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 ONDERWERP STUKKEN ACTIE              
1. Opening 

 

2. Ingekomen stukken  

 a) Verslag Participatieraad d.d. 27 september 2018    ja  ter informatie 

 

3.  Besluitenlijst AB-vergadering   

               a) Concept verslag AB-vergadering van 19 november 2018   ja  vaststellen 

b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering van 19 november 2018  ja  vaststellen 

c) Concept termijnkalender AB van 17 december 2018 ja  vaststellen 

 

TER BESPREKING 
4. Geen onderwerpen 

 

TER BESLUITVORMING 
5. Koersdocument Baanbrekers 2.0 ‘kom in beweging’ 

 a) Voorstel AB koersdocument Baanbrekers 2.0    ja  vaststellen 

 b) Koersdocument Baanbrekers 2.0 ‘kom in beweging’   ja  vaststellen 

  

6. Kadernota 2020  

 a. Voorstel concept kadernota 2020     ja  vaststellen 

 b. Concept kadernota 2020      ja  vaststellen 

  

7. Controleprotocol 2018 Baanbrekers 

 a) Voorstel Controleprotocol 2018 Baanbrekers    ja  vaststellen 

 b) Controleprotocol 2018 Baanbrekers     ja  vaststellen 

 

8. Auditcommissie en auditverordening 

 a) Voorstel inzake auditcommissie en auditverordening   ja  vaststellen 

 

9. Interim controle accountant 

 a) Voorstel interim controle accountant     ja  vaststellen 

 

TER INFORMATIE 
 

10. Mededelingen & Rondvraag  

 

          

 

 

AGENDA MAANDAG 17 DECEMBER 2018                             ALGEMEEN BESTUUR 
Tijd:              19.00-20.30 uur 

Locatie:       Ruimte 2.09 van Baanbrekers 

 



Concept verslag VERGADERING PARTICIPATIERAAD 
Klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 

 

 

 
Verslag:  Donderdag 27 september 2018  

Plaats / kamer:  Zanddonkweg 14, vergaderruimte: 1.60B  
Tijd: 

Aanwezig:  
 
 
 
 
 

 19.30 uur 
De heren C. Huibers (voorzitter),  F. Halberstadt (FNV), D. Zijlmans, F. Nelissen, 
M.Beerens, de dames A. Bakker en C. Obbens . 
Namens Baanbrekers de heer M. van Amelsvoort (beleidsmedewerker) en A. Kansouh 
(Directeur) 
 

1   Opening 

De voorzitter heet iedereen welkom en directeur Ahmed Kansouh in het bijzonder. Omwille van de 
aanwezigheid van dhr. Kansouh worden agendapunten 4 en 5 als eerst besproken.  

 

2  Mededelingen en ingekomen stukken 

a. Dhr. van Amelsvoort geeft een mondelinge toelichting op de vraag wat de hoogte is van het bedrag 
dat uit 2017 terugvloeit naar de gemeenten en waarom daarvoor is gekozen:  Saldo na lasten & 
baten: € 6.375.000 (p26 jaarverslag 2017). Waarvan mutaties reserves: € 4.825.000. Saldo na 
bestemming reserves €1.550.000. Deze €1.550.000 vloeit terug naar de gemeenten omdat 
Baanbrekers het maximaal toegestane/afgesproken reserve maximaal heeft benut. Het resterende 
bedrag vloeit terug.  

b. De Participatieraad neemt kennis van de tweedekamerbrief Breed offensief om meer mensen met 
een beperking aan het werk te helpen.  

c. De participatieraad neemt kennis van het document ‘Van sociale werkvoorziening naar 
Participatiewet. Hoe is het de mensen op de Wsw-wachtlijst vergaan?' 

  

3  Verslag laatste vergadering participatieraad 5 mei 2018 

Naar aanleiding van het verslag van 5 mei wordt de vraag gesteld: 
- Wat is stand van zaken m.b.t. het vinden van een oplossing voor het organiseren van betrouwbare 

én gebruikersvriendelijke rofjes. 
Antwoord: De huidige werkwijze voorziet momenteel in de meest betrouwbare en meest 
gebruikersvriendelijke rofjes voor iedereen. Doordat Baanbrekers de NAW-gegevens vooraf invult 
hoeft de klant alleen de (mogelijk) wisselende gegevens in te vullen. Voor de één betekent dit meer 
werk dan voorheen, voor de ander een beter passend rofje wat veel ongemak nadien voor alle 
partijen scheelt. Een beter passend systeem is binnen de huidige werkwijze niet realiseerbaar.  

- Wat is de stand van zaken m.b.t. de vraag of bij de 20 vakantiedagen per jaar bij het Transferium 
ook weekenddagen zijn inbegrepen.  
Antwoord: De 20 vakantiedagen betreffen enkel doordeweekse dagen (ma t/m vr), weekenddagen 
worden hier niet toe gerekend. Voor het vaststellen van de bijstand wordt daarnaast bijgehouden 
of er meer dan 4 weken per jaar sprake is van verblijf in het buitenland. Hiervoor wordt gerekend 
met weken (ma t/m zo). Wellicht is er verwarring over beide ontstaan.  

 Het verslag van de vergadering van de participatieraad van 5 mei 2018 wordt daarna vastgesteld 

 



4 Kennismaking directeur Ahmed Kansouh 

Dhr. Kansouh en de leden van de Participatieraad stellen zichzelf voor.  
 
In het kort:  
Dhr Kansouh was 25 jaar geleden als advocaat in Caïro actief. In verband met de liefde verhuisde hij naar 
Nederland en trouwt hij zijn vrouw en krijgt twee kinderen. Zijn opleiding tot advocaat blijkt niet aan de 
Nederlandse eisen te voldoen. Hij werkte eerst bij de sociale dienst van Amsterdam als 
bijstandmedewerker, daarna werd hij juridisch medewerker en daarna volgden banen als griffier, 
procesvertegenwoordiger bij de Immigratie- en naturalisatiedienst, vakbondsbestuurder bij CNV 
Dienstenbond, projectleider Het Nieuwe Werken bij de Douane en manager bij de Belastingdienst. Zijn 
meest recente baan was die van plaatsvervangend directeur van de Douane in de haven van Rotterdam. 
Per 3 september is hij directeur van Baanbrekers.  

 

5 In gesprek met directeur Ahmed Kansouh over de brief van de Participatieraad aan het bestuur 



AK ligt toe dat zowel de brief van de Participatieraad, als de brief van de OR als de visies van het DB en AB 
zijn verwerkt in het document ‘Bespreekpunten BB2.0’ en dat dit document nu ter tafel ligt om samen over 
van gedachten te wisselen.  
 
Er wordt gevraagd of de juiste kwaliteit in huis is voor de begeleiding waarover in het plan wordt 
gesproken.  
Er wordt geantwoord dat er kwalitatief goede mensen in huis zijn en dat wanneer kwaliteiten ontbreken er 
geïnvesteerd kan worden in deze mensen bijvoorbeeld met opleiding.  
 
Er wordt gevraagd of met SW-ers die buiten de muren van Baanbrekers gaan werken ook geëvalueerd gaat 
worden. 
Er wordt geantwoord dat Baanbrekers aan de voorkant goed gaat kijken wat er nodig is, tevens zullen er 
goede afspraken vooraf gemaakt worden met betrokkenen en zal er een warme overdracht plaats vinden 
en er zal nazorg zijn waarin ook aandacht is voor evaluatie met de werkgever en de werknemer.  
 
Er wordt opgemerkt dat het granieten bestand nog altijd groot is, dat Baanbrekers duidelijk moet 
definiëren voor wie het actief zal zijn en dat korte trajecten waarschijnlijk nog meer mensen op afstand van 
de arbeidsmarkt zal zetten. 
Er wordt geantwoord dat Baanbrekers niet van korte trajecten is maar van passende, kwalitatieve 
trajecten, waarin iedereen de aandacht krijgt die hij verdient. Er zullen oplossingen worden bedacht ‘in de 
geest van de wet’ waarbij de ruimte die Baanbrekers krijgt optimaal gaat benutten. Daarnaast biedt het 
primair proces een route voor alle kandidaten, ook voor diegene in het granieten bestand, echter hiervoor 
is een kwalitatieve aansluiting met de gemeenten noodzakelijk.  
 
Er wordt de vraag gesteld wat er aan BB2.0 nieuw is.  
Er wordt geantwoord dat de opdracht begon als een financiële opdracht, maar dat nu sprake is van een 
kwalitatieve opdracht. In de basis blijft de opdracht dezelfde, maar Baanbrekers gaat beter definiëren wat 
de focus is. op 8 oktober zal de vraag aan de 3 gemeenten gesteld worden of Baanbrekers een voorziening 
of een bedrijf is.   
 
Er wordt de vraag gesteld hoe de terugkeer gegarandeerd wordt (SW) als het huis wordt afgebroken.  
Er wordt geantwoord dat er enkel afspraken worden gemaakt die de kwaliteit voldoende borgen. Er zal 
balans moeten blijven tussen afstoten en overhouden van infrastructuur. Dit is tevens een financieel 
vraagstuk aan de 3 gemeenten: welke prijs is men bereid te betalen voor de benodigde kwaliteit.  
 
Er wordt geconcludeerd dat de Participatieraad het in de basis eens is over het doel: zo snel mogelijk, zo 
regulier mogelijk, zo duurzaam mogelijk. Om dat doel te bereiken wordt op 8 oktober bij het ophalen van 
de beelden van de gemeenteraden gewerkt met stellingen en dient het document ‘bespreekpunten BB2.0’ 
als uitgangspunt.  
 
De Participatieraad wordt tevens uitgenodigd aanwezig te zijn op 8 oktober.  
 

 

6 Evaluatie bijeenkomst nieuwe raadsleden  



De Participatieraad concludeert dat het een vervelend gevoel had bij de bijeenkomst voor nieuwe 
raadsleden van 27-08-2018, doordat er verhoudingsgewijs veel tijd werd besteed aan de resultaten van 
handhaving en daarbij gekozen toon van het gesprek stigmatiserend overkwam. De vraag wordt gesteld of 
aan de Participatieraad en aan de aanwezige raadsleden de juiste context kan worden meegedeeld.  
De toezegging wordt gedaan dat de juiste context/cijfers zal worden achterhaald en aan de Participatieraad 
en aan de 3 gemeenteraden wordt bekend gemaakt.  

 

7 Rondvraag en sluiting 

- De vraag wordt gesteld of er bij de hoofdingang een fietsenrek kan worden geplaatst zodat een 
fiets met een ketting kan worden vastgemaakt.  
Antwoord: in de komende maanden worden 4 rekken geplaatst.  

- De voorzitter nodigt eenieder uit om op 8 oktober aanwezig te zijn bij de bijeenkomst met de 3 
raden in het kader van Baanbrekers 2.0.  

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.  
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Concept Verslag AB-vergadering d.d. 19 november 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  

De heer K. Grootswagers, lid AB, wethouder Loon op Zand 

Mevrouw C. Couwenberg, lid AB, raadslid gemeente Heusden 

                             Mevrouw E. van Gessel, 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 C. Kleijssen, juriste Baanbrekers (verslaglegger)  

 

Gast: de heer Van Agt, i.v.m. de presentatie n.a.v. agendapunt 2. 

 

1. Opening  

De VOORZITTER heet eenieder welkom. 

 

2. Presentatie benchmark de heer E. van Agt, manager inkomensondersteuning 

De heer Van Agt presenteert de benchmark en de uitkomsten hiervan in relatie tot Baanbrekers. De 

benchmark is uitgevoerd door Divosa, BMC en Stimulansz. De hand-outs worden hiertoe verstrekt 

aan de bestuursleden. 

De heer FLOHR vraagt of het mogelijk is dat deze presentatie ook wordt gehouden voor de raad van 

de gemeente Loon op Zand. De heer Van Agt is hiertoe bereid. Mochten de raden van de gemeenten 

hieraan behoefte hebben dan dienen zij hiertoe contact op te nemen met de heer Van Agt. Er Ligt 

sowieso het aanbod ook van de heer Kansouh om de raden bij te praten. 

 

3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

4. Besluitenlijst  AB-vergadering  

a) Verslag van AB van 22 oktober 2018 

De afspraak wordt gemaakt dat het concept van het AB-verslag, zoals dit al eerder wordt 
toegestuurd aan de AB-leden in het vervolg ook eerder wordt toegestuurd aan de plaatsvervangende 
AB-leden. 
Mevrouw J. Verhoofstad was niet als plaatsvervangend AB-lid aanwezig bij deze vergadering. Dit 
wordt aangepast.  
 
Besloten wordt vervolgens het verslag van 22 oktober  2018 vast te stellen. 
 
b) Concept openbare besluitenlijst d.d. 22 oktober 2018 
 
Besloten wordt de openbare besluitenlijst d.d. 22 oktober 2018 vast te stellen. 
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c) Concept termijnkalender AB d.d. 19 november 2018 

Besloten wordt de termijnkalender AB  d.d. 19 november 2018 vast te stellen 

 

5. a. Eerste concept koersdocument  Baanbrekers 2.0. 

De VOORZITTER geeft een korte toelichting. Hij spreekt over een stukje historie, maar ook over de 
wijze waarop het eerdere proces m.b.t. Baanbrekers 2.0. is verlopen. Dat er uiteindelijk in januari 
vorig jaar hierover door het bestuur geen besluit is genomen. Inmiddels is er na die tijd veel 
informatie opgehaald bij de (nieuwe) leden van de raden van de gemeenten. Er zijn zienswijzen 
ontvangen van de OR en de participatieraad en uit diverse geledingen van de organisatie die hiertoe 
input hebben geleverd. De bijeenkomsten met de raden, maar ook al deze ontvangen informatie 
vanuit diverse geledingen hebben geleid tot het plaatsen van nieuwe accenten. Dit heeft geleid tot 
het voorliggende koersdocument Baanbrekers 2.0 met een andere ondertitel, namelijk ‘kom in 
beweging’.   
De heer VAN STEEN vraagt wat precies de verschillen zijn tussen het Baanbrekers van vroeger en nu 
en wat de verschillen zijn tussen het huidige koersdocument ten opzichte van het vorige 
koersdocument. Mogelijk is het handig om deze verschillen al meteen op de eerste pagina’s van het 
document aan te geven. 
De VOORZITTER antwoordt dat de focus nu wat anders ligt en dit al naar voren komt in de ondertitel, 
namelijk de eerdere ondertitel was ‘buitengewoon gelukkig’ en is nu ‘kom in beweging’.  
De heer VAN TUYL zegt dat in het document ook de slimmer-opties zouden terugkomen en dan met 
name wat haalbaar en wat niet haalbaar is en waarom niet. Hij ziet dit niet terugkomen in het 
voorliggende document.  
De VOORZITTER benadrukt dat dit een koersdocument is en dat in dit document niet gesproken moet 
worden over de slimmer-opties.  De slimmer-opties komen later terug in de (geactualiseerde) 
begroting of mogelijk in de kadernota 2020. 
De heer VAN TUYL vertelt dat hij dit begrijpt, maar dat vanuit de raad van Waalwijk hierover wel 
vragen zullen worden gesteld.  
Mevrouw COUWENBERG benadrukt dat het dus van belang is voor de AB leden om richting de 
collega’s in de raad het proces helder te schetsen. Dit betekent dat dit koersdocument slechts een 
opmaat is naar de begroting en de kadernota van Baanbrekers. In deze documenten ontvangen de 
raden meer input over zaken. De slimmer-opties horen dan ook niet thuis in een koersdocument.  
De heer KANSOUH wil graag antwoorden op wat nu de verschillen zijn met het eerdere 
koersdocument. Op 8 oktober jl. is er een bijeenkomst geweest voor de leden van de raden bij 
Baanbrekers. In deze bijeenkomst is gestart met die zaken waar we het over eens waren. Vervolgens 
is ingezoomd op de verschillen en is gekeken naar de ontvangen zienswijzen van de OR en de 
participatieraad. E.e.a. heeft geresulteerd in een 6-tal vragen dat is voorgelegd aan de leden van de 
raden. Hierop zijn antwoorden gekomen. Als gevolg van deze antwoorden is er sprake van een 
aanscherping van de focus van Baanbrekers, namelijk mensen zo regulier en zo duurzaam mogelijk 
aan het werk helpen. Daarbij is een aantal randvoorwaarden van essentieel belang, o.a. een warme 
overdracht en goede begeleiding van deze mensen, maar ook diegenen waarvoor regulier werken 
niet aan de orde is een goed vangnet regelen. Voorop blijft staan dat hetgeen we doen goed moet 
zijn voor de mensen waarvoor we dit doen. In het koersdocument is vanaf pagina 9 e.v. toegelicht 
wat wij als Baanbrekers specifiek kunnen betekenen en wat ook de aanscherping van de focus 
duidelijk maakt.  
De heer KANSOUH vervolgt dat hij verder naar een compactere vorm van een kadernota wil gaan. Dit 
bevordert alleen maar de leesbaarheid van dit document. De slimmer-opties komen terug in de 
(geactualiseerde) begroting. 
De heer VAN TUYL benadrukt dat er opgenomen dient te worden waarom bepaalde slimmer-opties 
niet realiseerbaar zijn, omdat de raad van Waalwijk dat wil weten.  
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Mevrouw COUWENBERG zegt dat zij de leesbaarheid van het huidige koersdocument veel beter 
vindt, maar de ‘ minder financiële noodzaak’ op een andere wijze zou willen formuleren. Verder zou 
zij niet spreken over ‘mensen met en zonder uitkering’ maar over de doelgroep. Ze vervolgt dat ze 
een toelichting wenst op de cijfermatige opbouw zoals deze is opgenomen op pagina 6 van het 
document. Dit is op deze wijze niet uit te leggen aan de collega raadsleden. Ook de doorrekening op 
pagina 20 behoeft een toelichting.  
De heer KANSOUH geeft een korte toelichting op de cijfers zoals deze zijn opgenomen op pagina 6 
van het koersdocument. Hij vertelt dat de cijfers gebaseerd zijn op de laatste Berap, dat in deze 
cijfers de bevindingen van BDO (de accountant) niet zijn meegenomen en dat niet is meegenomen 
wat wel en niet gerealiseerd kan worden n.a.v. de slimmer-opties. 
Mevrouw COUWENBERG zegt de cijfers zelf wel te begrijpen, maar geeft aan dat dit voor diegenen 
die niet zijn ingevoerd in de materie niet duidelijk is. 
De VOORZITTER concludeert dat er dus behoefte is aan wat meer toelichting in de notitie over de 
opgenomen getallen. 
De heer FLOHR verwijst naar de bijlage met de best practices. Hij geeft aan dat hij heeft gevraagd om 
best practices juist om zicht te kunnen krijgen waar je als Baanbrekers naartoe wilt, welk model 
hiervoor geschikt is, wat dan veranderd en verbeterd kan worden. De best practices kunnen een 
beeld geven van de ervaringen die andere bedrijven al hebben opgedaan. Wat willen we gaan doen 
met de pmc’s; wat met de samenwerking met de Diamantgroep. Hierover is niets terug te vinden in 
het koersdocument en hiertoe zouden de bijlagen wat informatiever mogen zijn. 
De heer GROOTSWAGERS merkt op dat hetgeen nu is opgenomen in het koersdocument hetgeen is 
waar Baanbrekers voor moet staan en staat. In dat kader is het dan ook niet meer dan logisch dat dit 
nu is opgenomen. Wel is positief in dit koersdocument ten opzichte van het vorige koersdocument 
dat er meer oog is voor de doelgroep en de medewerkers. 
De heer BLANKERS zegt dat het inderdaad allemaal logisch is, maar dat het juist goed is dat het ook 
een keer wordt opgeschreven dat Baanbrekers hiervoor staat en het hiermee dus voor iedereen ook 
duidelijk is. Het is een koersdocument en dus niet meer dan een richting. Hoe het vervolgens precies 
gaat worden in de praktijk gaan we nog bezien. De uitwerkingen dienen plaats te vinden in andere 
documenten bijvoorbeeld de toekomstige kadernota’s en de begrotingen. Dit voorliggend 
koersdocument geeft duidelijk richting en onderweg zullen we vervolgens de nodige uitdagingen 
gaan tegenkomen die t.z.t. verder uitgewerkt moeten worden. 
De heer BAKKER vindt het een prima koersdocument. Het is geen uitwerking, maar een koers. Bij 
Baanbrekers is al eerder een koers uitgezet en inderdaad het is vooral het aanbrengen van een focus, 
waardoor er niet zo veel verandert. Het document hoeft dan ook niet te worden voorgelegd aan de 
raden. Maar wat belangrijk is, is dat we het er nu over hebben met elkaar, namelijk waartoe zijn we 
op aarde , waar waren we ook weer onderweg naartoe?  Zijn we daar naartoe aan het gaan of niet? 
Wordt het nu weer eens tijd om het dak te repareren nu de zon schijnt? Het koersdocument moet 
los staan van de verdere uitvoeringspraktijk en ondanks dat het vooral focus aanbrengt heeft het wel 
degelijk een belangrijke functie en doel. Het is belangrijk dat we dat blijven nastreven en dat we er 
alles aan blijven doen om zo veel als mogelijk mensen regulier te laten werken. 
De heer FLOHR benadrukt dat hij het ook niet wil hebben over een uitvoeringsplan, maar dat voor 
hem van belang is wat er gebeurt met diegenen die niet regulier kunnen werken. 
De heer BAKKER antwoordt dat deze waarborg nadrukkelijk is opgenomen in het huidige 
koersdocument, namelijk dat er vangnet is voor diegenen die niet naar de markt kunnen. Dit doet 
niets af voor diegenen die wel het vermogen hebben om elders te kunnen werken. Dat is wat ik zou 
willen intensiveren. 
De VOORZITTER geeft aan dat de heer Van Steen vroeg wat het verschil was tussen het Baanbrekers 
van nu en het Baanbrekers van vroeger. Hij vertelt dat er in het verleden steeds meer taken werden 
belegd bij Baanbrekers, ook die taken die niet bij Baanbrekers thuis hoorden. Hierdoor namen de 
kosten toe, terwijl de gemeenten er aan de voorkant te weinig geld in stopten en waardoor er aan de 
achterkant tekorten ontstonden. Op dat moment is de discussie ontstaan waar Baanbrekers nu echt 



   

                                AB vergadering 19 november 2018  Pagina 4 van 5  

van moest zijn, en welke taken echt bij Baanbrekers belegd moesten worden. Daarbij het kader in 
ogenschouw nemend dat Baanbrekers er is voor de uitvoering van de Participatiewet (en Wsw).  Dit 
staat op pagina 12 van het koersdocument. Daar staat ook wat wordt verstaan onder ‘zo regulier als 
mogelijk’. Met deze duidelijkheid is Baanbrekers weer terug binnen het afgesproken kader van de 
Participatiewet, zoals ook is opgenomen in de gemeenschappelijke regeling. We kunnen namelijk 
van alles door Baanbrekers laten uitvoeren, maar we moeten meer naar de duidelijkheid en 
helderheid wat nu taken zijn van de gemeenten en wat de taken van Baanbrekers zijn. Wel kunnen 
gemeenten afzonderlijke taken neerleggen bij Baanbrekers met een passende financiering binnen de 
afgesproken kaders. 
De heer KANSOUH merkt op dat er hard is gewerkt door de medewerkers van Baanbrekers om zich in 
een kort tijdsbestek te laten informeren over best practices, waarbij deze best practices in grote 
lijnen zijn verwerkt in de bijlagen. Daarnaast zijn er en zullen er nog bedrijfsbezoeken gaan 
plaatsvinden juist om te leren van de ervaring van andere bedrijven. Wel moet voorop blijven staan 
dat het koersdocument een koers/reisdoel is en geen spoorboekje is en geen uitgewerkt document.  
Baanbrekers gaat naar het zuiden en of we gaan uitkomen in Spanje of Italië, en wat we daarbij 
allemaal nog onderweg zullen tegenkomen, zullen we samen met elkaar moeten gaan invullen.   
De heer FLOHR zegt dat hij begrijpt dat er nu een koers is geformuleerd, maar dat voor de 
medewerkers van Baanbrekers het uitvoeringsplan het belangrijkste is. 
De VOORZITTER zegt er waarde aan te hechten dat dit koersdocument een andere toon heeft dan 
het eerdere document. Het uitvoeringsplan wordt dan ook geschreven vanuit deze andere toon. Dit 
betekent dat er nu aandacht is voor elke doelgroep en dat er trajecten zijn op maat. Het 
uitvoeringsplan dient er dan ook vanuit te gaan dat maatwerk geleverd wordt voor alle doelgroepen 
binnen Baanbrekers, zodat zij op een goede en juiste wijze worden bediend. Wel moeten wij met 
elkaar uitspreken dat dit het koersdocument is dat we onderschrijven. Het uitvoeringsplan zal 
vervolgens moeten passen binnen dit koersdocument. Daarnaast hebben we de afspraak dat het 
bestuur betrokken blijft bij de verdere uitwerking van het koersdocument. Nogmaals is het belangrijk 
dat wij nu met elkaar uitspreken dat we vertrouwen hebben in deze voorliggende koers. Verder laten 
de best practices enkel zien dat het op enkele andere plekken lukt om meer mensen regulier te 
plaatsen. Er wordt hierbij niet ingegaan op wat dit betekent voor bijvoorbeeld de infrastructuur of 
wat er aan frictiekosten gaat ontstaan. Dit is ook niet iets wat in een koersdocument moet worden 
opgenomen. De uitvoering van de koers zal dynamisch en gefaseerd moeten zijn, omdat er telkens 
bijgestuurd moet kunnen worden. De kadernota 2020, waarin deze koers zal worden verwerkt, is het 
document waarop vervolgens de raden hun zienswijze kunnen geven. Ten slotte blijft het bestuur 
betrokken bij de verdere ontwikkelingen en zal hierover worden geïnformeerd. Periodiek zal ook 
worden teruggekoppeld en bij het bestuur worden geverifieerd of Baanbrekers op de goede weg is 
en met de goede zaken bezig is. 
De heer VAN TUYL geeft aan dat hij gelukkig is met dit document en ook het vangnet wat hierin 
nadrukkelijk is opgenomen. Zo moet het ook uitgevoerd gaan worden. 
De heer BAKKER merkt nog op dat hij vindt dat bij dagbesteding via Wmo en Wlz de voorliggende 
voorziening moet worden opgenomen in het document. 
De heer KANSOUH vult aan dat hij het van belang vindt dat Baanbrekers tezamen met de 
deelnemende gemeenten meer aan de voorkant tot gezamenlijke afspraken moet gaan komen en dit 
nog veel beter moet worden opgepakt. 
De heer BAKKER noemt daarbij het voorbeeld wat er nu gezamenlijk met de gemeenten wordt 
opgepakt in het kader van de C-categorie bijstandscliënten. 
 
Besloten wordt: 

 Dat de huidige koers en daarmee het huidige koersdocument Baanbrekers 2.0, ‘kom in 
beweging’ wordt onderschreven door het bestuur, waarbij de volgende onderstaande punten 
nog dienen te worden meegenomen: 
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- Op de eerste pagina’s van het document de verschillen benoemen tussen Baanbrekers 
vroeger en Baanbrekers 2.0, evenals de verschillen tussen het vorige en het huidige 
koersdocument; 

- De geformuleerde ‘minder financiële noodzaak’ nuanceren in de tekst; 
- Spreken over de doelgroep i.p.v. ‘mensen met en zonder uitkering’; 
- Wat meer toelichting geven op de cijfers in het document (pagina’s  6 en 20); 
- Dagbesteding als voorlopige voorziening toevoegen aan het koersdocument. 

 
6. Vergaderplanning AB en DB 2019 

Besloten wordt de vergaderplanning AB en DB 2019 vast te stellen. 

 

7. 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 17 december 2018 
 
Secretaris,  Voorzitter 
 
 
 
A.H. Kansouh                                                           W.J.J. Ligtenberg 
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1.   Opening 
 

Geen onderwerpen 

3. Ingekomen stukken 
 

Er zijn geen ingekomen stukken 

4. 
 

Besluitenlijst(en) AB-vergadering 
a) Verslag van het AB d.d. 24 september 2018 
 
b) Concept openbare besluitenlijst d.d. 22 oktober 2018 
c) Concept termijnkalender AB d.d. 19 november 2018 
 

Besloten wordt: 
Het verslag van 22 oktober 2018 met inachtneming van de gemaakte opmerking over de 
aanwezigheid van een lid vast te stellen. 
De openbare besluitenlijst d.d. 22 oktober 2018 vast te stellen. 
De termijnkalender AB d.d. 19 november 2018 vast te stellen. 

5.  Eerste concept koersdocument Baanbrekers 2.0, ‘kom in 

beweging’ 

Besloten wordt: 
Dat de huidige koers en daarmee het huidige koersdocument Baanbrekers 2.0, ‘kom in 
beweging’ wordt onderschreven door het bestuur, waarbij de volgende onderstaande 
punten nog dienen te worden meegenomen: 

- Op de eerste pagina’s van het document de verschillen benoemen tussen 
Baanbrekers vroeger en Baanbrekers 2.0, evenals de verschillen tussen het 
vorige en het huidige koersdocument; 

- De geformuleerde ‘minder financiële noodzaak’ nuanceren in de tekst; 
- Spreken over de doelgroep i.p.v. ‘mensen met en zonder uitkering’; 
- Wat meer toelichting geven op de cijfers in het document (pagina’s  6 en 20); 
- Dagbesteding als voorlopige voorziening toevoegen aan het koersdocument. 

 

6. 
 

Bestuurlijke vergaderplanning DB en AB 2019 

 

Besloten wordt: 
De bestuurlijke vergaderplanning DB en AB 2019 vast te stellen.  

 
Voor akkoord: 17 december 2018 
 
 
-------------------------------------------     --------------------------------------------- 
mr. A. Kansouh        W.J.J.  Ligtenberg 
Secretaris         Voorzitter 
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Legenda    

Nog op te starten  Afgerond  

Loopt  Behandeling in vergadering  

 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 def 

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. 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 en auditcommissie A-stuk          

Interim controle accountant B-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          
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Voorstel inzake 
 

 Koersdocument Baanbrekers 2.0. ‘kom in beweging’ 

Steller Conny Kleijssen 

Verantwoorde-
lijk manager 

Ahmed Kansouh 

Datum bestuur  Datum 17 december 2018 

Beslispunten 
 

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld  het koersdocument Baanbrekers 2.0., 
‘kom in beweging’ vast te stellen. 

Financiële 
gevolgen 

Mogelijk financiële gevolgen op termijn als gevolg van verdere uitwerking 

Formatie 
gevolgen 

Mogelijk formatie gevolgen op termijn als gevolg van verdere uitwerking 

Gevolgen MT-
systemen 

Mogelijk gevolgen MT-systemen op termijn als gevolg van verdere uitwerking 

Relatie BB 2.0 Is Baanbrekers 2.0. 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing): 
 Datum door Naam 

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

23 augustus 
en  
 
 
8 oktober 
en   
 
19 
november 
2018 

AH Kansouh Datum 8 oktober 2018 nog een extra 
bijeenkomst voor de raden van de 
gemeenten. 2de helft 2017 zijn er eerdere 
bijeenkomsten geweest met de raden.  
 
Extra geplande AB-vergadering voor de 
behandeling van het koersdocument. 
 
Datum 23 augustus 2018 de visie van de 
Participatieraad ontvangen. 
   

Besluitvorming: 
 datum advies/besluit 

Advies/instemming OR/GO/ 
Participatieraad (maak een 
keuze) 

n.v.t. Wel heeft de OR haar zienswijze gegeven op 
het eerdere document ‘buitengewoon 
gelukkig. Deze zienswijze is meegenomen in 
het voorliggende document ‘kom in 
beweging’.  Verder is het voorliggende 
koersdocument besproken ‘(ter informatie) 
met de OR van Baanbrekers.  
 

Besluit van AB  17 december 
2018 

kennisnemen/ingestemd/vastgesteld/afge-
wezen/ aangehouden: 
 
 
 
 
 
ondertekening: 
 
 
mr A.H. Kansouh                    W.J.J. Ligtenberg 
Secretaris                                 Voorzitter 
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Communicatie/archivering: 
 datum actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht NVT  

Website/intranet N.t.b. R. de Jong 

Handboek Baanbrekers N.t.b. D. Ijsseldijk of D. Beerman 

Opname in het archief N.t.b. E. Assman 

Anders n.v.t.  

 
 

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

 
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. 
 
Na hierover herhaaldelijk in- en extern van gedachten te hebben gewisseld en de relevante 
informatie hiervoor te hebben opgehaald vanuit deze diverse geledingen, ligt nu voor het 
koersdocument Baanbrekers 2.0, ‘kom in beweging’.  In de gehouden extra AB-vergadering  van 19 
november jl. is dit document reeds besproken met het AB. Het AB heeft aangegeven de in het 
voorliggende document beschreven koers te kunnen onderschrijven. Enkele nog door het AB 
gemaakte opmerkingen in de vergadering van 19 november jl. zijn in het voorliggende document 
verwerkt.  
 
Op 7 december 2018 heeft het DB ingestemd met dit document. 
 
Hierbij wordt uw bestuur gevraagd  het koersdocument Baanbrekers 2.0., ‘kom in beweging’ vast te 
stellen. 
 

Implementatie en 
communicatie 

Er wordt een raadsbrief opgesteld en er wordt interne- externe 
communicatie gepleegd na vaststelling van dit document 
 

Bijlage(n) Koersdocument Baanbrekers 2.0, ‘kom in beweging’ 

 



 
 
 
 

 

 
  

 
Versie 1.2 – 29 november 2018 
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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 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. 
 
Baanbrekers startte vijf jaar geleden als intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie op het gebied van 
werk en inkomen, waarbij de taken die Baanbrekers namens de gemeenten moest uitvoeren werden 
vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Tijdens deze vijf jaar zijn er steeds meer taken bij 
Baanbrekers belegd. Ook taken die, vanuit de basisopdracht zoals beschreven in de 
gemeenschappelijke regeling, niet bij Baanbrekers thuishoren. Op een gegeven moment is de 
discussie ontstaan waar Baanbrekers nu écht van moest zijn, en welke taken écht bij Baanbrekers 
moeten worden belegd. Er diende helderheid te komen in het taken- en 
verantwoordelijkhedenpakket van Baanbrekers, in die zin dat het strookt met de afspraken die zijn 
vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling van Baanbrekers. Gemeenten kunnen zeker 
afzonderlijke taken neerleggen bij Baanbrekers, maar dan alleen met een passende financiering. 
 
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. 
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Kwaliteit voorop 
Graag wil Baanbrekers blijven investeren in de gewenste toekomstige ontwikkeling die we 
Baanbrekers 2.0 noemen. Baanbrekers 2.0 is immers nodig om te zorgen voor meer duidelijkheid 
voor de organisatie, voor de gemeenten en voor de inwoners van de drie gemeenten en voor het 
aanbrengen van de juiste focus wat betreft onze opdracht en de randvoorwaarden om onze opdracht 
te kunnen uitvoeren. Het accent komt nog meer te liggen op het welzijn van de kandidaat en de 
kwaliteit van de dienstverlening. 
 
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, visie en missie 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 mensen zo 
regulier als mogelijk is aan het werk te helpen. En wij blijven – als dat nodig is – onze doelgroep 
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.  
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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 
springplank en als een vangnet 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, 
die tot de doelgroep behoren van de wet- en regelgeving die Baanbrekers namens de drie 
gemeenten uitvoert.  
 
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.  
 
 
  



 
> KOERSDOCUMENT 

 
 

 

 
KOERSDOCUMENT BAANBREKERS 2.0 

 
Pagina 6 van 22 

Versie 1.2 

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. 
 
Wat gaan we dan anders doen dan voorheen? 
Het is niet zo dat Baanbrekers het helemaal over een ander boeg gaat gooien. Integendeel. Wat goed 
was, blijven we doen. En wat beter kan, daar gaan we actief mee aan de slag. Ons doel was altijd al 
het zo regulier mogelijk laten meedoen van personen die tot onze doelgroep behoren. We wilden 
altijd al de match maken tussen de vraag van de ondernemers en werkgevers in onze regio en de 
talenten die wij in ons bestand hebben zitten. Waar we tot op heden vaak kozen voor versterking van 
onze eigen bedrijfsmatige activiteiten, gaan we in de toekomst meer uit van de mogelijkheden en de 
talenten van de doelgroep en benadrukken wij nog meer dan voorheen de kwaliteit en de 
duurzaamheid van onze trajecten. Ook leggen we meer dan voorheen verbanden met de 
dienstverlening op het gebied van zorg en welzijn van de drie gemeenten richting onze doelgroep. De 
keuze kan vaker vallen op werken buiten de bedrijfsmuren van Baanbrekers. Dit kan gevolgen 
hebben voor de bedrijfsmatige activiteiten van Baanbrekers. Kort gezegd: de mens en de kwaliteit en 
duurzaamheid van zijn of haar traject richting werk staan nog meer centraal, ook al heeft dat 
gevolgen voor de bedrijfsvoering van Baanbrekers. 
 
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. 
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Wat is het financiële vertrekpunt? 
Bij het bepalen van een gewijzigde koers voor Baanbrekers is het goed te weten wat het financiële 
vertrekpunt is. Om dit inzichtelijk te maken, zijn de verschillende financiële stromen van de 
kernactiviteiten van Baanbrekers inzichtelijk gemaakt. Deze bestaan uit het verstrekken van 
uitkeringen en het bieden van ondersteuning richting het vinden van werk (programma’s 
Inkomensondersteuning en Re-integratie & Participatie) en het verstrekken van arbeid (programma 
Leerwerkstructuur). Dit sluit naadloos aan met de strategie en missie van Baanbrekers. 
 

 
 
De resultatenrekeningen van beide programma’s laten een resultaatbijdrage zien van ieder € 0,3 
miljoen. Hiermee wordt een positieve bijdrage geleverd aan de hoogte van de financiële bijdrage 
door de gemeenten. De generieke kosten voor faciliterende activiteiten (medewerkers 
Bedrijfsvoering & Control, staf en directie, afschrijving, onderhoud, ICT, energie, beheerskosten, 
opleidingen, et cetera) worden zichtbaar in het programma Bedrijfsvoering en overhead.  
 

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. 

 13 april 2017: De financiën geven op dat moment aanleiding tot onderzoek naar de 

herpositionering van Baanbrekers. 

 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. 

bedragen x 1.000

Bron: 2e Bestuursrapportage 2018 Baanbrekers.

Programma's
Inkomensondersteuning en 
Re-integratie & Participatie 

Resultaatbijdrage €292

Programma Leerwerkstructuur 
(PMC's Werkbedrijf, Werkpool en WML 

Facilitair) 

a
Resultaatbijdrage €305

Programma Bedrijfsvoering en overhead

Resultaatbijdrage €-4.148
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 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. Tijdens deze bijeenkomst is 

gestart met die zaken waar we het over eens zijn. Vervolgens is ingezoomd op de verschillen 

en is gekeken naar de ontvangen zienswijzen van de ondernemingsraad en de 

participatieraad. Een en ander heeft geresulteerd in zes vragen die zijn voorgelegd aan de 

leden van de raden. Hierop zijn antwoorden gekomen. Als gevolg van deze antwoorden is er 

sprake van een aanscherping van de focus van Baanbrekers, namelijk mensen zo regulier en 

zo duurzaam mogelijk aan het werk helpen. Hierbij is een aantal randvoorwaarden van 

essentieel belang. Onder meer een warme overdracht en een goede begeleiding van deze 

mensen, maar ook een goed vangnet regelen voor diegenen waarvoor regulier werk niet aan 

de orde is. Voorop blijft staan dat wat we doen goed moet zijn voor de mensen waarvoor we 

dit doen.  

 Het koersdocument dat voor u ligt is besproken door het Algemeen Bestuur van Baanbrekers 

op maandag 19 november 2018. Het Algemeen Bestuur heeft aangegeven deze koers te 

kunnen ondersteunen. Naar aanleiding van opmerkingen die tijdens deze vergadering zijn 

gemaakt, is het koersdocument tekstueel aangescherpt. 
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Verdere besluitvorming 
 

 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. DE UITGANGSPUNTEN 
 
Om op de hierbij voorgestelde wijze in beweging te komen nu en in de komende jaren, is het van 
belang dat we het eens zijn over een aantal 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 zichtbaar maken 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, 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 uitkering 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 vallen onder de werking van de Participatiewet, de IOAZ, de IOAW en de Bbz, 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 UWV het advies daartoe afgeeft.  

 Dagbesteding via Wmo of Wlz 

> Als er wordt vastgesteld dat er geen/onvoldoende loonwaarde is.  

 
Via een diagnose stellen we vast 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 
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op de behoeften van de kandidaat afgestemd traject dat zo kort als mogelijk is en dat de 
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, zoals 
voorliggende voorzieningen. 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; 
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 terugkeer naar Baanbrekers garandeert middels het SW-vangnet: de SW-medewerker 

behoudt zijn SW-indicatie en dus zijn dienstverband bij Baanbrekers.  

 
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 potentiële 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 bij de voorbeeldorganisatie, 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 kosten 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 met de komst van de Participatiewet in 
2015 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.  
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Voorstel inzake 
 

 Kadernota Baanbrekers 2020 

Steller Ahmed Kansouh 

Verantwoorde-
lijk manager 

Ahmed Kansouh 

Datum bestuur  Datum 17 december 2018 

Beslispunten 
 

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld de Kadernota Baanbrekers 2020 
onder voorbehoud van de nog te ontvangen zienswijzen van de raden voorlopig  
vast te stellen. 
 

Financiële 
gevolgen 

Mogelijk financiële gevolgen op termijn als gevolg van verdere uitwerking 

Formatie 
gevolgen 

Mogelijk formatie gevolgen op termijn als gevolg van verdere uitwerking 

Gevolgen MT-
systemen 

Mogelijk gevolgen MT-systemen op termijn als gevolg van verdere uitwerking 

Relatie BB 2.0 De kadernota is afgeleid van het koersdocument Baanbrekers 2.0. ‘kom in 
beweging’.  
 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing): 
 Datum door Naam 

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

    

Besluitvorming: 
 datum advies/besluit 

Advies/instemming OR/GO/ 
Participatieraad (maak een 
keuze) 

n.v.t. E.e.a. zal ter informatie worden gedeeld met 
de medezeggenschap. 
 

Besluit van AB  17 december 
2018 

kennisnemen/ingestemd/vastgesteld/afge-
wezen/ aangehouden: 
 
 
 
 
ondertekening: 
 
 
mr A.H. Kansouh                    W.J.J. Ligtenberg 
Secretaris                                 Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 datum actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht Datum/NVT  

Website/intranet Datum/NVT  

Handboek Baanbrekers Datum/NVT  

Opname in het archief N.T.B.  

Anders Datum/NVT  
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Nadere informatie: 
Korte samenvatting  (als stuk > 3 A4) of integraal voorstel (als max 3 A4) 
Samenvatting beëindigen met gevraagde beslispunten van het voorstel 

 
De kadernota 2020 geeft een beschrijving van de uit te voeren activiteiten en hieraan verbonden 
kaders volgens de koers/visie op basis van het koersdocument Baanbrekers 2.0. ‘kom in beweging’.  
De managers van Baanbrekers hebben deze vertaald naar speerpunten, activiteiten en 
doelstellingen voor hun desbetreffende afdeling. 
 
Op 7 december jl. heeft het DB met deze kadernota 2020 ingestemd. 
 
Hierbij wordt het algemeen bestuur gevraagd de kadernota 2020 onder voorbehoud van de nog te 
ontvangen zienswijzen van de raden voorlopig vast te stellen. 
 

Implementatie en 
communicatie 

N.t.b. 

Bijlage(n) Kadernota 2020 
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Baanbrekers stimuleert beweging naar een inclusieve arbeidsmarkt 
 
Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de gemeenten 
Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van 
de inwoners van deze drie gemeenten. Onze focus ligt hierbij op het zoveel mogelijk aan een reguliere en 
duurzame baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met vakmanschap en trots werken 
we aan een inclusieve arbeidsmarkt waarbij de mens voorop staat. Dat is ons nadrukkelijke streven. De 
voordelen en (nieuwe) perspectieven van sociale en technologische innovatie zullen wij hierbij optimaal 
benutten. Eventuele schommelingen in de economische conjunctuur zijn we de baas door creatief en 
responsief te anticiperen op vraag en aanbod.  
 
In 2018 is met inbreng van en afstemming met onze stakeholders een geactualiseerde strategie vastgelegd in 
‘Kom in beweging. Koersdocument Baanbrekers 2.0’. De uitgangspunten in 
dit koersdocument zijn: 

 Zo regulier en duurzaam mogelijk werken. 

 Het welzijn van mensen staat voorop. 

 Focus op werk. 

 Aandacht voor een integrale aanpak. 

 Instroom, Doorstroom en Uitstroom als primair proces (IDU). 

 Bedrijfsmatige activiteiten als leerwerkinfrastructuur en vangnet.  

 Generieke opdrachtverstrekking door de gemeenten, tenzij… 

 Opereren binnen kwalitatieve en financiële kaders. 
 
In ons koersdocument maken we onderscheid tussen de twee doelgroepen 
waarvoor wij verantwoordelijk zijn:  
 

1. personen die onder de Participatiewet of IOAW/IOAZ/Bbz vallen; 
2. SW-medewerkers die bij Baanbrekers werken. 

 
Kandidaten uit de eerste groep doorlopen het primaire proces van Baanbrekers. Door de inzet van 
instrumenten wordt de inzetbaarheid van de kandidaat vergroot, zodat de match met een zo regulier mogelijke 
werkplek kan worden gemaakt (zie ook de illustratie van ons primaire proces op pagina 2). SW-medewerkers 
zijn al aan het werk bij of via Baanbrekers. Voor hen wordt op basis van het ontwikkelperspectief objectief 
beoordeeld welke werkplek het meest regulier is. Bij een eventuele overgang naar een reguliere werkgever is 
het van essentieel belang goede en duidelijke afspraken te maken. Denk hierbij aan een goede begeleiding en 
een warme overdracht. Voor diegenen waarvoor regulier werken niet aan de orde is, verzorgen wij een 
‘vangnet’.  
 
Voorop blijft staan dat wat we doen goed moet zijn voor de mensen waarvoor we dit doen. Onze focus ligt dan 
ook op uitstroom van en perspectief voor mensen en niet zozeer op rendement. Voor onze werkzaamheden 
vragen we een vergoeding aan en voorbeeldfunctie van de gemeenten (denk hierbij aan inbesteding en het in 
dienst nemen en aan de slag helpen van talenten vanuit Baanbrekers bij de gemeenten). Baanbrekers wil met 
deze koers beweging tot stand brengen om zo optimaal invulling te kunnen geven aan onze opdracht: 
maximale participatie van de inwoners van de deelnemende gemeenten. 
 
Waalwijk, 27 november 2018 
 
Ahmed Kansouh 
directeur 
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PRIMAIR PROCES 
 
In de illustratie hieronder is het primaire proces van Baanbrekers schematisch weergegeven. 
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RE-INTEGRATIE & PARTICIPATIE 

> Speerpuntactiviteiten en doelstellingen  

Beschrijving van het programma 
Samen met het onderwijs, netwerkpartners en werkgevers brengen we mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt in beweging. Ondanks dat de Participatiewet 
ervoor moet zorgen dat deze mensen een baan vinden, is dat nog geen 
vanzelfsprekendheid. Werkgevers hebben hier een actieve rol in, maar hebben nog 
extra ondersteuning en begeleiding nodig. Voorwaarde is dan wel dat de 
betreffende kandidaat ook écht betaald kán gaan werken. 
 
Zo regulier en duurzaam mogelijk werken 

 We kunnen loonkostensubsidie (LKS) inzetten. Dit gebeurt voor iedereen met 
een loonwaarde lager dan het wettelijk minimumloon. 

 LKS wordt ook ingezet voor niet-uitkeringsgerechtigden (Nuggers). Doorgaans zijn dit schoolverlaters 
(jongeren) vanuit het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs, die zonder hulp langdurig in 
een uitkerings- of WMO-traject of in de Jeugdzorg terechtkomen. 

 Met werkgevers gaan we in gesprek over de mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Hierbij kunnen we detachering, jobcoaching en jobcarving inzetten. Verder is groepswerk 
met vaste begeleiding soms een goede keuze. 

 Voor de mensen die niet in staat zijn betaald werk te verrichten, dienen wij samen met de gemeenten 
trajecten te initiëren die gericht zijn op het opheffen van belemmeringen en op het versterken van 
competenties om doorstroom naar een arbeidsmarktgericht traject mogelijk te maken. Dit betreft een 
kwalitatieve ontsluiting met de gemeentelijke toegang tot zorg en welzijn. 

 Onze inzet rondom de jeugdwerkloosheidsvrije regio blijft gehandhaafd. 
 

De loonwaarde en begeleidingsbehoefte bepalen de plaatsingsmogelijkheden van de kandidaat. Ook na de 
plaatsing wordt ingezet op een maximale (door)ontwikkeling van de loonwaarde van de kandidaat. Er kan 
onderscheid worden gemaakt tussen de volgende indicatieve categorieën: 

 Loonwaarde 75-100%: plaatsing op een reguliere arbeidsplaats zonder (structurele)subsidie, bij voorkeur 
door directe matching bij de poort maar soms ook via een traject, proefplaatsing of werkervaringsplaats 
(WEP) als opstap. >>> Betaalbaar uit het participatiebudget. 

 Loonwaarde 65-80%: plaatsing op een reguliere baan met een intensief traject en tijdelijke LKS, om deze 
mensen op termijn voldoende loonwaarde te laten opbouwen en regulier zonder subsidie te kunnen 
werken. >>> Betaalbaar uit participatiebudget of BUIG. 

 Loonwaarde 35-70%: via de Wet banenafspraak, plaatsing op basis van loonwaarde bij een reguliere 
werkgever. Het verschil tussen loonwaarde en minimumloon wordt door Baanbrekers betaald. Vaak levert 
Baanbrekers tijdelijk jobcoaching. >>> Dekking via BUIG- en participatiemiddelen. 

 Loonwaarde rond 30%: beschut werk, voor degenen die alleen in een ‘beschutte’ omgeving onder 
aangepaste omstandigheden kunnen werken.  

 

Focus op werk 
Kandidaten met een plaatsingsbeperking zijn in de regel (nog) niet arbeidsfit. Bijvoorbeeld omdat zij sollicitatie- 
of werknemersvaardigheden missen. Door het inzetten van aanbodversterkende maatwerkactiviteiten nemen 
we de plaatsingsbeperking waar mogelijk weg. Dit gebeurt in een IDU-traject (Instroom, Doorstroom en 
Uitstroom) dat een samenwerking is tussen Re-integratie & Participatie en de ProductMarktCombinaties 
(PMC’s) van het Leerwerkbedrijf. Via een opstap verrichten mensen werkzaamheden, zodat zij aantrekkelijker 
orden voor reguliere werkgevers. Dankzij de inspanningen van de matchers en accountmanagers is de weg vrij 
om de kandidaten te bemiddelen naar een zo regulier mogelijke werkgever. 
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LEERWERKINFRASTRUCTUUR  
> Speerpuntactiviteiten en doelstellingen 
 
Beschrijving van het programma  
Binnen de leerwerkinfrastructuur krijgen kandidaten uit de doelgroep de 
mogelijkheid om betaalde activiteiten te verrichten op locatie bij Baanbrekers 
binnen de PMC’s, die hiervoor zijn ingericht. Het leeuwendeel van de doelgroep 
bestaat uit SW-medewerkers. 
 
Zo regulier en duurzaam mogelijk werken 

 Doelgroep Participatiewet  
Uitstroom realiseren met behulp van de leerwerkinfrastructuur. Hierbij 
werken we volgens het IDU-model. Doelstelling is dat de re-
integratietrajecten zo kort mogelijk worden ingezet. 

 Doelgroep SW-medewerkers die bij Baanbrekers werken  
Beoordelen of de huidige werkplek de meest reguliere is. Blijkt na zorgvuldige beoordeling dat een 
werkplek bij Baanbrekers de meest reguliere, duurzame en zelfstandige werkplek is, dan bieden wij werk 
(vangnet).  
Ook voor SW-medewerkers die gebruik maken van de terugkeergarantie dient Baanbrekers werkplekken 
beschikbaar te hebben. 

 
Onderzoek van samenwerkingsvormen met externe partners 
We brengen in beeld welke reguliere werkgevers bereid en in staat zijn om kandidaten vanuit de 
Participatiewet en/of SW-medewerkers op te nemen. Doelstelling hierbij is zoveel mogelijk matches te maken. 
Uitgangspunt voor deze samenwerkingsvormen is het verleggen van de verantwoordelijkheid voor de 
bedrijfsprocessen naar de externe partner. 
 
Aanpassen van de infrastructuur rekening houdend met vangnet 
We maken een keuze welke leer- werkactiviteiten nodig zijn voor re-integratieactiviteiten en ons vangnet. Het 
resultaat kan zijn: 

 Afstoten van activiteiten en of PMC’s. 

 Afscheid nemen van opdrachtgevers. 
 
Als gevolg hiervan zal er indien mogelijk een aanpassing plaatsvinden van de infrastructuur. Belangrijke 
bijdrage aan het succes is dat gemeenten als voorbeeld dienen voor het bieden van zo regulier mogelijk werk 
en maximaal werk onderbrengen bij Baanbrekers. 
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INKOMENSONDERSTEUNING  
> Speerpuntactiviteiten en doelstellingen 

 
Beschrijving van het programma 
De Participatiewet en de Wet Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan 
Gemeenten (BUIG) bepalen voor een belangrijk deel de activiteiten van 
Inkomensondersteuning. De soort en hoogte van de uitkering en het aantal 
personen dat hiervan gebruik maakt, zijn variabelen die de workload en financiële 
impact bepalen, net zoals de inzet op handhaving en terugvordering van 
debiteuren. Wij anticiperen hierop door de personele bezetting die noodzakelijk 
is om de doelgroep te bedienen te laten meebewegen. Bij blijvende 
hoogconjunctuur reduceren wij de personele bezetting. 
 
Zo regulier en duurzaam mogelijk werken 
Invordering 
Invordering van ten onrechte betaalde uitkeringen blijft speerpunt. Naast BUIG-gelden wordt ook ingevorderd 
bij onterechte Bijzondere Bijstand en Bbz. De inzet van het Bestuurlijk AfpakTeam bij ondermijning voor 
uitkeringsgerechtigden uit Waalwijk wordt geëvalueerd en mogelijk uitgebreid naar andere gemeenten. Het 
debiteurenbestand wordt opgeschoond, rekening houdend met niet (of nauwelijks) inbare vorderingen.  
 
Handhaving 
Handhavers aan de poort én op het portfolio zorgen ervoor dat uitkeringsfraude wordt voorkomen en 
opgespoord.  
 
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 
De regeling waarbij 75% van de lasten wordt vergoed en 75% van de baten moet worden terugbetaald aan het 
Rijk wordt gecontinueerd. 
 
Bijzondere bijstand 
Gemeenten staan uniformiteit in de uitvoering van beleid op het gebied van bijzondere bijstand voor. 
Uitvoering gebeurt door Baanbrekers met inachtneming van wettelijke regelgeving en afgeleide beleidsregels. 
Veel aanvragen zijn enkelvoudig en gekoppeld aan de verstrekking van algemene bijstand of een minimum 
inkomensniveau. Uitvoering zetten we voort volgens de huidige werkafspraken. 
 
Generieke opdrachtverstrekking door de gemeenten, tenzij… 
Bestuurlijk InterventieTeams van gemeenten (BIT) 
Vanwege de toenemende focus vanuit het sociaal domein op handhaving en op rechtmatigheid worden 
handhavers van Baanbrekers ingezet voor de Bestuurlijke InterventieTeams van de gemeenten Waalwijk en 
Loon op Zand en het Heusdens interventieteam (HIT). Voor de inzet ontvangt Baanbrekers een uurvergoeding. 
 
Wijkgericht werken 
We maken per gemeente afspraken over de samenwerking tussen Baanbrekers en de wijkteams.  
 
Huisvesting statushouders 
Voor de huisvesting in de gemeente Waalwijk wordt vanuit Baanbrekers een coördinator uitvoering huisvesting 
ingezet. De kosten worden verrekend. 

  



 
> KADERNOTA 2020 
 
 

KADERNOTA BAANBREKERS 2020 
 

Pagina 6 van 6 
Versie 1.2 

 

BEDRIJFSVOERING & OVERHEAD  

> Speerpuntactiviteiten en doelstellingen 

Beschrijving van het programma  
Bedrijfsvoering & overhead ondersteunt en faciliteert vanuit een proactieve 
houding. Vaak onzichtbaar op de achtergrond wordt de dienstverlening als 
vanzelfsprekend ervaren. Bedrijfsvoering & overhead vervult de belangrijke rol 
om de (interne) klant te ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen. De 
(financiële) informatie is juist, tijdig en volledig en de afdeling wordt gezien als de 
hoeder van de beschikbare (financiële)middelen die efficiënt worden ingezet. Er 
is een drive en cultuur van continu verbeteren van processen en 
werkzaamheden. 
 
Bedrijfsvoering & overhead zorgt ervoor dat Baanbrekers aantoonbaar een 
betrouwbare partner is. Dat uit zich in de diverse certificeringen voor onze bedrijfsvoering en hoe we omgaan 
met Informatieveiligheid en privacy. Maar dit geldt ook voor de financiële rapportages en control statements. 
 
Opereren binnen de aangegeven kwalitatieve en financiële kaders 
De kwaliteit van de dienstverlening van Baanbrekers in relatie tot de opdracht van de gemeenten staat voorop. 
Het is aan Baanbrekers om binnen deze door de gemeenten aangegeven financiële en kwalitatieve kaders te 
opereren. Jaarlijks stelt Baanbrekers een reële en sluitende begroting op. Deze begroting vormt een directe 
vertaling van de aangegeven kwalitatieve dienstverleningsopdrachten, die worden uitgevoerd en welke 
financiële middelen hiervoor vanuit de gemeenten worden verstrekt. De dienstverleningsovereenkomst van 
Baanbrekers aan Ruelong b.v. (WML Facilitair) wordt gecontinueerd. Eventuele financiële tekorten uit Ruelong 
B.V. worden vanuit de garantiestelling bij Baanbrekers zichtbaar in het resultaat op deelneming.  
Voor de uitwerking van het koersdocument kunnen incidentele middelen worden ingezet om de bijdragen van 
de gemeente te beperken. 
 
Het onderbrengen van SW-medewerkers bij reguliere werkgevers heeft voor Bedrijfsvoering & overhead op de 
langere termijn mogelijk een afname van dienstverlening tot gevolg. Denk hierbij aan minder systemen en 
werkplekken, reducering ruimte en mogelijk het afstoten van delen van het gebouw. 
 
Kwaliteit en ontwikkeling mogen geld kosten 
Door leden van het bestuur van Baanbrekers en gemeenteraadsleden is aangegeven dat de focus ligt 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 grenzen aan het geld zitten en daarmee dus ook 

aan de kwaliteit en de ontwikkeling. 
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Voorstel inzake 
 

Controleprotocol 2018  

Steller A. Grootswagers 

Verantwoordelijk 
manager 

A. van de Ven, per 1 oktober a.s 

Datum bestuur  ter instemming: 12 oktober 2018 DB 
 

Beslispunten 
 

1. Vaststellen van het controleprotocol  2018. 
2. akkoord gaan met het , als gevolg van de herinrichting, uitsluiten van het 
inkoop-en aanbestedingenbeleid 

Financiële gevolgen Geen 

Formatie gevolgen Geen 

Gevolgen 
MTsystemen 

Ja, direct gevolgen voor de interimcontrole 2018 alsmede de controle op de 
jaarrekening over 2018. Het controleprotocol moet aanwezig zijn. De wijze 
waarop de administratieve organisatie is ingericht en wordt gecontroleerd, 
kan/moet worden beschouwd als een managementsysteem. 

Relatie BB 2.0 Nee 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing): 
 Datum door Naam functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

20 
september 
2018 

A. Groot-
swagers 

Teamleider Financiële administratie alsmede 
beleidsteam waarvan adviseurs Planning & 
Control deel uitmaken. 
  

Besluitvorming: 
 datum advies/besluit 

Advies/instemming OR/GO/ 
Participatieraad (maak een keuze) 

 nvt       

Besluit van AB 17 
december 
2018 

ingestemd/afgewezen/ aangehouden: 
 
 
 
 
ondertekening: 
 
 
mr A.H. Kansouh                       W.J.J. Ligtenberg 
Secretaris                                   Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 datum actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht nvt       

Website/intranet nvt       

Handboek Baanbrekers n.t.b. na vaststelling door AB 

Opname in het archief n.t.b. na vaststelling door AB 

Anders nvt       
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Nadere informatie: 
Korte samenvatting  (als stuk > 3 A4) of integraal voorstel (als max 3 A4) 
Samenvatting beëindigen met gevraagde beslispunten van het voorstel 

Jaarlijks moet er een controleprotocol worden vastgesteld. De interim controle 2018 is namelijk 
gebaseerd op enerzijds de verordening art. 213 Gemeentewet en anderzijds de reikwijdte zoals 
deze is vastgelegd in het controleprotocol.  
 
De herinrichting  van het inkoop- en aanbestedingenbeleid is nog niet voltooid. Reden om deze uit 
te sluiten van de accountantscontrole en dit als zodanig ook op te nemen in het protocol. Dit neemt 
echter niet weg dat de accountant een zogenaamde spendanalyse uitvoert: een controle op het 
totaal aan ingekochte diensten (€) ten opzichte van de spelregels rondom aanbesteding. 
 
 
Argumenten (pro’s) 
- Het opstellen van een controleprotocol is noodzakelijk om de reikwijdte van de controle aan te 
geven. 
 
Kanttekeningen (con’s) 
Het niet opstellen van een dergelijk protocol, met in dit geval een specifieke passage rondom 
uitsluiting, leidt erin 2018 toe dat er op-aanmerkingen komen ten aanzien van het inkoop-en 
aanbestedingenbeleid, alsmede waarop deze in de praktijk wordt uitgevoerd. De discrepantie 
tussen beleid en uitvoering is echter bekend; reden waarom er sedert enkele maanden wordt 
gewerkt aan herinrichting van het beleid. 
 
Voorstel 
 
1.Vaststellen van het controleprotocol  2018. 
2. Akkoord gaan met het , als gevolg van de herinrichting, uitsluiten van het inkoop-en 
aanbestedingenbeleid.  
 
 
 

Implementatie en 
communicatie 

Het besluit ter vaststelling door het AB wordt door steller overhandigd aan 
het accountantskantoor BDO. 

Bijlage(n) Controleprotocol 2018 
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CONTROLEPROTOCOL RECHTMATIGHEID 
 

Voor de accountantscontrole op de  
jaarrekening 2018 van Baanbrekers en 
de aan haar gelieerde entiteiten 
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1. Inleiding 

 
Het bestuur van Baanbrekers (lees: en de aan haar gelieerde entiteiten) moet (evenals gemeenten en 
provincies) verantwoording afleggen over de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen 
van de eigen organisatie. De rechtmatigheid is voor Baanbrekers expliciet een onderdeel van de 
accountantscontrole. Object van controle is de jaarrekening 2018 en daarmede tevens het financieel 
beheer over het jaar 2018 en verder zoals uitgeoefend door of namens het dagelijks bestuur van 
Baanbrekers. Voor het beoordelen van het rechtmatig handelen van Baanbrekers is het normenkader 
rechtmatigheid de kaderstelling van het bestuur. Zij geeft vorm en sturing aan de controle op de 
rechtmatigheid door lokale beleidsvoorkeuren in regels vast te leggen en door die regels algemener 
dan wel specifiek te maken. De  daadwerkelijke  controle op het rechtmatig handelen vindt 
gedurende het jaar  plaats aan de hand van een uitvoeringsplan: het controleplan.                                                                                 
De hoofdlijnen ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole 
door het bestuur zijn vervolgens geregeld in een controleprotocol. De daadwerkelijke  opdracht voor 
de accountantscontrole is gelegen in de controleverordening.  
 
1.1 Doelstelling 
 
Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de 
reikwijdte van de accountantscontrole in het jaar waarop het protocol van toepassing is, de daarvoor 
geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties 
voor de controle van de jaarrekening  van Baanbrekers. In dit verband is tevens van belang de 
Controleverordening, het normenkader rechtmatigheid en de nadere uitwerking in het Controleplan.  
 
 
1.2 Wettelijk kader  
 

De Gemeentewet (GW), artikel 213 lid 2, schrijft voor dat het algemeen bestuur één of meer 
accountants aanwijst als bedoeld in artikel 393 eerste lid Boek 2 Burgerlijk Wetboek voor de controle 
van de in artikel 197 GW bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een 
accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. De bevoegdheid van de 
accountant om informatie te vergaren is vastgelegd in de controle verordening.  
In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant kan het algemeen bestuur nadere 
aanwijzingen geven voor te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Tevens zal in de 
opdrachtverstrekking duidelijk aangegeven moeten worden welke wet- en regelgeving in het kader 
van het financieel beheer onderwerp van rechtmatigheidscontrole zal zijn. Hiermee wordt gedoeld 
op het normenkader rechtmatigheid. 
 
Met dit controleprotocol stelt Baanbrekers nadere aanwijzingen vast die van toepassing zijn voor het 
controlejaar 2018. 
 

1.3 Procedure 

 
Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt waar nodig 
(afstemmings-)overleg plaats tussen de accountant, de directeur, de manager Bedrijfsvoering & 
Control van Baanbrekers en eventueel (een vertegenwoordiging uit) het bestuur (de 
auditcommissie). 
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2. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid) 

 
Zoals in art 213 GW is voorgeschreven zal de controle van de in artikel 197 GW bedoelde 
jaarrekening, die wordt uitgevoerd door de door het algemeen bestuur benoemde accountant, 
gericht zijn op het afgeven van een oordeel over: 
- de getrouwe weergave van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de  
 activa en passiva; 
- het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties in 

overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, 
waaronder interne verordeningen; 

-  de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of 
deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken; 

-  het in overeenstemming zijn van de opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens 
algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186 GW (Besluit 
Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten); 

-  de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening. 
- Daarnaast wordt een oordeel afgegeven over handelingen die mogelijk financiële gevolgen  
               kunnen hebben voor de organisatie. 
 
Bij de controle zullen de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden 
gesteld op grond van artikel 213, lid 6  Gemeentewet (GW) alsmede regels afkomstig van 
Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants ( NBA als opvolger van de Richtlijnen voor de 
Accountantscontrole (NIVRA)), bepalend zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. 
 
Onder rechtmatigheid wordt begrepen de definitie volgens het Besluit accountantscontrole 
decentrale overheden ( Bado): dat de in de rekening verantwoorde lasten, baten en balansmutaties 
rechtmatig tot stand zijn gekomen, dat wil zeggen “in overeenstemming zijn met de begroting en met 
de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder interne verordeningen”. 
 
In het kader van de rechtmatigheidscontrole kunnen negen rechtmatigheidscriteria worden 
onderkend: het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium, het misbruik en oneigenlijk 
gebruikcriterium, het calculatiecriterium, het valuteringscriterium, het adresseringscriterium, het 
volledigheidscriterium, het aanvaardbaarheidscriterium en het leveringscriterium. Voor een 
controleprotocol zijn van belang het begrotingscriterium, het criterium misbruik & oneigenlijk 
gebruik en het voorwaarden criterium. 
Het algemeen bestuur stelt via dit protocol de reikwijdte vast van de accountantscontrole. 
 

Het begrotingscriterium 
Via de door het Algemeen Bestuur vastgestelde financiële verordening ex. artikel 212 Gemeentewet 
is nader uitgewerkt hoe moet worden bepaald of de lasten binnen de omschrijving 
van de activiteiten en het bijbehorende bedrag van het programma passen. Hier kan beleid 
vastgelegd zijn ten aanzien van: 

• het tijdig melden van verwachte budgetoverschrijdingen, 
• hoe om te gaan met overschrijdingen op programmaniveau, 
• het mogen schuiven binnen de budgetten (voor producten) van een programma, 
• het nadrukkelijk koppelen van de voorwaarden welke gelden voor het verkrijgen van 
• (subsidie)baten aan de bijbehorende lasten en 
• het aanwenden van de post onvoorzien (al dan niet per programma), enzovoorts. 
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Het criterium misbruik & oneigenlijk gebruik 
Voor bestaande procedures wordt getoetst in hoeverre deugdelijke maatregelen ter voorkoming van 
misbruik- en oneigenlijk gebruik worden genomen. Daarbij is de vooronderstelling gerechtvaardigd 
dat binnen de belangrijkste procedures reeds (informeel) adequate maatregelen zijn getroffen ter 
waarborging van de getrouwheid van de financiële verantwoording. 
 
Het voorwaardencriterium 
Door het Algemeen Bestuur zijn in verschillende verordeningen en besluiten voorwaarden 
opgenomen. Met het vaststellen van de reikwijdte van de rechtmatigheidstoets door de accountant 
in dit controleprotocol wordt het voorwaardencriterium nader uitgewerkt. Uitgangspunt daarbij is 
dat vooralsnog het huidige informele beleid wordt bekrachtigd en er met name jegens derden niet 
met terugwerkende kracht strengere normen zullen worden toegepast. 
 

3. Te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties 

 

In het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) is de basis vastgelegd voor de 
bepaling welke posten materiaal zijn voor de oordeelsvorming over de getrouwheid en 
rechtmatigheid van de verantwoording.  In het Bado zijn minimumeisen voor de in de controle te 
hanteren goedkeuringstoleranties voorgeschreven.  De goedkeuringstoleranties mogen scherper 
maar niet soepeler dan deze minimumeisen worden vastgesteld. Dit moet dan wel worden toegelicht 
in de controleverklaring. Volgens het Bado dient de door de accountant te hanteren 
goedkeuringstolerantie te worden vastgesteld op maximaal 1% van de omvangsbasis. Zoals ook in de 
nota van toelichting op het Bado is genoemd, wordt de omvangsbasis in zijn algemeenheid door de 
accountant gekozen, rekening houdend met de soort huishouding en de activiteiten van de 
organisatie waarvan de jaarrekening wordt gecontroleerd. De omvangsbasis voor gemeenten en 
provincies is in het Bado gedefinieerd als de totale lasten van de provincie onderscheidenlijk de 
gemeente. (De definitie van de omvangsbasis in het Bado stamt nog uit het Besluit 
Accountantscontrole Gemeenten (2001) en de tijd dat de comptabiliteitsvoorschriften (CV’95) van 
toepassing waren). De verdere regelgeving met betrekking tot het jaarlijks opstellen van de 
begrotings- en verantwoordingsstukken vindt zijn weerslag  in het Besluit begroting en 
verantwoording (BBV). De commissie BBV draagt zorgt voor het eenduidig uitvoeren en toepassen 
1van het BBV, ondermeer door het uitbrengen van een kadernota rechtmatigheid. 

De in het Bado vastgelegde minimumeisen zijn: 

 Strekking controleverklaring: 

Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend 

Fouten in de jaar- 
rekening (% lasten) 

≤ 1% >1%<3% - ≥ 3% 

Onzekerheden in de 
controle (% lasten) 

≤ 3% >3%<10% ≥ 10% - 

 

                                                      
1 Voor een verdere  toelichting op het begrip rechtmatigheid in relatie tot de accountantscontrole bij gemeenten en 
provincies wordt verwezen naar de Nota van toelichting bij het Besluit accountantscontrole gemeenten (Staatsblad 2002, 
68), het NIVRA-discussierapporten ‘Financiële rechtmatigheid(scontrole) bij gemeenten en provincies’, de kadernota 
Rechtmatigheid, de (commissie) BBV en de ledenbrieven van de VNG.  
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Naast deze kwantitatieve benadering zal de accountant ook een kwalitatieve beoordeling hanteren 
(professional judgement). De weging van fouten en onzekerheden vindt ook plaats op basis van 
professional judgement. De accountant richt de controle zodanig in dat voldoende zekerheid wordt 
verkregen over het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de verantwoorde 
baten en lasten en balansmutaties en financiële beheershandelingen met een belang groter dan de 
vastgestelde goedkeuringstolerantie2. De accountant richt de controle in op het ontdekken van 
belangrijke fouten en baseert zich daarbij op risicoanalyse, rechtmatigheden, (financiële) 
procesmatige juistheden, vastgestelde toleranties en statische deelwaarnemingen en extrapolaties. 

Voor tekortkomingen in de uitvoering van het participatiebudget afkomstig van het Rijk, geldt een 
verantwoordingsplicht naar het Ministerie van SZW bij geconstateerde onrechtmatigheid binnen de 
norm van 1%. 

Er wordt geen goedkeurende verklaring afgegeven als het financiële beslag van de fouten tezamen 
meer dan 1% van de totale lasten in de jaarrekening bedraagt of als onzekerheden worden 
aangetroffen van meer dan 3% van de totale lasten. 

De definitie van de goedkeuringstolerantie is: 

De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of onzekerheden 
in de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zonder dat de 
bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers kan worden 
beïnvloed. 

De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming, de strekking van de af te geven 
controleverklaring.  

Naast de goedkeuringstoleranties wordt onderkend de rapporteringtolerantie. Deze kan als volgt 
worden gedefinieerd: 

De rapporteringtolerantie(s) is een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de bedragen voortvloeiend 
uit de goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats in het 
verslag van bevindingen. Een lagere rapporteringstolerantie leidt in beginsel niet tot aanvullende 
controlewerkzaamheden, maar wel tot een uitgebreidere rapportage van bevindingen. De 
rapporteringstolerantie kan worden vastgesteld op een percentage, gelijk aan de 
goedkeuringstolerantie (1%) of op een maatschappelijk relevant geacht absoluut bedrag zoals  € 
100.000. De rapporteringtoleranties kunnen zich verder toespitsen op die elementen die het  bestuur 
specifiek nader terug wil zien, zonder dat dit de controletoleranties zelf beïnvloedt.  

De rapporteringtolerantie wordt door het algemeen bestuur vastgesteld op 1 % van de totale lasten 
van de jaarrekening. De accountant richt de controle in rekening houdend met de 
rapporteringtolerantie om te kunnen waarborgen dat alle gesignaleerde onrechtmatigheden die dit 
bedrag overschrijden ook daadwerkelijk in het verslag van bevindingen worden opgenomen.               
Interne Controle verstrekt Baanbrekers en haar bestuur via het jaarverslag volledige inzage  in de in 
een begrotingsjaar geconstateerde  fouten en onzekerheden om vervolgens vast te stellen of de 
goedkeurende strekking van de controleverklaring niet wordt aangetast. 

 

                                                      
2 Door de toepassing van een risicoanalyse wordt bepaald of en welke  transacties  worden gecontroleerd. Met een 
cijferanalyse (verbandscontroles) kan het aantal deelwaarnemingen worden beperkt.  
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4. Accountantscontrole rechtmatigheidstoetsing 2018  

 

Aan de hand van het normenkader rechtmatigheid  worden verbijzonderde interne 
controlewerkzaamheden uitgevoerd. Indien er bij de accountantscontrole materiële financiële 
onrechtmatige handelingen worden geconstateerd, worden deze in de rapportage betrokken mits en 
voor zover het door het algemeen bestuur in verordeningen, vastgestelde (financiële) regels of door 
hogere overheden vastgestelde (financiële) regels betreft.  
 
Uitsluiting accountantscontrole 
Het inkoop – en aanbestedingsbeleid wordt uitgesloten van accountantscontrole voor contracten die 
zijn aangegaan  in en vóór begrotingsjaar 2018, waarmee toekomstige kosten die voortvloeien uit 
deze reeds aangegane contracten, voor de resterende looptijd van dit contract niet meewegen in het 
rechtmatigheidsoordeel van de accountant. Uitsluiting van (fouten en onzekerheden van) Europese 
aanbestedingen is wettelijk niet mogelijk. Deze zijn altijd onderwerp van onderzoek.”  
 
5. Rapportering accountant 

 

Tijdens en na afronding van de controlewerkzaamheden rapporteert de accountant hierna in het kort  

weergegeven als volgt: 

 
Interim-controles 
In de tweede helft van het jaar wordt door de accountant een interim-controle 
uitgevoerd (indien van toepassing). Over de uitkomsten van die tussentijdse controle wordt 
een verslag uitgebracht. Bestuurlijk relevante zaken worden — op grond van de overeengekomen 
rapportage wensen - ook aan het Algemeen Bestuur gerapporteerd. 
 
Verslag van bevindingen 
Overeenkomstig de gemeentewet wordt omtrent de controle een verslag van bevindingen 
uitgebracht aan het algemeen bestuur.  
In het verslag van bevindingen wordt gerapporteerd over de opzet en uitvoering van het financiële 
beheer en of de beheersorganisatie een getrouw en rechtmatig financieel beheer en een rechtmatige 
verantwoording daarover waarborgen. 
 

Uitgangspunten voor de rapportagevorm 
Gesignaleerde fouten en onzekerheden die de rapporteringstolerantie als bedoeld in hoofdstuk 3 van 
dit controleprotocol overschrijden, worden gerapporteerd in het accountantsverslag van 
bevindingen. De accountant rapporteert ook over eventuele uitkomsten  met betrekking tot de 
betrouwbaarheid en de continuïteit van de door de Baanbrekers  gehanteerde geautomatiseerde 
informatieverzorging. 

 
Controleverklaring 
In de controleverklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk voorgeschreven, de 
uitkomst van de accountantscontrole weergegeven, zowel ten aanzien van de getrouwheid als de 
rechtmatigheid. Deze controleverklaring is bestemd voor het algemeen bestuur zodat deze de 
opgestelde jaarrekening kan vaststellen.  
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Voorstel inzake 
 

 Auditcommissie en verordening Auditcommissie 

Steller A.van de Ven 

Verantwoorde-
lijk manager 

A.van de Ven 

Datum bestuur  Datum 17 december 2018 

Beslispunten 
 

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld het volgende vast te stellen: 
 vooralsnog niet over te gaan tot het opzetten en inrichten van een 

Audit-Commissie Baanbrekers;  
 vooralsnog niet over te gaan tot het opstellen van een daarbij horende 

verordening op deze Auditcommissie. 
 

Financiële 
gevolgen 

n.v.t. 

Formatie 
gevolgen 

n.v.t. 

Gevolgen MT-
systemen 

n.v.t. 

Relatie BB 2.0 n.v.t. 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing): 
 Datum door Naam 

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

30 
november 
2018 

Arthur van de 
Ven 

Carola Couwenberg 
Peter Flohr 
Ad van Hamond 
  

Besluitvorming: 
 datum advies/besluit 

Advies/instemming OR/GO/ 
Participatieraad (maak een 
keuze) 

n.v.t. Niet overgaan tot het inrichten van een 
Audit-Commissie voor Baanbrekers 

Besluit van AB 17 december 
2018 

kennisnemen/ingestemd/vastgesteld/afge-
wezen/ aangehouden: 
 
 
 
 
ondertekening: 
 
 
mr A.H. Kansouh                    W.J.J. Ligtenberg 
Secretaris                                 Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 datum actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht NVT  

Website/intranet NVT  

Handboek Baanbrekers NVT  

Opname in het archief NVT  

Anders NVT  
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Nadere informatie: 
Korte samenvatting  (als stuk > 3 A4) of integraal voorstel (als max 3 A4) 
Samenvatting beëindigen met gevraagde beslispunten van het voorstel 

 
Al eerder is gesproken over de wenselijkheid / uitvoerbaarheid van een Auditcommissie bij 
Baanbrekers. Daar zitten de nodige haken en ogen aan: 

- Onder druk is eind 2017 de Auditcommissie alsnog opgenomen in de controleverordening 
art 213 die mocht dit voorstel doorgaan hierop zal moeten worden aangepast.  
Vanuit Financiën, P&C en externe adviseur Berdiny Cornielje is geadviseerd om dit niet te 
doen, mede i.v.m. problemen in timing / agendering van stukken (in relatie tot hetgeen 
daarover vastligt in de GR Baanbrekers), zeker gelet op de ruimte taakomschrijving (al wat 
op het gebied …, zie hieronder): 

1. De auditcommissie adviseert het algemeen bestuur en heeft hierbij geen eigen 

beslissingsbevoegdheden. Zij treedt niet in de bevoegdheden van het dagelijks of algemeen 

bestuur. 

2. De auditcommissie is belast met de voorbereiding van de besluitvorming van en advisering van 

het algemeen bestuur aangaande al wat op het gebied van financiën, planning en control en 

risicomanagement aan het bestuur wordt aangeboden en daarmee tevens eerste 

aanspreekpunt voor de accountant alsmede in de selectie daarvan. 
- Dit is nog te bespreken met leden Auditcommissie, met daarbij gevolgen voor agendering / 

advisering. De Auditcommissie kan pas financiële stukken behandelen als die eerst door het 
Dagelijks Bestuur akkoord zijn bevonden om voorgelegd te worden aan het Algemeen 
Bestuur. Op dezelfde dag van besluitvorming door DB worden de stukken (die 
vrijdagmiddag) aan het Algemeen Bestuur verzonden (10 dagen voor de vergadering op 
maandag is de afspraak en het AB staat erop dat wij ons daar aan houden). Dat betekent 
dat een Auditcommissie in de tussenliggende week de financiële stukken zou moeten 
bespreken en dan per mail hun advies aan de leden van het AB kenbaar maakt. Dan zou 
Auditcommissie op di/wo/do moeten vergaderen. Erg weinig tijd voor de leden om alle 
stukken te lezen en direct daarna moet al advies richting AB dat sowieso altijd te laat is voor 
de verzending van de stukken aan het AB. Het is dan ook zeer twijfelachtig of dit in de 
praktijk gaat werken, mede gezien de tijdsdruk van behandeling en verzending van zaken. 

 

In een korte telefonische ronde hebben twee leden (Carola Couwenberg en Peter Flohr) van de 
beoogde Audit-Commissie al aangegeven liever voor een pragmatische aanpak te gaan dan voor het 
formeel oprichten van de Commissie zoals beschreven in de verordening. Voorwaarde is wel dat op 
de juiste momenten het gesprek met daarbij ook indien nodig de accountant wordt gevoerd over de 
belangrijkste financiële stukken van Baanbrekers. Het derde lid, Ad van Hamond, is via de mail 
benaderd hierover. Ook Ad van Hamond heeft aangegeven een pragmatische benadering in deze 
voor te staan. 
 
Uw bestuur wordt voorgesteld tot het vaststellen van: 

 Het vooralsnog niet overgaan tot het opzetten en inrichten van een Audit-Commissie 
Baanbrekers;  

 Het vooralsnog niet overgaan tot het opstellen van een daarbij horende verordening op 
deze Auditcommissie 

 

Implementatie en 
communicatie 

n.v.t. 

Bijlage(n) n.v.t. 
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Voorstel inzake 
 

 Interim Controle Accountant 

Steller Arthur van de Ven 

Verantwoorde-
lijk manager 

Arthur van de Ven 

Datum bestuur  Datum 17 december 2018 

Beslispunten 
 

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld akkoord te zijn met het feit dat er 
door de accountant geen verslag wordt uitgebracht n.a.v. de interim controle bij 
Baanbrekers over 2018. 
 

Financiële 
gevolgen 

n.v.t. 

Formatie 
gevolgen 

n.v.t. 

Gevolgen MT-
systemen 

n.v.t. 

Relatie BB 2.0 n.v.t. 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing): 
 Datum door Naam 

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

14 en 29 
november 
2018 

A Kansouh en A 
van de Ven 

S. Aichi, accountant BDO  

Besluitvorming: 
 datum advies/besluit 

Advies/instemming OR/GO/ 
Participatieraad (maak een 
keuze) 

n.v.t.  

Besluit van AB  17 december 
2018 

kennisnemen/ingestemd/vastgesteld/afge-
wezen/ aangehouden: 
 
 
 
 
ondertekening: 
 
 
mr A.H. Kansouh                    W.J.J. Ligtenberg 
Secretaris                                 Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 datum actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht Datum/NVT  

Website/intranet Datum/NVT  

Handboek Baanbrekers Datum/NVT  

Opname in het archief Datum/NVT  

Anders Datum/NVT  

 
 

Nadere informatie: 
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Korte samenvatting  (als stuk > 3 A4) of integraal voorstel (als max 3 A4) 
Samenvatting beëindigen met gevraagde beslispunten van het voorstel 

 
Met de accountant is, in overleg met de Directeur van Baanbrekers, afgesproken dat de nieuwe 
accountant (BDO) n.a.v. de interim-controle geen separaat verslag uitbrengt.  
 
Belangrijke reden is de korte doorlooptijd die de nieuwe accountant heeft in verband met de 
overdracht van de werkzaamheden van de vorige accountant Deloitte. In het accountantsverslag bij 
de jaarrekening zullen zij rapporteren over elementen zoals bedrijfsvoering en AO/IB. De komende 
weken dient, ter goede voorbereiding op het jaarrekeningtraject, de focus uit te gaan naar de 
actiepunten die reeds met elkaar zijn gedeeld. 
 
Uw bestuur wordt voorgesteld akkoord te zijn met het feit dat er door de accountant geen verslag 
wordt uitgebracht n.a.v. de interim controle bij Baanbrekers over 2018. 
 
 

Implementatie en 
communicatie 

Invullen of NVT 

Bijlage(n) Invullen of NVT 

 


