarom Baanbrekers minder zal scoren: 

 De conjunctuur zit mee. 

 Verbetering in de ontwikkeling van SW-
medewerkers. 

 Toename van financiële prikkels voor SW-
medewerkers om extern te gaan werken. 

 Beschikbare banen zijn veelal passend te maken. 

 

 De leeftijd van de SW-ers is gemiddeld 10-15 jaar 

hoger dan het voorbeeld, waardoor er meer 

leeftijdsgerelateerde klachten meespelen bij SW-ers 

die voor hoger uitval kan zorgen. 

 De beschikbare banen zijn in de arbeidsmarktregio 

passender voor de beschikbare doelgroep dan in deze 

arbeidsmarktregio, waardoor externe plaatsingen 

minder snel haalbaar zijn. 

 

Bij dit voorbeeldscenario is sowieso een leerwerkinfrastructuur nodig die minimaal voldoet aan 
voldoende leerwerkplekken voor:  
 

1. De (niet-)uitkeringsgerechtigden: 

 Werkervaringsplekken voor diagnose (Instroom); 

 tijdelijke arbeidsplaatsen als opstap naar uitstroom (Doorstroom). 

 

2. De interne SW-medewerkers:  

 SW-werkplekken, voor hen die niet extern kunnen werken; 

 SW-vangnet, voor hen die extern uitvallen. 
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BIJLAGE 3: DOORREKENING VOORBEELDSCENARIO 
 

Aantal mensen extern 116 167 335 502 

% mensen extern 21% 30% 60% 90% 

OMZET € -20.489 € -20.489 €  -20.489 € -20.489 

KOSTEN €   20.184 €   20.020 €    18.424 €   16.335 

      Extra begeleidingskosten €            - €         165 €          329 €         494 

RESULTAAT €       -305 €       -305 €    -1.736 €    -3.661 
Bedragen x 1.000 

 
Aannames 

 In de actuele situatie (eerste kolom met cijfers), gebaseerd op de prognose 2018, is sprake 

van 21% mensen die extern geplaatst zijn. 

 De cijfers hebben betrekking op de PMC's inclusief Ruelong b.v. (= WML Facilitair).  

 Negatieve getallen dienen gelezen te worden als positief resultaat. 

 Ruelong B.V. wordt in deze doorrekening als intern aangemerkt.  

 Meer mensen extern onderbrengen heeft geen impact op de omzet omdat hiertegenover 

een detacheringsvergoeding ontstaat tot minimaal hetzelfde bedrag. 

 Er is geen rekening gehouden met de impact van uitstroom en natuurlijk verloop uit de SW 

(pensionering, overlijden et cetera). Zie voor de ontwikkeling van het SW-bestand bijlage 4. 

 Bij ongesubsidieerd personeel blijft minimaal 20% van de initiële kosten over in ieder 

scenario. 

 Meer mensen extern plaatsen leidt tot hogere begeleidingskosten. 

 De afname van de interne dienstverleningsovereenkomst tussen Bedrijfsvoering & Control en 

de overige afdelingen is in lijn met de procentuele toename van de externe plaatsing. 

 Bij het opstellen van deze cijfers is rekening gehouden met zoveel mogelijk actuele 

informatie. De toekomstige ontwikkeling van de realisatie kan hier van afwijken. 

 Voor de dekking van frictiekosten is een voorziening van € 2,4 miljoen euro beschikbaar. 
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BIJLAGE 4: ONTWIKKELING SW-BESTAND 
 

 
 
Als gevolg van het feit dat de Wet sociale werkvoorziening op slot is gegaan, komen er geen nieuwe 
SW-medewerkers bij. Het bestand aan SW-medewerkers van Baanbrekers neemt dus successievelijk 
af door natuurlijk verloop. Nu al is bekend dat de laatste SW-medewerker in 2061 afscheid gaat 
nemen van Baanbrekers. De grafiek hierboven laat de ontwikkeling van het natuurlijk verloop over 
de aankomende jaren zien.  
 



Definitief VERGADERPLANNING 2019 DB en AB BAANBREKERS d.d. 19-11-2018

Maand DB voorstel AB voorstel Attentiepunten Onderwerpen Commissies / gemeenteraden

1 11-01-2019 zienswijze gemeenteraden *:

18-01-2019 Besluitvorming: - 28 februari / 11 april (??) raad Waalwijk

18-01-2019 - concept geactualiseerde begroting 2019 ?? - 19 februari/ 2 april ?? raad Heusden

28-01-2019 - concept Kadernota 2020 ?? - 14 februari / 28 maart raad Loon op Zand

=> verzoek zienswijze Commissies/Raden => (termijn 6 weken ervoor lukt niet)

2 15-02-2019 of stukken al in december 2018 !!??

22-02-2019

Besluitvorming:

3 22-03-2019 - vaststellen Kadernota 2020

29-03-2019 - concept-jaarstukken 2018

29-03-2019 - ontwerp-begroting 2020 Alle stukken:

4 08-04-2019 moet voor 15 april ! => verzoek zienswijze Commissies/Raden tussen 15-04-2019 en 04-07-2019

(Waalwijk: raad 04-07-2019)

5 10-05-2019 Besluitvorming:

17-05-2019

17-05-2019

27-05-2019 gezamenlijk bepalen of een AB nodig is

6 21-06-2019 Besluitvorming:

28-06-2019 - 1e Berap 2019 (na 4 maanden, t/m april)

28-06-2019 - instemmen definitieve jaarstukken 2018 JR < 15-07-2019 naar GS

7 08-07-2019 moet voor 15 juli ! - vaststellen begroting 2020 BEGR < 01-08-2019 naar GS

8

9 06-09-2019 Besluitvorming:

13-09-2019

13-09-2019

23-09-2019 gezamenlijk bepalen of een AB nodig is

10 04-10-2019 Besluitvorming:

11-10-2019 - vergaderplanning 2020 DB & AB

11-10-2019 - 2e Berap 2019 (na 8 maanden, t/m augustus)

21-10-2019

11

29-11-2019 Besluitvorming:

12 06-12-2019 - geactualiseerde begroting 2020

06-12-2019 - Kadernota 2021

16-12-2019

BB / BenC / FvK met Berap na 4 en 8 maanden


