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 ONDERWERP STUKKEN ACTIE              
1. Opening 

 

2. Ingekomen stukken  

 a) Verslag van de Participatieraad d.d. 22 november 2018   ja  ter kennisname 

 

3.  Besluitenlijst AB-vergadering   

               a) Concept verslag AB-vergadering van 28 januari 2019   ja  vaststellen 

               b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering van 28 januari 2019  ja  vaststellen 

               c) Concept termijnkalender AB van 8 april 2019    ja  vaststellen 

 

TER BESPREKING 
4. Stand van zaken (uitwerking) koersdocument ‘kom in beweging’     

 a) Stand van zaken koersdocument (fase 1)     ja  bespreken 

 

TER BESLUITVORMING 
5. Concept jaarstukken Baanbrekers 2018 

a) Voorstel en concept jaarstukken Baanbrekers 2018   ja      voorlopig vaststellen 

     (exclusief accountantsverslag en goedkeurende accountantsverklaring) 

 

6. Ontwerpbegroting Baanbrekers 2020 en meerjarenraming 2021-2023  

 a) Voorstel en ontwerpbegroting Baanbrekers 2020 en mjr raming 2021-2023   ja      voorlopig vaststellen 

  

 

TER INFORMATIE 
 

7. Mededelingen & Rondvraag  

 

8. (Vertrouwelijk) Analyse Ruelong B.V.  

a) Voorstel Ruelong B.V.        ja       bespreken 

b) Rapport BDO Analyse d.d. 15 februari 2019    ja       bespreken 

c) Beantwoording vragen d.d. 22 maart 2019                                                             ja       bespreken 

 d) Memo reactie op vragen d.d. 13 maart 2019    ja       bespreken 

      

 

 

AGENDA MAANDAG  8 april 2019                            ALGEMEEN BESTUUR 
Tijd:              19.00-20.30 uur 

Locatie:       Ruimte 2.09 van Baanbrekers 

 



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

 

 

 
Agenda:  Donderdag 22 november 2018  

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

Genodigden:  
 
 
 
 

 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 (beleidsadviseur)  

1   Opening 

De voorzitter heet iedereen welkom, en meldt dat dhr. Nelissen zich heeft afgemeld.  

 

2  Mededelingen en ingekomen stukken 

Terugkoppeling rondvraag:  
1. Context bij presentatie handhaving  

De participatieraad neemt kennis van het document ‘Context bij presentatie handhaving’. Het 
document is ook ter verspreiding aan de raadsleden van de gemeenten naar  de griffies gestuurd.  

2. Rofjes  
Er wordt teruggekoppeld dat de Rofjes in de huidige vorm zowel de meest betrouwbare informatie 
opleveren als de meest gebruikersvriendelijke variant is. de gebruiker dient enkel nog de mogelijke 
wisselende informatie op te schrijven. De vergadering stelt daar vraagtekens bij. Als voorbeeld 
wordt de kinderalimentatie aangegeven.   
Antwoord Baanbrekers: Er is expliciet gekozen om personen met vaste inkomsten uit arbeid, WW en 
ziektewet wel ROFS te blijven toezenden. Motivatie is dat deze inkomsten toch vaker aan mutatie 
onderhevig zijn en dus vaak niet vast zijn. De klanten met uitsluitend vast pensioen worden wel 
nog  jaarlijks aangeschreven met het verzoek de nieuwe hoogte van pensioen door te geven. De 
klanten met uitsluitend arbeidsongeschiktheidsuitkering worden 2 x per jaar aangeschreven met het 
verzoek de nieuwe hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering aan te geven. De klanten met 
uitsluitend vaste alimentatie hoeven niet jaarlijks te worden aangeschreven: indexering gebeurt 
jaarlijks aan de hand van de wettelijke indexeringspercentages.  

3. Vakantiedagen Transferium 
Op de vraag of weekenddagen ook tot de vakantiedagen worden gerekend wordt geantwoord dat 
er geen weekenddagen als vakantiedagen worden gerekend. Uit een praktijkvoorbeeld lijkt het 
tegendeel te blijken.  
Antwoord Baanbrekers:  de werkwijze van het Transferium is niet dat er weekenddagen bij de 
vakantiedagen worden gerekend. Als er op casusniveau van wordt afgeweken, kan een 
belanghebbende altijd contact opnemen met de werkmakelaar van het Transferium voor 
toelichting. 

4. Nieuwe fietsenrekken  
Op de vraag of er fietsenrekken kunnen komen bij de hoofdingang, wordt het antwoord 
meegedeeld dat er in de komende weken fietsenrekken zullen worden geplaatst.  

Ingekomen stukken: 
1. Uitnodiging sociale advies raad 

De vergadering neemt kennis van de uitnodiging.  



  

3  Verslag laatste vergadering participatieraad 27 september 2018 

Er wordt gevraagd om Participatieraad conform eerdere afspraak niet als een afkorting in het verslag op te 
nemen. Daarna stelt de vergadering het verslag vast.  

 

4 koersdocument BB2.0 

De vergadering constateert dat er een datum mist. Deze is inmiddels toegevoegd.  
De vergadering constateert dat de door de participatieraad gevraagde ‘expliciete kwalitatieve aandacht’ 
voor het zogenaamde granieten bestand niet als zodanig is terug te vinden. Er wordt geantwoord dat het 
koersdocument geen volledig uitgestippeld spoorboekje betreft, maar een richting aangeeft die later 
ingevuld wordt. Op pagina 13 wordt de richting m.b.t. de ‘expliciete kwalitatieve aandacht’ verwoord: 
“wanneer zorgvragen de match met de ‘zo regulier mogelijke (werk)plek’ in de weg staan, is Baanbrekers 
afhankelijk van de inzet van daartoe gespecialiseerde zorg- en welzijnsaanbieders. Een groot deel van het 
zogenaamde ’granieten bestand’ komt daarvoor in aanmerking. […] Hiervoor is een kwalitatieve aansluiting 
met de gemeentelijke toegang tot welzijn en zorg noodzakelijk.”   
De vergadering constateert dat er in 2017 budget is teruggevloeid naar de gemeenten en vraagt zich af of 
in toekomstige situaties dit geld niet kan worden ingezet voor bijvoorbeeld de aanpak van het zogenaamde 
‘granieten bestand’. Er wordt geantwoord dat het koersdocument nog geen financiële vertaling in zich 
draagt, maar dat de financiële vertaling via de kadernota en de begroting terug zal komen. Dan zal 
zichtbaar zijn welke beschikbare gelden voor welke doelen ingezet worden. De Participatieraad zal deze 
documenten ook ter inzage voorgelegd krijgen.  
De vergadering constateert dat niet duidelijk is welke instrumenten naast de leerwerkinfrastructuur 
bedoeld worden. Er wordt geantwoord dat op pagina 16 (leeswijzer primair proces) in de toelichting op de 
instrumentenkoffer de gevraagde toelichting staat.  
De vergadering constateert dat ‘nazorg’ niet als zodanig vermeld staat. Er wordt geantwoord dat in de 
uitwerking van het koersdocument in de kadernota 2019 hier aandacht voor zal zijn.  
De vergadering constateert dat de ‘financiële prikkel voor Sw-ers’ op pagina 18 niet duidelijk is. Er wordt 
geantwoord dat hiermee het compenseren van het verschil in reiskosten wordt bedoeld aan de Sw-er die 
bij een externe werkgever wordt gedetacheerd en daardoor meer reiskosten maakt.  

 

5 2e Berap 2018 

De vergadering vraagt zich, naar aanleiding van het geschrevene op pagina 5, af waarom de aantallen 
beschut werk niet gerealiseerd zijn. Dit komt doordat er minder adviezen Nieuw beschut werk worden 
afgegeven door het UWV. Baanbrekers is voor het realiseren van de plaatsingen Nieuw beschut werk 
afhankelijk van de aantallen afgegeven adviezen Nieuw beschut werk door het UWV.   
De vergadering vraagt zich af of met het ‘moeilijk bemiddelbare deel van de klanten’ het zogenaamde 
‘granieten bestand’ wordt bedoeld. Er wordt geantwoord dat dit inderdaad het geval is.  
De vergadering vraagt zich, naar aanleiding van het geschrevene op pagina 20, af of de verstrekking van de 
bijzondere bijstand niet een taak van de gemeenten is. Er wordt geantwoord dat de 3 gemeenten de 
bijzondere bijstand bij Baanbrekers hebben belegd. In 2015 zijn beleidsregels bijzondere bijstand voor het 
laatst door het DB van Baanbrekers vastgesteld, eind 2018 zal gestart worden met het herzien van de 
Beleidsregels bijzondere bijstand.   
De vergadering vraagt zich af wat de stand van zaken is met betrekking tot de slimmer-opties. Uit de 
geactualiseerde begroting 2019: “Na onderzoek over het realiteitsgehalte is besloten om de stelpost 
‘slimmer opties’ financieel te schrappen, maar als beleidsstuk op de agenda te houden. De financiële 
voordelen zullen genomen worden wanneer ze zich voordoen. Een en ander ook na opmerkingen van het 
provinciaal toezicht over de ‘sluitpost’ van de begroting.”  
 

 



6 Vergaderplanning participatieraad 2019 

De vergadering heeft besloten in 2019 te vergaderen op:  

 28-02-2019 

 25-04-2019 

 27-06-2019 

 26-09-2019 

 28-11-2019 

 

7 Rondvraag en sluiting 

Rondvraag: 
Mevr. Obbens merkt op dat bij antwoorden op een vraag ene bronvermelding gewenst is.  
Mevr. Bakker vraagt zich af waarom de prijs van de gemeentepolis in gelijke mate is gestegen met andere. 
Antwoord van Baanbrekers: de prijs is inderdaad gestegen, daar staat overigens een stijging van de 
zorgtoeslag tegenover. Op inhoud is het pakket uitgebreider en de dekking ruimer, daardoor is er wel 
degelijk een prijs/kwaliteit-verschil met andere aanbieders. Overigens staat tegenover de prijsstijging van 
de gemeentepolis ook een stijging van de zorgtoeslag.  
Mevr. Bakker vraagt of naar de veiligheid van de oversteek voor voetgangers aan de Zanddonkweg en aan 
de Bachlaan gekeken kan worden.  
Antwoord Baanbrekers: Voor een juiste beoordeling is verduidelijking van de situatie gewenst.  
Mevr. Bakker merkt op dat de website een positieve upgrade heeft gekregen.  
Dhr. Huijbers nodigt eenieder uit in het eigen netwerk uit te kijken naar kandidaten voor de 
participatieraad. Er is nog geen reactie op de oproepen geweest. Uitbreiding van het ledental van de 
Participatieraad is wenselijk.   
Volgende vergadering: 28-02-2019 
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Conceptverslag AB-vergadering d.d. 28 januari 2019 

 

Algemeen Bestuur Baanbrekers  

                 

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

De heer A. Kansouh, secretaris AB 

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

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

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

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

Mevrouw C. Couwenberg, lid AB, raadslid gemeente Heusden 

                             Mevrouw 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 A. Hoorn, beleidsadviseur Baanbrekers (verslaglegger)  

 

M.b.v.v.:  De heer K. Grootswagers, lid AB, wethouder gemeente Loon op Zand 

 

 

1. Opening  

De voorzitter opent zijn laatste vergadering van het Algemeen Bestuur en heet eenieder welkom. Hij 

geeft aan dat de heer Grootswagers is verhinderd en dat de heer Van Steen iets later aansluit. 

 

2. Ingekomen stukken 

a) Brief financieel toezicht Provincie aan AB d.d. 19.12.2018 

Hiervan wordt kennis genomen. 

 

3. Verslag  en besluitenlijst AB-vergadering  

a) Conceptverslag AB-vergadering d.d. 17 december 2018 

De heer Van den Hoven verwijst naar de derde alinea op pagina 3 en vraagt wanneer een concreet 
voorstel mag worden verwacht aangaande de grote van de ‘spons’ en hoe groot het vangnet van 
Baanbrekers moet zijn. De heer Kansouh ligt toe dat het nog te vroeg is. Momenteel wordt er ‘koffie 
gedronken’ met externe partijen en zoals is afgesproken worden daaruit voortkomende grote 
bewegingen aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Hierbij geldt dat ook de infrastructuur van de 
ontvangende werkgevers als vangnet kan worden gebruikt. 
 
De heer Blankers geeft aan dat hij graag wil kunnen sturen op de voortgang van Baanbrekers 2.0 en 
daarom vraagt hij zich af wanneer concrete voorstellen verwacht kunnen worden. De heer Kansouh 
geeft aan in de volgende vergadering van het Algemeen Bestuur hierover een soort ‘stappenplan’ te 
zullen agenderen. 
 
De heer Van den Hoven vraagt of de GR gewijzigd dient te worden naar aanleiding van de toelichting 
over het zittend bestand op pagina 3. De heer Ligtenberg antwoordt dat dit niet het geval is, 
aangezien Baanbrekers van werk is en blijft. Wanneer iemand geen kans heeft op werk en de 
begeleiding vindt plaats in het kader van de Wmo, dan wordt dit de verantwoordelijkheid van de 
gemeenten en vindt de begeleiding vanuit een ander potje plaats. De taak kan dan natuurlijk alsnog 
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bij Baanbrekers worden belegd, maar dan is er sprake van het inkopen van arbeidsmatige 
dagbesteding bij Baanbrekers. 
 
De heer Van Tuyl geeft aan dat in dit geval sprake is van het wegnemen van taken bij Baanbrekers, 
en dat dat als gevolg zou moeten hebben dat er middelen terugvloeien naar de gemeente. De heer 
Ligtenberg geeft aan dat het juist precies andersom is. Baanbrekers heeft namelijk in het verleden 
taken uitgevoerd die niet tot haar primaire taken behoorden. We zijn toen tot de conclusie gekomen 
dat degenen die kans hebben op werk tot de doelgroep van Baanbrekers behoren. Voor de mensen 
die geen kans hebben op werk verstrekt Baanbrekers de uitkering, maar zijn de gemeenten aan zet. 
 
De heer Van Tuyl geeft aan dat dit dan zou moeten worden meegenomen bij het evalueren van de 
GR. De heer Flohr geeft aan dat zojuist door de voorzitter is uitgelegd waarom dat niet het geval is. 
De heer Bakker vult aan dat sociale activering nooit een taak van Baanbrekers is geweest, maar een 
taak vanuit de Wmo. Gemeenten kunnen beslissen of ze gebruik willen maken van het 
cafetariamodel en deze taak bij Baanbrekers willen beleggen.  
 
De heer Kansouh sluit af met de boodschap dat er steeds zorgvuldig overleg moet plaatsvinden 
tussen Baanbrekers en de gemeenten en dat de beleidsadviseurs van Baanbrekers op casusniveau 
met de beleidsmedewerkers van de gemeenten zullen spreken, zodat er sprake is van een goede 
samenwerking en zodat mensen niet tussen wal en schip vallen. Er is dan sprake van een kwalitatieve 
ontsluiting. Daarnaast vindt de heer Kansouh het wellicht de moeite waard om de mogelijkheid te 
onderzoeken om de aanpak van het ‘granieten bestand’ (in een pilot-vorm) integraal en vanuit de 
ketenbenadering gezamenlijk op te pakken.  
 
Het verslag van de AB-vergadering van 17 december 2018 wordt vervolgens vastgesteld. 
 
b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering d.d. 17 december 2018 
De openbare besluitenlijst van de AB-vergadering van 17 december 2018 wordt vastgesteld. 
 
c) Concept termijnkalender 

De heer Van Tuyl vraagt of de geactualiseerde begroting voor zienswijze naar de raadsleden gaat. De 

heer Kansouh ligt toe dat dit alleen het geval is wanneer een extra bijdrage van de gemeenten wordt 

gevraagd, maar er geen zienswijze nodig is wanneer Baanbrekers binnen de afgesproken kaders 

blijft. 

 

De heer Van den Hoven vraagt waarom de beleidsmedewerkers van de gemeenten de inhoudelijke 

kaderbrief niet hebben ontvangen en deze alleen naar de bestuursleden is gestuurd. De heer 

Kansouh antwoordt dat dit zo is afgesproken in de vorige vergadering van het Algemeen Bestuur. 

 

Mevrouw Couwenberg merkt op dat de evaluatie van de GR pas in december 2019 op de 

termijnkalender staat en dat dit erg laat is, aangezien er mogelijk sprake is van consequenties voor 

de gemeentelijke begrotingen. De heer Kansouh zegt dit te begrijpen en nog naar het naar voren 

schuiven van dit punt te zullen kijken. Hij komt hier bij het Algemeen Bestuur op terug. 

 

De termijnkalender wordt vervolgens vastgesteld. 
 

4. Ter bespreking: Stand van zaken (uitwerking) koersdocument ‘kom in beweging’ 

De heer Kansouh licht toe dat er ‘koffie wordt gedronken’ met externe partijen om de kansen in 

kaart te brengen en dat tevens gesprekken plaatsvinden met de interne organisatie. Het MT gaat, 

tezamen met de teamleiders, met de mensen uit alle lagen van de organisatie in gesprek. Op 11 
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februari wordt in de MT-vergadering besproken wat de criteria zijn voor het samenwerken met een 

externe partij en het goed zorgen voor onze mensen. De grotere besluiten zullen worden voorgelegd 

aan het Algemeen Bestuur. 

 

5. Ter besluitvorming: Concept geactualiseerde begroting 2019 

Mevrouw Couwenberg geeft aan te snappen waarom de slimmer opties uit de begroting moeten, 
maar daardoor lijkt het nu wel alsof de trigger voor Baanbrekers is verdwenen. Ze vraagt of er 
afspraken gemaakt kunnen worden over het realiseren van de slimmer opties en over de monitoring 
hiervan door het Algemeen Bestuur. De heer Ligtenberg geeft aan dat de slimmer opties staan 
geagendeerd als agendapunt 6. Hier wordt later op ingegaan. 
 
Mevrouw Couwenberg vraagt of rekening is gehouden met een daling van het aantal fte’s als gevolg 
van een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden. De heer Kansouh antwoordt dat er 4,5 fte uit 
de begroting is verdwenen, dus dat hiermee rekening is gehouden en dat we hier altijd kritisch naar 
zullen blijven kijken. 
 
De heer Van Hamond benadrukt dat het om 8 ton in de begroting gaat. De heer Bakker geeft aan dat 
we niet enkel gevoelsmatig moeten redeneren. De samenstelling van het uitkeringsbestand is 
namelijk anders dan voorheen, met de mensen die voorheen onder de doelgroep van de Wsw en 
Wajong vielen. De heer Bakker geeft aan dat wel door Baanbrekers zou kunnen worden verduidelijkt 
hoe de verdeling van het uitkeringsbestand er nu uitziet, dus welke mensen voorheen ook in de 
bijstand waren gekomen en welke mensen voorheen juist in de Wsw of in de Wajong zouden zijn 
ingestroomd. De heer Kansouh geeft aan dat Baanbrekers de raming van de afgelopen jaren heeft 
doorgetrokken en dat de piek die elk jaar in de eerste maanden te zien is, hierin is meegenomen. We 
hanteren liever een veilige marge dan dat we achteraf teveel moeten repareren.  
 
De heer Bakker geeft aan dat een prognose altijd meerdere kanten op kan gaan en dat hij er 
voorstander van is een ambitie in te bouwen, zodat er sprake is van een prikkel om op een lager 
aantal uit te komen. De heer Blankers beaamt dat het scenario dat nu geschetst is redelijk 
conservatief is en vraagt of het Algemeen Bestuur daar wel in mee moet gaan. De heer Kansouh 
geeft aan dat vorig jaar ook sprake was van een zogenoemd ‘conservatief scenario’ en dat 
Baanbrekers alsnog in de top van presterende organisaties zat in de landelijke benchmark, dus dat 
Baanbrekers ook dan geprikkeld wordt om goede resultaten te behalen. De heer Ligtenberg vult aan 
dat in het verleden vaak sprake was van een te positief scenario en dat de gemeenten de rekening 
achteraf gepresenteerd kregen. Bovendien is er een goede verklaring gegeven waarom het scenario 
is geschetst zoals het is geschetst.  
 
De heer Bakker zegt dat deze vragen ook in de politiek gesteld zullen worden, als ze in het Algemeen 
Bestuur al gesteld worden. De heer Van den Hoven geeft aan dat hij het niet aan zijn raadsleden kan 
verkopen wanneer dit geld nu niet beschikbaar komt voor andere doeleinden. Daarom vindt hij 1500 
uitkeringsgerechtigden een reëler aantal en beter passen in het verhaal. De heer Ligtenberg geeft 
aan dat gesteld kan worden dat óf het huidige aantal blijft staan (1555) en de toelichting dient te 
worden aangevuld, óf dat Baanbrekers alsnog het aantal dient te verlagen, passend bij de huidige 
toelichting. Baanbrekers zal hier zelf naar kijken, aangezien geen zienswijze van de raadsleden nodig 
is zolang Baanbrekers binnen de kader van de begroting blijft. 
 
De heer Van Tuyl merkt op dat het wijzigen van de bedragen ertoe zal leiden dat de begroting 
opnieuw naar de provincie moet. De heer Van Hamond vraagt of het dan niet mogelijk is de 
aantallen in tussentijdse rapportages bij te stellen. De heer Bakker antwoordt dat dit niet reëel is. Je 
kunt niet na bijvoorbeeld 4 maanden een bijstelling doen, terwijl de aantallen gebaseerd zijn op een 
gemiddelde over het hele jaar. De heer Van den Hoven herhaalt dat de huidige toelichting bij het 
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aantal uitkeringsgerechtigden nu in elk geval niet genoeg body heeft. De heer Ligtenberg geeft aan 
dat wellicht nog een toevoeging gedaan kan worden over het trendgetal. Dat de ervaring leert dat dit 
aantal gedurende het jaar nog stijgt. De heer Bakker vraagt nogmaals of er bijvoorbeeld sprake is van 
een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden dat voorheen onder de Wajong viel. Op die manier 
zou de toelichting extra kunnen worden onderbouwd. Mevrouw Couwenberg zou deze toelichting 
ook zinvol vinden. De heer Van Steen vult aan dat het dus gaat om het toevoegen van een toelichting 
over de trendontwikkeling van het uitkeringsbestand. 
 
De heer Van Hamond vraagt wat er van pagina 18 aan BUIG-invorderingen daadwerkelijk te vorderen 

is. De heer Kansouh verwijst naar zijn eerdere toelichting over de dubieuze debiteuren. Er is een 

intern onderzoek gedaan dat nu ter controle bij BDO ligt. Wanneer e.e.a. duidelijk is, wordt de 

informatie ingebracht in het Algemeen Bestuur. 

 

De heer Van Hamond vraagt hoe het kan dat het bedrag aan bijzondere bijstand voor Heusden 

aanzienlijk meer is gestegen dan voor Waalwijk en Loon op Zand. De heer Kansouh geeft aan dat 

Baanbrekers slechts de bijzondere bijstand uitvoert en dat daarvoor naar de specificatie van de 

kostensoorten moet worden gekeken. De heer Ligtenberg vult aan dat de beleidsmedewerkers van 

de gemeenten reeds met Baanbrekers in gesprek zijn over de (beleidsregels) bijzondere bijstand. 

 

De heer van Tuyl vraagt naar het punt over de uitbreiding van de infrastructuur, terwijl juist is 

afgesproken deze zo klein mogelijk te houden. Mevrouw Couwenberg geeft aan dat de verklaring 

reeds verderop in de zin staat, het betreft namelijk de leerwerkstructuur voor de doelgroep van de 

Participatiewet. 

 

De heer Van Tuyl vraagt waarom de overheadkosten niet in de kosten van de PMC’s zijn 

meegenomen op pagina 16. Deze kosten doen ertoe om strategische keuzes te kunnen maken voor 

de toekomst. De heer Bakker verwijst naar het onderzoek dat Berenschot heeft gedaan naar de 

PMC’s van Baanbrekers, maar dit is volgens hem alleen gedeeld met het Dagelijks Bestuur. De heer 

Kansouh geeft aan dat er vandaag een training bij Baanbrekers is gegeven door Berdiny Cornielje en 

dat daarin juist naar voren is gekomen dat we verplicht zijn de overheadkosten apart in de begroting 

op te nemen. De heer Ligtenberg geeft aan dat het inzicht in de overheadkosten per PMC wel nodig 

is voor de bestuursleden. 

 

De heer Van Tuyl vraagt waar het eigen werkbudget van de OR voor bedoeld is. De heer Kansouh 

geeft aan dat er geïnvesteerd wordt in een cultuurverandering binnen de OR c.q. de organisatie. Dit 

gebeurt o.a. in de vorm van een participatiemodel om de relatie van de OR onderling en de 

verbinding met zijn achterban te versterken. Hiervoor zijn extra activiteiten, expertise en middelen 

nodig. 

 

De heer Van den Hoven geeft aan de tekorten van WML Facilitair best fors te vinden. Hij wil weten 

hoe WML Facilitair deze tekorten gaat aanpakken. De heer Kansouh geeft aan dat inmiddels 

ongeveer 3 ton is bespaard op de inhuur van uitzendkrachten en dat Baanbrekers de 

toekomstscenario’s van Ruelong B.V. heeft uitgewerkt. Nadat de analyse van Ruelong B.V. klaar is, 

kan deze waarschijnlijk in de vergadering van het Algemeen Bestuur van april 2019 worden 

besproken. 

 
Concluderend wordt gesteld dat de toelichting bij het aantal uitkeringsgerechtigden dient te worden 
aangevuld. De geactualiseerde begroting 2019 wordt vervolgens vastgesteld. 
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6. Toelichting op de slimmer opties 

Mevrouw Couwenberg vraagt wat wordt bedoeld op pagina 2 met de beoordeling door de afdeling 

FSA waarbij de besparingsmogelijkheden moeten passen binnen de bedrijfsvoering. De heer Kansouh 

geeft aan dat dit misschien verwarrend is, maar dat wordt bedoeld dat als sprake is van een 

formatiewijziging we de route langs het Algemeen Bestuur en de OR moeten volgen. Daarom is in de 

toelichting opgenomen dat geen sprake is van een formatiewijziging. De heer Kansouh geeft aan 

deze zin alsnog te kunnen verwijderen. 

 

De heer Van Hamond geeft aan dat van de slimmer opties bijna niks meer over is. Hij vindt het 

verschil van 5 miljoen naar niks wel heel groot en had een bijlage met een toelichting verwacht. De 

heer Van den Hoven is het hiermee eens en vraagt of niet alsnog een extern bureau kan worden 

ingeschakeld om de slimmer opties onder de loep te nemen.  

 

De heer Ligtenberg geeft aan dat de provincie ook twijfelde aan de lijst met slimmer opties en dat 

deze daarom uit de begroting is gehaald. Er is wel afgesproken dat de lijst met slimmer opties niet 

van tafel gaat. Deze blijft bestaan en we blijven hierover in het Algemeen Bestuur met elkaar 

spreken. Sommige besparingen halen we nu misschien niet en volgend jaar ook niet, maar als we 

weten dat er een slimmer optie te realiseren is, realiseren we die alsnog. Ook zijn er zaken die niet 

een-op-een kwantificeerbaar zijn, zoals het efficiënter vergaderen. Ondanks dat er wel efficiënter 

vergaderd wordt, moeten nog steeds de volledige salarissen betaald worden.  

 

De heer Kansouh geeft aan bijna te willen zeggen dat hij opgelucht was door de bevestiging van de 

provincie. Hij snapt dat we nog steeds de slimmer opties zoveel als mogelijk moeten realiseren, maar 

zoals e.e.a. eerder gekwantificeerd was, was het niet realistisch. De heer Kansouh geeft aan de 

inspanningen periodiek te bespreken met de managers van de afdelingen. Hij wil hiervan gerust in de 

vergaderingen van het Algemeen Bestuur de ontwikkelingen delen. 

 

Mevrouw Couwenberg vraagt opnieuw naar de trigger van de slimmer opties in de begroting, die ze 
nu mist. De heer Flohr geeft aan dat hij snapt dat de trigger nu lijkt te missen, maar dat de 
toezegging van het delen van de interne ontwikkelingen door de heer Kansouh ook commitment laat 
zien. De heer Ligtenberg geeft aan dat het om de manier van rubriceren van de slimmer opties gaat. 
De acties moeten vertaald worden in concrete betekenissen, waarbij geldt dat de reguliere 
werkzaamheden, zoals vergaderen, eruit gefilterd moeten worden.  
 
De heer Van den Hoven geeft aan het met mevrouw Couwenberg eens te zijn dat enkel het periodiek 
bespreken van de inspanningen door de managers van de afdelingen niet genoeg triggert om de 
slimmer opties daadwerkelijk te realiseren. De heer Kansouh geeft nogmaals aan dat hij gerust 
periodiek in de vergaderingen van het Algemeen Bestuur de ontwikkelingen wil delen en de 
bestuursleden wil laten weten wat we alsnog denken te gaan realiseren.  
 
De heer Ligtenberg geeft aan dat de opdracht aan Baanbrekers geen ‘vrijheid, blijheid’ is. 
Baanbrekers dient zeker uitvoering te geven aan deze lijst. De heer Bakker geeft aan dat het 
erkennen van de onuitvoerbaarheid nu niet anders kan, maar dat wel een balans moet worden 
gevonden tussen de lijst met slimmer opties en het daadwerkelijk doorvoeren van de besparingen. 
Aangezien het hele managementteam van Baanbrekers deze lijst destijds heeft opgesteld, zouden de 
bestuursleden alsnog een taakstelling moeten kunnen opleggen aan Baanbrekers indien niet alsnog 
voldoende van de slimmer opties gerealiseerd worden. De heer Ligtenberg herhaalt dat Baanbrekers 
de lijst opnieuw gaat rubriceren. Acties worden waar mogelijk vertaald in concrete betekenissen 
voor het realiseren van de slimmer opties. 
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Er wordt vervolgens akkoord gegaan met de toelichting op de slimmer opties. 

 

7. Aanwijzen van een bestuursvoorzitter 

De heer Ligtenberg ligt toe dat hij heeft besloten te stoppen met het wethouderschap en daarmee 
de bestuursfunctie bij Baanbrekers. Door het Dagelijks Bestuur is een aanbeveling gedaan voor een 
nieuwe voorzitter en plaatsvervangend voorzitter. 
 

Besloten wordt: 

 

 De aanbeveling van het Dagelijks Bestuur op te volgen en de heer R. (Ronald) Bakker aan te 

wijzen als voorzitter van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van Baanbrekers en de heer 

T.A.H.M. (Thom) Blankers aan te wijzen als plaatsvervangend voorzitter van het Dagelijks en 

Algemeen Bestuur van Baanbrekers. 

 

8. Mededelingen en rondvraag 

De heer Bakker richt zich, als nieuwe voorzitter van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van 

Baanbrekers, tot de heer Ligtenberg omdat hij een kort woordje heeft voorbereid. Ten aanzien van 

het voorzitterschap bij Baanbrekers spreekt hij zijn bewondering voor de heer Ligtenberg uit. 

Baanbrekers is een organisatie waar het niet om hele harde zakelijke beslissingen gaat, maar om 

vaak kwetsbare mensen, en de heer Ligtenberg heeft hier altijd goed oog voor gehad. 

 

De heer Ligtenberg geeft aan zijn functie altijd met heel veel plezier te hebben uitgeoefend. Hij is 

voldaan dat we Baanbrekers samen hebben kunnen maken tot wat het nu is en roept iedereen op 

altijd zichzelf te blijven en dit werk met hart en ziel te blijven doen. 

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het AB d.d. 8 april 2019 
 
 
 
Secretaris,  Voorzitter, 
 
 
 
mr. A.H. Kansouh                                                   R. Bakker 
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1.   Opening 
 

Geen onderwerpen 

2. Ingekomen stukken 
a) Brief financieel toezicht Provincie d.d. 19.12.2018 

 
Hiervan wordt kennis genomen 
 

3. 
 

Besluitenlijst(en) AB-vergadering 
a) Verslag van het AB d.d. 17 december 2018 
b) Openbare besluitenlijst d.d. 17 december 2018 
c) Termijnkalender AB d.d. 28 januari 2019 
 

Besloten wordt: 
Het verslag van 17 december 2018 vast te stellen. 
De openbare besluitenlijst d.d. 17 december 2018 vast te stellen. 
De termijnkalender AB d.d. 28 januari 2019 vast te stellen. 

4. Ter bespreking 

Stand van zaken koersdocument 

 
Dit onderwerp wordt kort besproken. 

5.  Geactualiseerde begroting 2019 Besloten wordt de geactualiseerde begroting 2019 vast te stellen. Er zal een toelichting 
komen bij het aantal uitkeringsgerechtigden. 
 

6. 
 

Toelichting op de slimmeropties 

 

Besloten wordt akkoord te gaan met de toelichting op de slimmer opties.  
 

7. Aanwijzen van een bestuursvoorzitter Besloten wordt de aanbeveling van het DB op te volgen en de heer R.(Ronald) Bakker aan te 

wijzen als voorzitter van het DB en AB van Baanbrekers en de heer T.A.H.M. (Thom) Blankers 

aan te wijzen als plaatsvervangend voorzitter van het DB en AB van Baanbrekers. 

 

 
 
Voor akkoord d.d. 8 april 2019:  
 
 
-------------------------------------------     --------------------------------------------- 
mr. A. Kansouh        R. Bakker 
Secretaris         Voorzitter 
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Termijnkalender  AB d.d. 08.04.2019 

 

 Status 28 jan 8 april 
 

27 
Mei 
 
 

8 juli 23 
sept 

21 okt 16 dec 

Onderwerp:  1 2 3 4 5 6 7 

Aanwijzen van een (plv.) voorzitter van de besturen Baanbrekers B-stuk        

Stand van zaken (uitwerking) koersdocument kom in beweging B-stuk        

Jaarrekening/jaarverslag 2018 Baanbrekers  
(incl. accountantsverslag en accountantsverklaring) 

B-stuk  cpt  Def/zien
swijzen 

   

Jaarrekening SBW en Stichting Fidant 
(incl. accountantsverslag en accountantsverklaring) 

B-stuk        

Jaarrekening/jaarverslag 2018 Ruelong BV 
(incl. accountantsverslag en accountantsverklaring) 

B-stuk        

Analyse Ruelong B.V. B-stuk        

Scenario’s Ruelong B.V. (naar aanleiding van o.a. de analyse 
Ruelong B.V en de koers van Baanbrekers) 

B-stuk        

Ontwerp begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 B-stuk  Cpt 
 

 Def/zien
swijzen 

   

Concept geactualiseerde Begroting 2019  B-stuk         

Toelichting op slimmer opties B-stuk        

Concept inhoudelijke kaderbrief 2020 B-stuk   Def/zien
swijzen 

    

Berap B-stuk    1e Berap  2de Berap  

Interim controle accountant A-stuk        

Geactualiseerde begroting 2020 B-stuk       cpt 

Concept inhoudelijke kaderbrief 2021 B-stuk       cpt 

Normenkader rechtmatigheid B-stuk        

Controleprotocol Baanbrekers 2019 B-stuk        

Frauderisico-analyse (Interne Controle) B-stuk        

Financiële verordeningen 212 en 213 (actualisaties) B-stuk        

Evaluatie GR Baanbrekers  B-stuk        

Actualisatie mandaat- volmachtregelingen juridische entiteiten  B-stuk        

Archiefzorg- en beheer verslag ivm interbestuurlijk toezicht B-stuk        

Vergaderplanning 2020 DB en AB B-stuk        

 
 

        



Termijnkalender AB 2019  

Termijnkalender  AB d.d. 08.04.2019 

Legenda    

Nog op te starten  Afgerond  

Loopt  Behandeling in vergadering  

Aandacht    
 



> Bestuursvoorstel 
  

1 

 

Voorstel inzake 
 

Fase 1: stand van zaken koersdocument Baanbrekers 2.0. ‘kom in beweging’ 

Steller A. Kansouh 

Verantwoorde-
lijk manager 

A. Kansouh 

Datum bestuur  8 april 2019 

Beslispunten 
 

Kennisnemen van de stand van zaken koersdocument Baanbrekers 2.0., ‘kom in 
beweging’ fase 1 en akkoord te zijn met deze gekozen strategie/stappen en de 
leidende principes waarna fase 2 kan worden ingezet.  
 

Financiële 
gevolgen 

N.t.b. 

Formatie 
gevolgen 

N.t.b. 

Gevolgen MT-
systemen 

N.t.b. 

Relatie BB 2.0 Is BB 2.0. 

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.t.b. als evt. 
gevolgen aan de 
orde zijn 

 

Besluit van AB  8 april 2019 Kennisnemen: 
 
ondertekening: 
 
 
mr A.H. Kansouh                    R. Bakker 
Secretaris                                 Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 datum actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht NVT  

Website/intranet NVT  

Handboek Baanbrekers NVT  

Opname in het archief Ja E. Asmann 

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 

In het kader van fase 1 m.b.t. het uit te voeren koersdocument Baanbrekers 2.0, ‘kom in beweging’ 
ontvangt uw bestuur hierbij de stand van zaken om hiervan kennis te nemen en tegelijkertijd wordt 
de vraag gesteld of met deze gekozen strategie/stappen akkoord kan worden gegaan waarmee fase 
2 kan worden ingezet. 
 

Fase 1, stand van zaken: 
 

 Organisatie breed worden er op dit moment gesprekken gevoerd over de uitgangspunten 
en invulling van het koersdocument Baanbrekers 2.0. ‘kom in beweging’. Dit om de 
organisatie en medewerkers mee te nemen, goed te luisteren naar wat er leeft en daar een 
podium voor te geven, om dezelfde gemeenschappelijke taal te spreken en om draagvlak, 
betrokkenheid en eigenaarschap te organiseren. Inmiddels is duidelijk geworden dat op dit 
moment nog niet iedereen op hetzelfde informatieniveau is meegenomen en dat nog niet 
iedereen ‘in dezelfde film zit’. Naast het feit dat cultuurombuiging en verandering van 
‘oude/hardnekkige’ beelden zijn (noodzakelijke) tijd eist, is daarnaast het 
adaptatievermogen niet bij iedereen even groot. In dit kader is een start gemaakt met het 
benoemen van zogenaamde cultuurdragers. Dit zijn met name de functionarissen op 
sleutelfuncties binnen de organisatie, waaronder MT-leden, P&O, (operationele) 
leidinggevenden, stafleden, OR-leden en communicatie. Zij moeten zorgen voor de 
zogenaamde ‘olievlekwerking’ binnen de organisatie.  
 

 Voortbouwend op de eerder gedane ervaringen met markt-/perspectiefverkenning van de 
mogelijkheden voor onze mensen c.q. PMC’s is een aantal mogelijk toekomstige werkgevers 
dan wel samenwerkende partners geselecteerd om gesprekken mee te voeren en deze zijn 
inmiddels daadwerkelijk gevoerd. 

 

 In navolging van het vorige punt is in februari/maart jl. samen met het MT en een aantal 
leden van de staf uitgebreid stilgestaan bij criteria waaronder ‘due diligence’ en 
voorwaarden die wij als (minimale) basis/houvast willen hanteren om wel/niet de 
gesprekken met welke partij/werkgever te gaan uitvoeren of te continueren. Hierbij valt te 
denken aan voorwaarden zoals mensen dienen centraal te staan (hetgeen o.a. moet blijken 
uit het gevoerde HR-beleid of MTO), de infrastructuur dient mogelijk ook als 
vangnet/springplank te kunnen worden gebruikt, er moet sprake kunnen zijn van een 
warme overdracht (o.a. de juiste werkomstandigheden aan de voorkant organiseren of 
mogelijk al aanwezig zijn, regelmatig kunnen evalueren met ook betrokkenen zelf, etc.), 
duurzaamheid van plaatsingen, het absorptievermogen, etc. Op 10 april a.s. worden deze 
criteria in een strategische sessie van het MT verder aangescherpt en vervolmaakt. Tevens 
zullen wij kijken welke strategie c.q. keuzes hierbij gevolgd of gemaakt moeten worden. 
E.e.a. kan in fase 2 (mei/juni) meegenomen worden en voorgelegd gaan worden aan de 
besturen van Baanbrekers. 
 

 Afgelopen maanden is er de nodige informatie verzameld en waar nodig zijn gesprekken 
gevoerd met collega bedrijven, zoals Senzer, Weener XL, Tomingroep, AM Match, 
Diamantgroep, IBN, etc. Wij proberen hiermee te leren van zowel positieve als negatieve 
ervaringen van deze bedrijven. 
 

 Inmiddels is het primaire proces van In- Door- en Uitstroom (IDU) van mensen en 
medewerkers goed beschreven en vastgelegd door een interne werkgroep IDU onder 
begeleiding van een externe partij. Daarmee is o.a. verduidelijkt wie binnen dit proces 
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waarvoor verantwoordelijk is. Dit gebeurt aan de hand van de zogenaamde Future State 
aanpak. Doelstelling hiervan is dat er een helder beeld van de benodigde concrete 
verbeterstappen in het IDU proces gaat ontstaan waardoor het proces wordt 
geoptimaliseerd. Ook worden er zogenaamde ‘quick wins’ in beeld gebracht die nog dit jaar 
worden uitgevoerd binnen de organisatie. In 2020 zullen er nieuwe werkwijzen 
geïmplementeerd worden in het IDU-proces om zo ook de vastgestelde koers van 
Baanbrekers 2.0. nog verder te kunnen optimaliseren. 
 

 Aan de hand van het vorenstaande met deze gekozen strategie/stappen akkoord te gaan 
waarna fase 2 kan worden ingezet.  

 

Implementatie en 
communicatie 

N.v.t. 

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

 Voorlopige jaarstukken Baanbrekers 2018 

Steller Niek Burg 

Verantwoorde-
lijk manager 

Arthur van de Ven 

Datum bestuur  Algemeen bestuur datum 8 april 2019 

Beslispunten 
 

1. Vaststellen van de voorlopige jaarstukken Baanbrekers 2018 onder 
voorbehoud van een goedkeurende verklaring en rapport van de 
accountant die nog moeten worden ontvangen. 

2. Het DB vragen de voorlopig vastgestelde jaarstukken Baanbrekers 2018, 
toe te zenden aan de drie gemeenteraden ter kennisname. 
 

Financiële 
gevolgen 

Het voordelig resultaat 2018 wordt ná definitieve vaststelling van de jaarstukken 
Baanbrekers 2018 door het AB (d.d. 8 juli 2019) terugbetaald aan de 
deelnemers.  

Formatie 
gevolgen 

geen 

Gevolgen MT-
systemen 

Geen 

Relatie BB 2.0 geen 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 

26 maart 
2019  

Door Niek Burg 
/Arthur vd Ven 

SET 

Besluitvorming: 
 datum advies/besluit 

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

Nvt  

Besluit van AB 8 april 2019 Vaststellen van de voorlopige jaarstukken 
Baanbrekers 2018 onder voorbehoud van 
een goedkeurende verklaring en rapport van 
de accountant die nog moeten worden 
ontvangen. 
 
ondertekening: 
 
 
mr A.H. Kansouh                    R. Bakker 
Secretaris                                 Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 datum actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht NVT  

Opname in het archief Ja, ntb E. Asmann 

Gemeenteraden ter 
kennisname 

Voor 15 april 
2019 

C. Kleijssen en N. Burg 

 
 

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

 
Aanleiding 
Jaarlijks worden de jaarstukken, incl. programmaverantwoording en jaarrekening opgesteld. 
Conform de WGR en de GR uitvoeringsorganisatie Baanbrekers worden deze documenten ter 
voorlopige vaststelling verstrekt aan het bestuur en ter kennisname gestuurd aan de drie 
gemeenteraden. Dit dient vóór 15 april te geschieden.  
 
De voorlopige jaarrekening 
De voorlopige jaarrekening 2018 is gereed. De accountant had op 19 maart 2019 de 
controlewerkzaamheden nog niet volledig afgerond. Wel zijn in de jaarrekening alle tot op heden 
geconstateerde afwijkingen/omissies hersteld, zowel cijfermatig als tekstueel. Dit betekent dat het 
gepresenteerde resultaat van de jaarrekening naar verwachting niet meer significant zal afwijken.  
 
De jaarrekening 2018 is op 26 maart 2019 uitgebreid besproken met het Sociaal economisch team 
(de financiële beleidsambtenaren van de drie gemeenten). Dit heeft niet geleid tot aanpassingen in 
de jaarrekening.  
 
Na behandeling in DB (29 maart 2019) en AB (8 april 2019) wordt de voorlopige jaarrekening aan de 
drie gemeenteraden ter kennisname gestuurd. Het accountantsrapport en de accountantsverklaring 
zijn nog niet ontvangen. Deze komen bij de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2018 aan de 
orde in de MT vergadering van medio juni 2019 (t.b.v. DB 28 juni en AB 8 juli)  
 
De jaarrekening sluit (behoudens nadere correctie door de accountant) met een voordelig resultaat 
van € 2.579.000. Dit resultaat wordt overeenkomstig de afspraken ná definitieve vaststelling door 
het AB in juli 2019 terugbetaald aan de deelnemers.  
 
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat 29 maart jl. het DB voorlopig heeft ingestemd met deze 
voorlopige jaarrekening en dat aan de lay-out en vormgeving van de jaarrekening nog de laatste 
hand moet worden gelegd. Dit gebeurt direct ná afronding van de controle.  
 
Vervolgtraject 
Zodra het accountantsrapport en de verklaring zijn ontvangen, kan de definitieve jaarrekening aan 
het bestuur worden aangeboden ter vaststelling. De data zijn: 
 

- 28 juni 2019 behandeling definitieve jaarstukken ter instemming in dagelijks bestuur 
- 8 juli 2019 behandeling en ter vaststelling definitieve jaarstukken in algemeen bestuur 
- Vóór 15 juli 2019 verzending vastgestelde jaarrekening naar GS  

 
Beslispunten 

1. Vaststellen van de voorlopige jaarstukken Baanbrekers 2018 onder voorbehoud van een 
goedkeurende verklaring en rapport van de accountant die nog moeten worden ontvangen. 

2. Het DB vragen de voorlopige jaarstukken Baanbrekers 2018, toe te zenden aan de drie 
gemeenteraden ter kennisname. 
 

Implementatie en 
communicatie 

NVT 

Bijlage(n) Voorlopige jaarstukken Baanbrekers 2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorlopige Jaarstukken 2018 
 

29 maart 2019 

     Incl. nagekomen en besproken correcties BDO 
     en opmerkingen DB 
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1. ALGEMEEN 

Voor u liggen de jaarstukken 2018 van Baanbrekers. Deze jaarstukken vormen het sluitstuk van de 
planning- en controlcyclus van 2018 en bestaan uit de volgende onderdelen: 
 

1. Een algemeen deel met daarin het directieverslag dat de ontwikkelingen op hoofdlijnen 
beschrijft; 

2. Het jaarverslag 2018, bestaande uit de programmaverantwoording en de paragrafen; 
3. De jaarrekening 2018, bestaande uit de balans, het overzicht van lasten en baten over het 

boekjaar en de toelichtingen. 
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1.1 Directieverslag 
 
Een jaar vol beweging 
 
Baanbrekers heeft een jaar vol beweging achter de rug. Dit heeft vooral te maken met het feit dat we 
in 2018 onze koers opnieuw hebben bepaald. Nee, we gaan het niet over een compleet andere boeg 
gooien. Integendeel. Wat goed was, blijven we doen. En wat beter kan, daar zijn we actief mee aan de 
slag gegaan. We hebben met de nieuwe koers keuzes gemaakt, waardoor onze organisatie nog 
toekomstbestendiger is geworden. Hiermee kunnen we Baanbrekers aanpassen aan de huidige tijd, de 
huidige wensen en de huidige eisen. 
 
Baanbrekers wil dat iedereen in beweging komt om talenten met en zonder een beperking aan het 
werk te helpen. Door in beweging te komen, ontstaan er nieuwe kansen. En die kansen zijn er – zeker 
met een economie die nu flink op stoom is – volop. Hierbij blijft de mens vooropstaan. Voor hem of 
haar fungeren wij als een springplank en als een vangnet. 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. 
 
2018 was niet alleen een druk jaar door het bepalen van onze nieuwe koers. Voor onze organisatie 
was het gewoon ‘business as usual’. We hielpen mensen aan het werk en aan een (tijdelijk) inkomen. 
We zorgden ervoor dat de Langstraat weer een stukje inclusiever is geworden. En onze manier van 
werken is goed. Dat wisten we zelf natuurlijk al. Maar het bleek in 2018 ook uit een landelijke 
benchmark. Baanbrekers zit wat betreft prestaties bij de top van Nederland. En dat vervult ons allen 
van een enorme trots. 
 
Maar die trots zorgt er niet voor dat we achterover gaan leunen. We blijven innoveren, samenwerken 
en zoeken naar slimme manieren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ontwikkelen en 
nieuwe stappen op de arbeidsmarkt te laten zetten. Het doel van Baanbrekers was, is en blijft om 
ervoor te zorgen dat talenten uit de Langstraat met en zonder beperkingen op een onbeperkte manier 
kunnen meedoen aan werk. Met deze opdracht gingen we in 2013 enthousiast van start. En hiermee 
gaan we ook anno nu gewoon verder. 
 
Wat betreft mensresultaat deed Baanbrekers het prima in 2018. Minder mensen zijn aangewezen op 
een uitkering. Meer talenten zijn aan het werk geholpen. Ook financieel gezien is er weinig reden tot 
zorg. De voortekenen voor verder succes zijn ook gunstig. Zeker met de nieuwe focus door de 
aangescherpte koers. Met veel enthousiasme gaan we verder met het in beweging brengen van 
iedereen die een steentje kan bijdragen aan het nog inclusiever maken van onze arbeidsmarkt. 
 
Hierover – en over het hoe en wat van de taken en verantwoordelijkheden van Baanbrekers in 2018 – 
leest u meer in het jaarverslag dat momenteel voor u ligt. We gaan in dit verslag in op wat Baanbrekers 
in de meest brede zin van het woord heeft opgeleverd en wat een en ander aan inzet van mensen en 
middelen heeft gevraagd. Als directeur kan ik alleen maar met een trots gevoel terugkijken op wat 
onze mooie organisatie in 2018 heeft gepresteerd. Tegelijkertijd spreek ik de hoop, nee de verwachting 
uit, dat we het de komende jaren net zo goed blijven doen. 
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Financiële samenvatting  
De jaarrekening 2018 sluit met een resultaat uit gewone bedrijfsvoering (voor bestemming reserves) 
van voordelig € 3.696.000. Conform de uitgangspunten van de begroting is hiervan per saldo 
€1.117.000 gestort in bestemmingsreserves. Na deze mutaties resteert een voordelig saldo van 
€2.579.000. Dit voordelig resultaat wordt conform de gemaakte afspraken na de vaststelling van de 
jaarrekening verrekend met de deelnemers. 
 
In de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening (onderdeel 3.3.3) zijn de cijfers 
per deelprogramma nader toegelicht. 
 
Ahmed Kansouh 
directeur 
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1.2 Besluit tot vaststelling van de jaarstukken  
 
Vastgesteld door het algemeen bestuur van Baanbrekers in de openbare vergadering van 8 juli 2019. 
 
 
 
Het bestuur voornoemd, 
 
 
mr. A.H. Kansouh MMI      R. Bakker 
 
 
 
 
Secretaris       Voorzitter  
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2. JAARVERSLAG 
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2.1 Programmaverantwoording 

Baanbrekers voert namens de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk de Participatiewet en 
de Wet sociale werkvoorziening uit. De taken van Baanbrekers zijn te verdelen in twee hoofdgroepen: 
het verstrekken van inkomensondersteuning (uitkeringen) en het bemiddelen naar of het verstrekken 
van werk. Het laatste vanuit zowel de Participatiewet als de Wet sociale werkvoorziening. 

Voor de opstelling van de begroting en jaarrekening is uitgegaan van één programma in de zin van BBV 
(Besluit Begroting en Verantwoording). 
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2.1.1 Deelprogramma 1: Inkomensondersteuning 

 
Ambities en ontwikkelingen 
BUIG 
Sinds vooral midden 2018 is het aantal uitkeringsgerechtigden opnieuw fors afgenomen (zie grafiek). 
Ook in de jaren 2016 en 2017 was sprake van een afname van het aantal cliënten in de tweede helft 
van het jaar. Met deze ontwikkeling presteert Baanbrekers aanzienlijk beter dan het gemiddelde van 
Nederland. Dat blijkt uit ook uit onderstaande grafiek (t.o.v. Tilburg en t.o.v. Nederland) en werd ook 
door bureau Berenschot in het najaar van 2018 als opvallend wapenfeit gesignaleerd. De 
ontwikkelingen in de BUIG hebben flinke positieve gevolgen voor het financieel resultaat van 
Baanbrekers. 
 

 
Naast de uitkeringen worden uit het BUIG-budget ook de loonkostensubsidies in het kader van de Wet 
Banenafspraak en Nieuw Beschut werk betaald. Deze laatste twee posten zijn toegelicht bij 
deelprogramma 2: Re-integratie & Participatie. 
 
Bijzondere bijstand 
Bijzondere bijstand kan worden verstrekt indien er sprake is van, uit bijzondere omstandigheden 
voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan, en iemand niet beschikt over de middelen om 
in deze kosten te voorzien. De uitvoering van bijzondere bijstand gebeurt door Baanbrekers met 
inachtneming van wettelijke regelgeving en afgeleide beleidsregels. De huidige beleidsregels zijn in 
2015 vastgesteld.  
 
Gemeenten staan uniformiteit in de uitvoering van beleid op het terrein van bijzondere bijstand voor. 
Het verlenen van bijzondere bijstand is echter, vanuit gemeentelijk perspectief, een 
inkomensvoorziening die in het voorkomende geval integraal onderdeel uit moet maken van een 
breder arrangement aan (maatwerk)voorzieningen gericht op ondersteuning van het huishouden in 
kwestie. Omdat maatschappelijke vraagstukken vragen om een integrale 3D-aanpak, is binnen het 
sociaal domein sprake van een (landelijke) transformatie. Deze transformatie vraagt om een evaluatie 
van het bijzondere bijstandsbeleid. Eind 2018 is daarom door Baanbrekers, samen met de gemeenten, 
een start gemaakt met het actualiseren van de beleidsregels. Dit zal in de loop van 2019 leiden tot het 
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vaststellen van nieuwe beleidsregels door het Dagelijks Bestuur van Baanbrekers. De nieuwe 
beleidsregels moeten daarbij aansluiten bij de wet- en regelgeving en de (gemeentelijke) 
dienstverlening vanuit het bredere sociale domein. 
 
Heusdens Interventie Team (HIT) / Bestuurlijk Interventie Team (BIT) 
Vanuit een toenemende focus op handhaving en rechtmatigheid vanuit het sociaal domein is de 
behoefte ontstaan om handhavers van Baanbrekers ook in te zetten voor de bestuurlijke 
interventieteams (HIT/BIT) van gemeenten. Na een korte periode waarin dit gebeurde ‘om niet’, wat 
betekent dat voor het leveren van de inzet van de handhavers geen extra middelen door Baanbrekers 
werden ontvangen, zijn in het voorjaar van 2018 dienstverleningsovereenkomsten met de gemeenten 
vastgesteld waarin is vastgelegd dat de ureninzet van deze medewerkers door gemeenten aan 
Baanbrekers wordt betaald.  
 
Huisvesting statushouders 
Voor de huisvesting van statushouders in gemeente Waalwijk is vanuit Baanbrekers een coördinator 
uitvoering huisvesting ingezet. De kosten van deze inzet zijn door Baanbrekers in rekening gebracht bij 
de gemeente Waalwijk. 

 

 

Prestatie-indicatoren 

Rechtmatigheidscontrole aan de poort 

In 2018 meldden 708 mensen zich voor een uitkering. In 338 gevallen leidde dit tot een toegekende 

aanvraag (47,7%). 
 
Invordering BUIG  
In 2018 is circa € 575.000 ontvangen van debiteuren die in het verleden teveel bijstand hebben 
ontvangen. Dit is minder dan in 2017 (toen ruim 7 ton), maar 2017 was een jaar waarin een inhaalslag 
op terugvordering is gemaakt. In dat jaar zijn processen verbeterd en is capaciteit aangepast, zodat 
prestaties blijvend verbeterd kunnen worden. Het resultaat in 2018 is veel beter dan in de jaren vóór 
2017, toen jaarlijks 3 á 4 ton werd ontvangen. Naast deze ontvangsten die ten goede komen aan het 
BUIG-budget zijn er tevens invorderingen uit teveel betaalde Bijzondere Bijstand en Bbz. Ook deze 
opbrengsten zijn beduidend hoger dan het gemiddelde van de laatste jaren. De totale opbrengst uit 
invorderingen was in 2018 bijna € 1 miljoen.  
 
Bezwaren, (hoger) beroepen, voorlopige voorzieningen en klachten 
Het aantal ontvangen klachten is in 2018 ongeveer gelijk gebleven aan de jaren ervoor. Veruit de 
meeste ervan zijn door mediation opgelost. Ook in het aantal (hoger) beroepen is bijna geen 
verandering te zien. Er is sprake van een kleine afname.  
 
Vooral bij de binnengekomen bezwaren zien we ten opzichte van de twee voorgaande jaren een 
afname in 2018. Mogelijk zijn dit de gevolgen van het dalende cliëntenbestand en de ingezette 
kwaliteitsslag om besluiten naar de cliënt beter toe te lichten. 
 
Doordat minder bezwaren zijn ontvangen, is de werkvoorraad bij Bezwaar & Beroep beter onder 
controle gekomen en zijn behandeltermijnen korter geworden. Dit heeft logischerwijs ook geleid tot 
een stuk minder aanvragen voor voorlopige voorzieningen.  
 
Het aandeel gegrond verklaarde bezwaren en beroepen is laag gebleven. Op de volgende pagina wordt 
een en ander visueel gemaakt. 
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Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 
Doordat, gezien de aard van de regeling, het om kleine aantallen klanten gaat, is vooraf niet in te 
schatten wat de lasten en baten zijn van de uitkeringen en leningen Bbz. Deze regeling kent een 
vergoedingssystematiek die inhoudt dat 75% van de lasten vergoed worden door het Rijk. Ook 75% 
van de baten moeten worden afgedragen aan het Rijk tot een door het Rijk bepaald bedrag aan 
normbaten. Dit kan voor Baanbrekers zowel een voor- als nadeel opleveren. Er resteert dan een deel 
voor rekening van de gemeenten. Voor een deel van dat verschil verstrekt het Rijk een zogeheten vast 
budget.  
 
Bovenstaande declaratie systematiek heeft in 2018 tot een voordelig saldo geleid. 
 
 
Lasten en baten 

  

Aantallen Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal In %

klachten binnengekomen 6 1 7 3 17

afgehandeld 3 4 1 9 17 100,00%

waarvan uit 2017 0 0 0 0 0 0,00%

Na mediation opgelost 2 3 1 9 15 88,24%

commissie 0 1 1 0 2 11,76%

gegrond 0 0 1 0 1 5,88%

ongegrond 0 1 0 0 1 5,88%

bezwaren binnengekomen 43 56 54 63 216

afgehandeld 49 40 54 65 208 100,00%

waarvan uit 2017 38 2 0 0 40 19,23%

gegrond 3 3 2 1 9 4,33%

gedeeltelijk gegrond 5 3 4 7 19 9,13%

voorlopige voorzieningen binnengekomen 3 2 0 3 8

afgehandeld 3 2 1 3 9 100,00%

waarvan uit 2017 1 0 0 0 1 11,11%

toegekend 0 0 0 0 0 0,00%

(hogere) beroepen binnengekomen 16 14 10 10 50

afgehandeld 11 9 17 17 54 100,00%

waarvan uit 2015 0 0 0 1 1 1,85%

waarvan uit 2016 1 1 3 1 6 11,11%

waarvan uit 2017 9 7 2 0 18 33,33%

gegrond 1 4 4 3 12 22,22%

gedeeltelijk gegrond 0 0 1 0 1 1,85%

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 

voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 

2018

Realisatie 

2017

Lasten 30.307 27.214 28.107 29.364

Baten 26.870 30.185 30.452 27.305

Saldo van lasten en baten -3.437 2.971 2.345 -2.059
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2.1.2 Deelprogramma 2: Re-integratie & Participatie 

 
Ambities en ontwikkelingen 
Mensen toeleiden naar een betaalde baan. Dat staat voorop bij Re-integratie & Participatie. Mensen 
die werken, kunnen zich ontwikkelen, krijgen zelfvertrouwen, maken actief deel uit van de 
samenleving en dragen hun (financiële) steentje bij aan de maatschappij. Dat is goed voor het individu 
en voor de samenleving. Helaas is dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom wordt beoordeeld 
wat de maximale arbeidspotentie is van een kandidaat en wordt bepaald welke activiteiten nodig zijn 
om die potentie ten volle te benutten om zo een juiste match te maken met een zo regulier mogelijke 
baan.  
 
Diagnose: Transferium  
De beoordeling, ook wel diagnose genoemd, vindt plaats in het transferium. De kandidaten behouden 
hier hun werkritme of bouwen dat opnieuw op. Ondertussen wordt beoordeeld hoe groot de afstand 
tot de arbeidsmarkt is. Waar nodig wordt een arboarts ingezet bij ziekteklachten, een 
arbeidsdeskundig onderzoek gedaan bij (gebleken) beperkingen of een lekencontrole bij verzuim. Deze 
instrumenten worden gefinancierd uit het re-integratiebudget, de personele kosten worden uit de 
bijdragen van gemeenten bekostigd. Het transferium heeft tevens een niet te onderschatten 
beperkende invloed op de instroom. Een groot aantal kandidaten vindt, nadat zij zich voor een 
uitkering hebben gemeld, maar nog vóór zij in het transferium geplaatst worden, alsnog een reguliere 
baan of ziet af van het indienen van de aanvraag. Van de kandidaten in het transferium wordt 
beoordeeld in welke mate zij afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Deze kandidaten blijken, door 
plaatsingsbeperking, loonwaardebeperking of een combinatie van beide immers niet in staat om deze 
afstand zelfstandig te overbruggen.  
 
Re-integratie activiteiten  
Kandidaten met een plaatsingsbeperking zijn in de regel (nog) niet arbeidsfit. Bijvoorbeeld doordat zij 
sollicitatie- of werknemersvaardigheden missen. Door aanbodversterkende activiteiten in te zetten, 
wordt de plaatsingsbeperking waar mogelijk weggenomen. Dit gebeurt in een maatwerktraject 
volgens het proces IDU (Instroom Doorstroom Uitstroom). Via een werkervaringsplek of tijdelijke baan 
bij Baanbrekers verrichten mensen werkzaamheden, zodat ze veel aantrekkelijker worden voor 
reguliere werkgevers. Daardoor is, dankzij de inspanningen van de matchers en accountmanagers, de 
weg vrij om de kandidaat te bemiddelen naar een zo regulier mogelijke werkgever. 
 
Loonkostensubsidie en banenafspraakbanen 
Kandidaten met een loonwaardebeperking zijn in principe in staat arbeid te verrichten, echter kunnen 
zij niet de prestatie leveren die verwacht mag worden van een reguliere werknemer binnen dezelfde 
tijdsspanne. Door loonkostensubsidie in te zetten, wordt de drempel weggenomen. De banen 
waarnaar deze kandidaten bemiddeld worden zijn de banenafspraakbanen. Daar hoort een passende 
vorm van begeleiding op de werkvloer bij. De loonkostensubsidie wordt gefinancierd uit het BUIG-
budget, de begeleiding op de werkvloer uit het re-integratiebudget en de personele kosten uit de 
bijdragen van gemeenten. In 2018 is duidelijk geworden, middels de kamerbrief ‘Uitwerking breed 
offensief’ van staatssecretaris Van Ark, dat de beoogde vervanging van loonkostensubsidie door 
loondispensatie van de baan is. In plaats daarvan stelt de staatssecretaris voor om de bestaande 
instrumenten loonkostensubsidie en de banenafspraakbanen te verbeteren. 
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Loonkostensubsidie en Beschut werk 
Wanneer er wel arbeidspotentie is, maar de afstand dusdanig groot blijkt dat toeleiding naar een 
reguliere baan niet haalbaar is, kan Baanbrekers beschut werk organiseren: een beschutte 
werkomgeving onder aangepaste omstandigheden. Gemeenten moeten, afhankelijk van een 
wachtlijst, sinds 2017 een aantal beschutte werkplekken creëren. Voor de Langstraatgemeenten 
waren dat 25 plaatsen in 2018. De beschutte werkplek gaat gepaard met intensieve begeleiding op de 
werkplek, verstrekking van loonkostensubsidie en, is in de regel een structurele financiële verplichting. 
Beschut werk wordt gefinancierd uit het BUIG-budget en uit het re-integratiebudget. Wanneer blijkt 
dat de kandidaat (nog) niet in staat is om betaald werk te verrichten, dan zal de kandidaat aangewezen 
zijn op door de gemeente ontwikkelde instrumenten, gericht op sociale activering en maatschappelijke 
participatie. Baanbrekers gaat pas weer over tot activiteiten gericht op re-integratie als de persoon in 
kwestie daaraan toe is. 
 
Regionale werkgeversdienstverlening & Matching 
In 2018 heeft de regionale samenwerking in de werkgeversdienstverlening in Hart van Brabant verder 
inkleuring gekregen. Een samenwerking waarin, binnen onze mogelijkheden, voor ons de meerwaarde 
voorop staat qua helpen van meer werkzoekenden of werkgevers dan dat we sec vanuit Baanbrekers 
zouden kunnen. De regionale werkgroep bundeling middelen heeft een advies uitgebracht waarover 
de Midden-Brabant-gemeenten een positief besluit heeft genomen. In 2018 had dit nog geen 
financiële gevolgen. 
 
 
Prestatie-indicatoren 
Plaatsingen met loonkostensubsidie 
In 2018 was het doel van Re-integratie & Participatie om 360 plaatsingen op (regulier) betaald werk te 
realiseren, waaronder 89 plaatsingen á 25,5 uur aan banenafspraakbanen en 25 plaatsingen Nieuw 
Beschut. In 2018 zijn de volgende plaatsingen gerealiseerd. 
 

Regeling Aantal 

BAB 96 

Nieuw beschut 13 

Forfaitaire LKS 64 

Totaal 173 

 
Uit benchmarkgegevens blijkt dat Baanbrekers bovengemiddeld vaak het instrument 
loonkostensubsidie inzet, tegen een gemiddeld lager subsidiebedrag dan het landelijk gemiddelde. 
Tevens is sprake van een bovengemiddelde uitstroom. Daarmee blijkt de loonkostensubsidie een 
succesvol instrument in de begeleiding naar zo regulier mogelijk werk.  
 
Plaatsingen (regulier) betaald werk 

 Aantal 

Begroot 360 

Gerealiseerd 482 

Verschil + 122 

 
In 2018 zijn 482 plaatsingen gerealiseerd. Dit zijn er 122 meer dan begroot. De aantrekkende economie 
met een grote vraag naar werknemers verklaart dit gunstige cijfer voornamelijk. Uit 
benchmarkgegevens blijkt daarbij nog eens dat Baanbrekers een hogere uitstroom heeft dan het 
landelijk gemiddelde. Dit is te verklaren door de extra aandacht voor een zo vlot mogelijk in-, door- en 
uitstroomproces van uitkeringsgerechtigden. Dit resulteert tevens in een positief effect op de 
uitkeringen BUIG (zie deelprogramma 1: Inkomensondersteuning). 
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Banenafspraken 
Een deel van het BUIG-budget wordt benut voor de vergoeding van loonkostensubsidies ten behoeve 
van de doelgroepen: banenafspraken, nieuw beschut en de forfaitaire loonkostensubsidie. 
 
Beschut Werken 
Uiterlijk per 31 december 2018 moesten 25 beschutte werkplekken van 31 uur per week gerealiseerd 
zijn. Het aantal plaatsingen Nieuw Beschut blijft echter achter op de doelstelling. De doelstelling is 
ingegeven door een taakstelling van de rijksoverheid. In de praktijk vindt Baanbrekers deze aantallen 
niet terug binnen de beschikbare kandidaten of de doelgroep van het UWV. Baanbrekers ervaart, 
geheel in lijn met de landelijke trend, een groot verschil tussen de opgelegde taakstelling en de 
realiteit. Baanbrekers verwacht ondanks de eigen inspanningen, dat bij gelijkblijvend overheidsbeleid 
de taakstelling ook in de toekomst niet behaald zal worden. Staatsecretaris Van Ark heeft in haar 
kamerbrief ‘uitwerking breed offensief’ benoemd dat ze voornemens is Nieuw Beschut een impuls te 
geven. 
 
Re-integratie 
Voor de Bestandsanalyse (uitgevoerd door een externe partij) is in juli opdracht gegeven maar pas in 
september is hier ook daadwerkelijk mee gestart. Daardoor is de looptijd verlengd van eind 2018 tot 
het eerste kwartaal van 2019. De bijbehorende kosten en de vervolgkosten ‘aanbod zwaarder bestand’ 
worden evenals het daarvoor vastgestelde budget doorgeschoven naar 2019. 
 
Projectkosten (HOB en JLWZ) 
Voor 2018 zijn voor de drie gemeenten samen 100 trajecten HOB overeengekomen. De realisatie is 92. 
Dit betreft het totaal aantal opgestarte HOB-trajecten in 2018. Er liep € 214.000 van het project uit 
2017 door naar 2018. Het totale budget HOB in 2018 (incl. overloop uit 2017) was € 633.000. Een deel 
van dat budget, te weten €123.052 loopt over naar 2019. In 2018 is een nieuwe offerte HOB aan de 
gemeenten voorgelegd voor 100 trajecten (40 kandidaten uit de gemeente Heusden, 40 kandidaten 
uit de gemeente Waalwijk en 20 kandidaten uit de gemeente Loon op Zand) in totaal €325.000 in 2019.  
 
Voor het regionale project JeugdWerkloosheidsvrije Zone is in 2018 een vergoeding van de regio Hart 
van Brabant verkregen van € 65.000. Dit bedrag is besteed aan de uitvoeringskosten (inhuur derden). 
 
 
Lasten en Baten 

 
  

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 

voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 

2018

Realisatie 

2017

Lasten 3.245 3.796 3.347 2.334

Baten 1.731 2.579 2.211 2.296

Saldo van lasten en baten -1.514 -1.216 -1.136 -38
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2.1.3 Deelprogramma 3: Leerwerkstructuur 

 
Ambities en ontwikkelingen 
De leerwerkstructuur van Baanbrekers bestaat uit het Werkbedrijf, de Werkpool en de 
bedrijfsactiviteiten van Ruelong BV (WML Facilitair). Naast het bieden van werk voor de Wsw-
doelgroep wordt de leerwerkstructuur tevens ingezet voor re- integratie van kandidaten vanuit de 
Participatiewet. De leerwerkstructuur is de productieomgeving waar medewerkers uit de doelgroepen 
werkzaam zijn. Deze medewerkers zijn daarvoor in dienst bij Baanbrekers of een van haar verbonden 
partijen.  
 
De activiteiten van het werkbedrijf zijn ondergebracht in diverse Product Marktcombinaties (PMC’s). 
Het werkbedrijf van Baanbrekers kent de volgende PMC’s: 

 Catering (Broikes en Kantine) 

 Cleanroom 

 Kringloop (Twiddus) 

 Transferium 

 Verpakken & Assembleren 

 Wasserij 

Daarnaast valt ook de Werkpool (vanuit Re-integratie & Participatie) onder de leerwerkstructuur. Als 
laatste zijn de activiteiten van WML facilitair ondergebracht in de volgende PMC’s: 

 Groen 

 Schoonmaak  

 Beveiliging 

De activiteiten van WML Facilitair zijn ondergebracht in Ruelong BV en behoren daardoor niet tot het 
jaarverslag van Baanbrekers. 
 
 
Prestatie-indicatoren 
De prestatie-indicator van de leerwerkstructuur is gekoppeld aan het primaire proces van In- Door- 
Uitstroom. In het kader van Instroom, Doorstroom en Uitstroom (IDU) zijn in 2018 de volgende 
(interne) plaatsingen gerealiseerd: 
 

Organisatieonderdeel Aantal plaatsingen 

Werkpool 40 

Werkbedrijf 22 

Ruelong BV 45 

Totaal 107 
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Terugblik realisatie Werkbedrijf 
De gerealiseerde omzet is in 2018 uitgekomen op € 3.289.000. Dit is een positief verschil van € 179.000 
ten opzichte van de oorspronkelijke begroting van € 3.110.000. De directe lasten waren begroot op 
€309.000 en zijn uitgekomen op € 271.000 wat een positief verschil oplevert van € 38.000. Het 
gerealiseerd resultaat is daarmee € 217.000 hoger dan voorspeld was in de primitieve begroting. 
 
Gedurende 2018 is een deel van dit voordeel in begrotingswijzigingen opgenomen waardoor ten 
opzichte van de 2e bestuursrapportage nog een positief saldo van € 56.000 resteert. 
 
De jaarlijkse audit voor het kwaliteitsmanagementsysteem medisch, uitgevoerd door DEKRA, was een 
vernieuwing van certificatie en upgrade naar ISO 13485:2016. De audit is succesvol verlopen en heeft 
geleid tot een nieuwe certificering. 
 
Terugblik Transferium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 2018 zijn vanuit het Transferium in totaal 142 mensen uit de uitkering gestroomd (waarvan 126 
uitstroom naar werk en 16 uitkering gestopt) voornamelijk omdat betaald werk voor hen is gevonden. 
In bovenstaande grafiek is de verdeling over de diverse rubrieken weergegeven. 
 
Terugblik realisatie Werkpool 
De doelstelling in 2018 was een omzet van € 1.750.000, gerealiseerd is € 1.928.710. Deze groei is 
enerzijds te danken de aantrekkende economie. Anderzijds is het een verdienste van onze investering 
uit de afgelopen jaren in de relatie met opdrachtgevers. 
 
Lasten en baten 

  

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 

voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 

2018

Realisatie 

2017

Lasten 12.664 12.210 12.233 12.210

Baten 12.257 13.725 13.912 13.886

Saldo van lasten en baten -407 1.515 1.679 1.675
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2.1.4 Overige onderwerpen 

 
Bijdragen 2018 door de gemeenten 
Het resultaat over boekjaar 2018 van voordelig € 2.579.000 wordt conform de afgesproken 
verdeelsystematiek in 2019 verrekend met de deelnemende gemeenten.  
 
Na verrekening met de afgesproken basisbijdrage betekent dit per gemeente:  

Bedragen x € 1.000 Realisatie 

2017 

Gewijzigde 

Begroting 

2018 

Realisatie  

2018 

Begrote bijdragen 8.885 6.385 6.385 

Resultaat jaarrekening -1.550   -2.579 

Totaal 7.335 6.385 3.806 

 

Heusden 2.800 2.438 1.452 

Loon op Zand 1.485 1.288 768 

Waalwijk 3.050 2.659 1.586 

Totaal  7.335 6.385 3.806 

 
Voor de gemeentelijke bijdragen is uitgegaan van de volgende inwoneraantallen per 1 januari 2018: 

Gemeente Inwoneraantal 

Heusden 43.723 

Loon op Zand 23.120 

Waalwijk 47.725 

Totaal 114.568 

 
Vennootschapsbelasting 
Op 24 januari 2017 heeft de inspecteur van de Belastingdienst inzake belastingplicht voor de 
vennootschapsbelasting voor Baanbrekers het volgende bepaald: 
 
“Er is geen sprake van winststreven wanneer Baanbrekers per (geclusterde) activiteit verlieslatend blijkt 
te zijn, dan wel wanneer Baanbrekers in staat blijkt te zijn binnen de begroting te opereren en het 
alsnog daarvan ontstane positieve resultaat (overschot) per ondernemingsactiviteit direct (voor 
bestemming van reserves) terugstort naar de deelnemende gemeenten op basis van een 
terugbetalingsverplichting in de statuten.” 
 
Onvoorzien 
In de primitieve begroting 2018 was geen post voor onvoorziene uitgaven opgenomen. Tevens zijn er 
in het begrotingsjaar geen begrotingswijzigingen ten laste van de onvoorziene uitgaven gebracht. 
 
Fidant en SBW  
De Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW) en de Stichting Fidant vallen 
onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van respectievelijk SBW en Fidant, zijnde het algemeen 
bestuur van Baanbrekers en worden aangestuurd en benut door Baanbrekers. Dit zijn in feite 
werkgeversstichtingen en contractant voor detacheringen. Alle kosten en opbrengsten worden 
verrekend met Baanbrekers. De stichtingen maken geen winst of verlies. In de paragraaf Verbonden 
partijen is hier nadere informatie over opgenomen. 
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2.2 Paragrafen 
 
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat, in de begroting en rekening, paragrafen 
worden opgenomen waarin de beleidslijnen en de beleidsrealisatie zijn vastgelegd met betrekking tot 
een aantal beheersmatige aspecten van de organisatie.  
 
Doel van de paragrafen is, dat onderwerpen die versnipperd in de jaarrekening staan, worden 
gebundeld in een overzichtelijke paragraaf die het bestuur voldoende inzicht in de betreffende 
onderwerpen geeft. Het BBV benoemt een zevental paragrafen, maar die zijn voor onze organisatie 
niet allemaal relevant.  
 
De voor Baanbrekers van toepassing zijnde paragrafen zijn:  
 

 Verbonden partijen 

 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 Onderhoud kapitaalgoederen 

 Financiering 

 Bedrijfsvoering 
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2.2.1 Verbonden partijen 

De volgende verbonden partijen zijn allen gevestigd in Waalwijk en vallen geheel onder de invloed van 
(het bestuur van) Baanbrekers: 
 

Soort Verbonden partijen 

1. Gemeenschappelijke regelingen n.v.t. 

2. Vennootschappen en coöperaties 2.1. Ruelong BV 

3. Stichtingen en verenigingen 3.1. Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW) 

3.2. Stichting Fidant 

4. Overige verbonden partijen n.v.t. 
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2.1. Ruelong BV 
De besloten vennootschap Ruelong BV is voor 100% eigendom van Baanbrekers. Het bestuur van de 
BV is in handen van de directie zijnde de directeur van Baanbrekers. Er is een manager benoemd die 
taken en werkzaamheden van de BV in de uitvoering verricht onder verantwoordelijkheid van deze 
directeur/bestuurder. Bij het besturen van Ruelong B.V. wordt rekening gehouden met de belangen 
van de aandeelhouders. Dit gebeurt door afstemming over de wijze van besturen met de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders (AVA), zijnde de voorzitter van het Dagelijks en Algemeen Bestuur 
van Baanbrekers. Ruelong BV hanteert de handelsnaam “WML-Facilitair”. Ruelong B.V. exploiteert de 
bedrijfsactiviteiten groen, schoonmaak en beveiliging. Gedurende het jaar 2018 zijn er 45 personen in 
het kader van In- Door- en Uitstroom (IDU) bij WML Facilitair actief geweest. Denk dan aan de instroom 
van deze personen via WW (UWV), de praktijkroute, de banenafspraak en Nieuw Beschut werk. Begin 
2019 zijn 131 WSW-medewerkers van Baanbrekers werkzaam op basis van detachering bij Ruelong 
B.V. Daarmee zijn niet alleen de financiële maar ook de sociale belangen in deze deelneming voor 
Baanbrekers groot. Daarnaast heeft Ruelong B.V. op basis van een arbeidsovereenkomst zelf 
medewerkers in dienst.  
 

Naam regeling Ruelong B.V. 

Rechtsvorm Besloten vennootschap 

Openbaar belang Ruelong B.V. exploiteert de bedrijfsactiviteiten groen, schoonmaak en 

beveiliging. Ruelong BV hanteert de handelsnaam “WML-Facilitair”. 

Bestuurlijk belang De besloten vennootschap Ruelong BV is voor 100% eigendom van 

Baanbrekers. 

Financieel belang - tussen Baanbrekers en Ruelong B.V. bestaat een rekening- 
courantverhouding. 

- Baanbrekers heeft een bij de BNG aangetrokken geldlening doorgeleend 
aan Ruelong BV (stand eind 2018 is € 833.000). 

- Baanbrekers heeft een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Ruelong 
B.V. afgesloten. Aan Ruelong B.V. wordt een aandeel in de dienstverlening 
door de overhead van Baanbrekers doorberekend aan de B.V. 

- Baanbrekers heeft gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd personeel in dienst, 
dat gedetacheerd is bij Ruelong B.V. De salarislasten worden doorberekend 
aan Ruelong B.V. en de ontvangen rijkssubsidie WSW wordt door 
Baanbrekers aan Ruelong B.V. doorbetaald. 

Eigen vermogen Begin boekjaar 2018: € 269.000 negatief 

Einde boekjaar 2018: 72.000 negatief 

Vreemd vermogen Begin boekjaar 2018: € 3.054.000 

Einde boekjaar 2018: € 2.370.000 

Financieel resultaat 2018: € 197.000 positief 

Risico’s Het risico is aanwezig dat de financiële performance van de bedrijfsactiviteit 

onder druk komt te staan waardoor ‘doorgeleend’ geld (€ 833.000) niet meer 

terugbetaald wordt, een tekort op de rekening courantverhouding ontstaat 

alsmede de bijdrage aan de overheadkosten niet kan worden voldaan. 

Baanbrekers voorziet verliezen in de jaarrekening door het vormen voor een 

voorziening gelijk aan de hoogte van het negatieve eigen vermogen. 

Beleidsvoornemens Gelet op de tegenvallende resultaten en de uitkomsten van de analyse van 

Ruelong BV door een externe partij zullen, mede in relatie tot het 

Koersdocument Baanbrekers 2.0 diverse scenario’s in overweging worden 

genomen. 

Ontwikkelingen/ veranderingen in 

het belang 

Zie ‘beleidsvoornemens’ 
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3.1. Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW) 
Baanbrekers leent personeel in van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid (SBW). De enige 
activiteit van deze stichting is het in dienst hebben en detacheren van personeel bij of via Baan- 
brekers. Het hieruit voortvloeiend werkgeversrisico is voor rekening van Baanbrekers. De stichting 
maakt geen winst of verlies en heeft geen eigen vermogen. Het algemeen bestuur van Baanbrekers 
vormt tevens het bestuur van SBW. Voor de stichting SBW worden (afzonderlijke) jaarrekeningen 
opgemaakt. 
 

Naam regeling Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW) 

Rechtsvorm Stichting 

Openbaar belang De stichting heeft personeel in dienst dat ter beschikking wordt gesteld aan 

Baanbrekers tegen vergoeding van de door de stichting betaalde loonkosten. 

Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur van Baanbrekers vormt het stichtingsbestuur van 

Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW). 

Financieel belang - tussen Baanbrekers en SBW bestaat een rekening courantverhouding. 
- SBW heeft personeel in dienst, dat gedetacheerd is bij Baanbrekers. De 

salarislasten worden doorberekend aan Baanbrekers en subsidies en andere 
bijdragen worden door SBW aan Baanbrekers doorbetaald. 

Eigen vermogen Begin boekjaar 2018: € 0 

Einde boekjaar 2018: € 0 

Vreemd vermogen Einde boekjaar 2018: € 165.167  

Financieel resultaat 2018: € 0 

Risico’s De activiteiten van de stichting bestaan uit het in dienst hebben van personeel 

dat ter beschikking wordt gesteld aan Baanbrekers tegen vergoeding van de 

door de stichting betaalde loonkosten. Het risico is aanwezig dat 

detacheringsvergoedingen, subsidies en bijdragen verlaagd worden waardoor 

de financiële performance van de bedrijfsactiviteit onder druk komt te staan. 

 

De kosten van re-integratie, de organisatie kosten van de stichting Fidant en de 

loonkosten van het personeel in dienst bij Stichting Bevordering 

Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW) worden doorbelast aan 

Baanbrekers, zodat het financiële resultaat per definitie nihil is. Het risico ligt 

derhalve bij Baanbrekers. 

Beleidsvoornemens Geen wijzigingen 

Ontwikkelingen/ veranderingen in 

het belang 

Geen wijzigingen 
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3.2. Stichting Fidant 
Het algemeen bestuur van Baanbrekers vormt het stichtingsbestuur van Stichting Fidant. Stichting 
Fidant is in een aantal gevallen voor Baanbrekers, de drie aan Baanbrekers deelnemende gemeenten, 
het UWV en derden de contractant voor trajecten voor personen voor het opdoen van vaardigheden 
teneinde de vereiste competenties te bereiken naar zo regulier als mogelijk werk.  
 
De feitelijke uitvoering van deze trajecten wordt door stichting Fidant uitbesteed aan Baanbrekers. 
De stichting maakt geen winst of verlies en heeft geen eigen vermogen. Van de stichting Fidant 
worden (afzonderlijke) jaarrekeningen opgemaakt.  

 

Naam regeling Stichting Fidant 

Rechtsvorm Stichting 

Openbaar belang De stichting heeft personeel in dienst dat ter beschikking wordt gesteld aan 

Baanbrekers tegen vergoeding van de door de stichting betaalde loonkosten. 

Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur van Baanbrekers vormt het stichtingsbestuur van 

Stichting Fidant. 

Financieel belang - tussen Baanbrekers en stichting Fidant bestaat een rekening 
courantverhouding. 

- Stichting Fidant heeft personeel in dienst, dat gedetacheerd is bij o.a. 
Baanbrekers of eventuele andere organisaties. De salarislasten worden 
doorberekend aan Baanbrekers en subsidies en bijdragen worden door 
stichting Fidant aan Baanbrekers doorbetaald. 

Eigen vermogen Begin boekjaar 2018: € 0 

Einde boekjaar 2018: € 0 

Vreemd vermogen Einde boekjaar 2018: € 53.521 

Financieel resultaat 2018: € 0 

Risico’s De activiteiten van de stichting bestaan uit het in dienst hebben van personeel 

dat ter beschikking wordt gesteld aan Baanbrekers tegen vergoeding van de 

door de stichting betaalde loonkosten. Het risico is aanwezig dat 

detacheringsvergoedingen, subsidies en bijdragen verlaagd worden waardoor 

de financiële performance van de bedrijfsactiviteit onder druk komt te staan. 

 

De kosten van re-integratie, de organisatie kosten van de stichting Fidant en de 

loonkosten van het personeel in dienst bij Fidant worden doorbelast aan 

Baanbrekers, zodat het financiële resultaat per definitie nihil is. Het risico ligt 

derhalve bij Baanbrekers. 

Beleidsvoornemens Geen wijzigingen 

Ontwikkelingen/ veranderingen in 

het belang 

Geen wijzigingen 
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2.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 
In deze paragraaf worden de risico’s van Baanbrekers toegelicht en afgezet tegen de beschikbare 
weerstandscapaciteit om risico’s af te dekken. 
 
Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen van een organisatie is de mate waarin zij in staat is niet begrote, en 
substantiële financiële tegenvallers op te vangen met het doel haar taken te kunnen voortzetten. In 
beginsel hoeft Baanbrekers niet zelf te beschikken over een buffer. Er kan immers, indien noodzakelijk, 
een beroep gedaan worden op de deelnemers. Dit is echter niet altijd wenselijk. 
 
Het weerstandsvermogen geeft de robuustheid van de financiële huishouding weer. Het beoordelen 
daarvan vergt inzicht in de omvang van de risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit. Het 
weerstandsvermogen bestaat uit de beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld door de berekende 
benodigde weerstandscapaciteit op basis van het risicoprofiel. 
 

Weerstandsvermogen  =        beschikbare weerstandscapaciteit 
               benodigde weerstandscapaciteit (zie risicoprofiel) 

 
In het algemeen wordt een ratio van 0,8 tot 1,0 als matig bestempeld; een ratio boven 1,4 als ruim 
voldoende.  
 
Beschikbare weerstandscapaciteit 
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen waarover een organisatie beschikt om de financiële 
gevolgen van de onderkende risico’s te kunnen afdekken. Er moet dan gedacht worden aan onbenutte 
ruimte in de reguliere begroting, vrij aanwendbare reserves en eventuele stille reserves die te gelde 
kunnen worden gemaakt.  
 
Baanbrekers beschikt over de volgende reserves: 

 Algemene reserve 
Conform besluitvorming in 2018 is de hoogte van de reserve € 1,2 miljoen.  

 Reserve herpositionering 
Deze bestemmingsreserve heeft per 31 december 2018 een saldo van afgerond 2,5 miljoen. 
Aangezien deze reserve een specifieke bestemming heeft, is deze reserve niet inzetbaar voor 
de weerstandscapaciteit. 

 Reserve vakantiegeld 
Deze bestemmingsreserve is eveneens niet inzetbaar voor de weerstandscapaciteit.  
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Benodigde weerstandscapaciteit op basis van het risicoprofiel 
De geïnventariseerde risico’s met daarbij het ingeschatte maximum schadebedrag en de inschatting 
van de kans op optreden, leveren gezamenlijk de omvang van de benodigde weerstandscapaciteit op.  
Bij de jaarrekening zijn de risico’s opnieuw bezien. De thans nog reële risico’s zijn in onderstaande 
tabel opgenomen.  
 

Geïnventariseerde risico’s 

 

 Risico’s Maximale 

bedrag 

schade 

Kans op 

optreden 

risico 

Gewogen 

risico 

1 Macrobudget Rijksmiddelen en ontschotting PM PM PM 

2 Ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden PM PM PM 

3 Garantstelling Baanbrekers aan Ruelong PM PM PM 

4 Vergrijzing 1.000.000 50% 500.000 

5 Wegvallen opdrachtgevers 2.300.000 20% 460.000 

6 Ontwikkeling Loonkosten 700.000 25% 175.000 

 Totaal  € 3.000.000   € 1.035.000 

 
Het risicoprofiel is dan als volgt: 

Gevolgklasse 

Kans 1: < of 

gelijk 10% 

Kans 2: >10% - 

30% 

Kans 3:> 30% - 

50% 

Kans 4: >50% - 

70% 

Kans 5: >70% - 

90% 

Score 6: > 1.000.000      

Score 5: >0,5 mln - € 1,00 mln.      

Score 4: > 0,25 mio. - € 0,50 mln.   5 4   

Score 3: > 0,15 mio. - € 0,25 mln.       

Score 2: > € 0,10 mln. - € 0,15 mln.      

Score 1: tot en met € 0,1 mln.  6    

De nummering in dit risicoprofiel correspondeert met de opsomming in de tabel “geïnventariseerde risico’s” 

 
Beoordeling beschikbaar weerstandsvermogen 
Op basis van de beschikbare weerstandscapaciteit, die op basis van de begroting per ultimo 2020 
€1.200.000 bedraagt, en de berekende benodigde weerstandscapaciteit op basis van het risicoprofiel, 
kan het weerstandsvermogen als volgt worden berekend. 

 
€ 1.200.000 / € 1.035.000 = 1,16  
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Toelichting op de risico’s 
1. Macrobudget Rijksmiddelen en ontschotting rijksmiddelen (BUIG, Wsw, re-integratie)  
De bezuinigingen op bet macrobudget van de SW-subsidies zijn gebaseerd op een begrote uitstroom 
van SW-medewerkers. Landelijk wordt geconstateerd dat de gerealiseerde uitstroom lager ligt dan de 
begrote uitstroom. Dit heeft tot gevolg dat er een discrepantie ontstaat tussen de subsidiestroom en 
de daadwerkelijke lasten welke ten laste komen van de SW-organisatie. Het financiële effect van dit 
risico is verwerkt in de meerjarenraming. 
 
Door de ontschotting van de rijksmiddelen vanaf 2019 moeten met de gemeenten nieuwe afspraken 
gemaakt worden over de vergoedingen die Baanbrekers krijgt voor de uitvoering van de taken. Door 
nieuwe afspraken kunnen herverdeeleffecten tussen de gemeenten ontstaan. De verwachting is dat 
het financiële risico dat hiermee gepaard gaat beperkt is. 
 
2. Ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden  
De ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden is gebaseerd op landelijke verwachtingen. 
Lokaal wijken deze af. De verwachting is dat het aantal uitkeringsgerechtigde zich gunstiger ontwikkelt 
dan de landelijke trend. Deze ontwikkeling is al vanaf 2016 zichtbaar. Het positieve effect is verwerkt 
in de begrotingen, echter schuilt hierin wel een risico mocht de aanwezige trend zich anders 
ontwikkelen. Het financiële risico dat hiermee gepaard gaat moet op dat moment in de begroting 
worden verwerkt. 
 
3. Garantstelling Baanbrekers aan Ruelong 
In 2018 is door het AB besloten dat Baanbrekers met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 garant 
staat voor de negatieve resultaten van Ruelong B.V. Conform deze garantiestelling is het negatieve 
vermogen eind 2017 aangezuiverd tot nihil. Voor begrotingsjaar 2019 wordt een resultaat verwacht 
van € 466.000 negatief. Voor begrotingsjaar 2020 en verder worden vergelijkbare verliezen verwacht 
oplopend tot €628.000 in 2023. Deze verliezen zijn opgenomen in meerjarenraming van Baanbrekers. 
Het risico is aanwezig dat het negatieve resultaat hoger is dan begroot. 
 
4. Vergrijzing 
Door de vergrijzing van de werkpopulatie in Nederland, neemt ook het aantal ‘oudere’ SW-
werknemers bij Baanbrekers toe en dit brengt hogere kosten met zich mee door toenemend verzuim. 
Dit risico wordt ingeschat op € 1,0 miljoen over een periode van 5 jaar. 
 
5. Omzet 
Het wegvallen van opdrachtgevers heeft bij de invoering van de Participatiewet meer dan gemiddeld 
impact op het resultaat. Baanbrekers is meer dan bij de SW afhankelijk van de opdrachtgevers omdat 
het Rijk alleen het ontbrekende deel aan loonwaarde compenseert. Dit risico wordt ingeschat op 20% 
van de omzet van de 10 grote opdrachtgevers (omzet: € 2,3 miljoen). 
 
6. Ontwikkeling Loonkosten 
De stijging van de loonkosten WSW kan hoger zijn dan de compensatie daarvoor vanuit de rijksbijdrage 
Wsw. Dit risico wordt ingeschat op 1% van de salarislasten WSW, zijnde € 140.000. Voor 5 jaar is dit 
bedrag € 700.000. 
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Overige risico’s niet in geld uitgedrukt: 
- Schending privacy door consulenten; 

- Opslag gasflessen, gevaarlijke stoffen/chemische middelen; 

- (Mogelijke) aanspraken van klanten als gevolg van het niet naleven van overeenkomsten. 

- Risico op niet naleving van de AVG. 

 
Ten aanzien van deze risico’s zijn afdoende maatregelen getroffen.  
 
 
Financiële kengetallen 
Het BBV vereist in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing een verplichte set van 
financiële kengetallen. Doel daarvan is inzicht te geven in de financiële positie van de organisatie. 
 

Kengetal 2017  

jaarrekening 

2018  

begroting 

2018  

jaarrekening 

Netto schuldquote 0,3 % - -/- 4,9 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -/- 0,9 % - -/- 5,0 

Solvabiliteitsratio 33,4% - 56,6 % 

Structurele exploitatieruimte  9,1 % -  5,1 % 

 
Bij de begroting 2018 zijn de kengetallen niet berekend. Voor 2017 zijn de cijfers opnieuw berekend. 
 
Netto schuldquote (en gecorrigeerd voor verstrekte leningen) 
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen 
middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en aflossingen op de exploitatie. Netto 
wil zeggen dat van de schulden eventueel uitgezette gelden zijn afgetrokken. De schuldenlast wordt 
vervolgens uitgedrukt in een percentage van de begrotingsomvang exclusief mutaties reserves. Een 
negatief percentage geeft aan dat per saldo geen sprake is van een netto schuld, maar van een positief 
saldo.  
 
Solvabiliteitsratio 
Solvabiliteit geeft aan hoe groot het aandeel is van het eigen vermogen in het totaal van de passiva. 
Het kengetal geeft inzicht in de mate waarin Baanbrekers in staat is aan haar financiële verplichtingen 
te voldoen. De ratio is het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Hoe hoger deze ratio, 
hoe groter de weerbaarheid van de organisatie.  
 
Structurele exploitatie-ruimte 
Door het zuiveren van de incidentele lasten en baten en de mutaties in de reserves, ontstaat het beeld 
in hoeverre er sprake is van een structureel sluitende begroting. De structurele lasten en baten worden 
in dit kengetal uitgedrukt als een percentage van de totale baten (voor mutaties reserves) van het 
betreffende jaar. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de 
structurele lasten te dekken. 
 
Samenvattend kan worden gesteld dat de financiële positie in 2018 over de hele linie ten opzichte van 
2017 licht verbeterd is.  
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2.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen 

Baanbrekers beschikt momenteel over een per eind 2016 geactualiseerd onderhoudsplan 2017 – 2021 
voor de gebouwen en een toereikende bestemmingsreserve onderhoud gebouwen.  
 
De stortingen in en onttrekkingen uit deze reserve worden via resultaatbestemming in de 
meerjarenbegroting en de jaarrekening opgenomen. In tussentijdse rapportages wordt de uitvoering 
van het onderhoud gevolgd.  
  
In afwachting van de uitkomsten rond Baanbrekers 2.0 zijn in 2017 en 2018 geen verbouwingen 
uitgevoerd. Vooralsnog zijn de eerder voorgenomen projecten doorgeschoven in de tijd. Op basis van 
de realisatie 2018 en de bijgestelde meerjarenbegroting 2019-2022 is het verwachte verloop van de 
reserve als volgt: 
 
Bestemmingsreserve onderhoud gebouwen 

Jaar Stand 1 januari Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31 december 

2017 313 + 240 0 553 

2018 553 0 0 553 

2019 553 + 240 - 366 427 

2020 427 + 240 - 233 434 

2021 434 + 240 - 388 286 

2022 286  + 240 - 250 276 

 
Nu de besluitvorming over Baanbrekers 2.0 een feit is, zal de planning opnieuw worden bezien en 
worden aangepast aan de toekomstvisie.  
 
In de loop van 2019 worden met behulp van een E.E.D.-audit (Energy Efficiency Directive) alle 
gebouwen bekeken en wordt het uitvoeringsplan voor het onderhoud geheel geactualiseerd. Het is de 
bedoeling om op dat moment de onderhoudsreserve op te heffen en de onderhoudslasten te 
egaliseren via jaarlijkse stortingen in en onttrekkingen uit deze onderhoudsvoorziening.  
 
Het streven is om dit te effectueren bij het opstellen van de begroting 2020. 
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2.2.4 Financiering 

In de financieringsparagraaf wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de 
financieringsfunctie. Dit zijn de activiteiten die te maken hebben met het aantrekken en beheren van 
financiële middelen. De paragraaf is verplicht bij de begroting en rekening en hangt nauw samen met 
de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). De uitvoering van de financieringsfunctie dient 
uitsluitend de publieke taak. Het beheer is risicomijdend en mede gericht op het voldoen aan de 
kasgeldlimiet en de renterisiconorm. 
 
Schatkistbankieren 
Overheden mogen sinds 2014 tegoeden uitsluitend bij het Rijk of andere decentrale overheden 
wegzetten. Dit is primair bedoeld om de staatsschuld terug te dringen. Dit betekent dat Baanbrekers 
dagelijks het positieve tegoed boven het drempelbedrag van € 405.428 moet overboeken naar een 
aparte rekening bij de Rijksschatkist. In onderstaand overzicht is de over- of onderschrijding per 
kwartaal gepresenteerd. 
 

Bedragen x € 1.000 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

Op dagbasis buiten ’s rijks schatkist gehouden 

middelen 

215 1.079 500 397 

Drempelbedrag 405 405 405 405 

Ruimte onder drempelbedrag 191 - - - 

Overschrijding van het drempelbedrag - 674 95 - 

 
Voor de financiering hanteert Baanbrekers het Treasurystatuut, dat op 9 juli 2018 door het Algemeen 
Bestuur is vastgesteld. Bij het opstellen van het statuut is rekening gehouden met de bepalingen van 
de wettelijke kaders (onder meer Wet Gemeenschappelijke regelingen, Wet Fido, Regeling 
Uitzettingen en derivaten decentrale overheden en de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale 
overheden).  
 
 
Verder moet Baanbrekers rekening houden met twee normen op het gebied van financiering: de 
kasgeldlimiet en de renterisiconorm. 
 
Kasgeldlimiet 
Met de kasgeldlimiet stelt de wet Fido een norm voor het maximumbedrag voor de financiering van 
de bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd <1 jaar). De kasgeldlimiet voor 
gemeenschappelijke regelingen is 8,2 % van het begrotingstotaal van de primitieve begroting.  
 
De kasgeldlimiet voor 2018 is berekend op € 4.433.000 (2017: € 4.379.000). 
 
De kwartaalgemiddelen voor 2018 bedroegen: 
 

Kwartaal Gemiddelde 

Kwartaal 1 € 148.000 

Kwartaal 2  -/- € 2.060.000 

Kwartaal 3  -/- € 2.466.000 

Kwartaal 4 -/- € 1.502.000 

 
Gedurende 2018 is de kasgeldlimiet niet overschreden. 
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Renterisiconorm 
 
De renterisiconorm is het maximum bedrag dat de organisatie jaarlijks aan renteherziening en 
aflossing van de langlopende schuld mag hebben. Voor Baanbrekers betekent het dat jaarlijks niet 
meer van 20% van het begrotingstotaal mag worden afgelost op leningen. In 2018 is ruimschoots 
binnen de limiet gebleven. 
 
Leningen en kredietfaciliteiten 
 
Ultimo 2018 heeft Baanbrekers nog 3 langlopende leningen. De per balansdatum resterende schuld 
is als volgt: 
 

Verstrekker Schuld ultimo 2018 Jaarlijks aflossing Rente 

BNG € 225.000 € 15.000 3,40 % 

BNG € 720.000 € 180.000 2,58 % 

BNG € 833.333 € 333.333 0,49 % 

 
Bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft Baanbrekers naast bovenstaande leningen een 
kredietfaciliteit van € 3,1 miljoen.  
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2.2.5 Bedrijfsvoering 

 
Algemeen  
Primair is het doel van Bedrijfsvoering & Control om (de interne klant) gevraagd en ongevraagd te 
adviseren en te ondersteunen in het behalen van de doelstellingen van Baanbrekers. Dit alles uiteraard 
binnen de wettelijke kaders en geldende verplichtingen, waarbij risico’s worden beperkt en 
effectiviteit en efficiency voorop staan. 
 
In 2018 zijn binnen de bedrijfsvoering van Baanbrekers enkele belangrijke functies structureel 
ingevuld. Zo zijn de nieuwe Directeur, de nieuwe manager Bedrijfsvoering en Control, de adviseur 
Planning & Control en de nieuwe Teamleider Financiën aangetrokken. Daarnaast zijn ook de functies 
van de Chief Information Security Officer (CISO) en Functionaris Gegevensbescherming (FG) geworven. 
Stuk voor stuk belangrijke functies voor het verder op orde brengen en houden van de bedrijfsvoering 
en het bouwen aan een bestendige toekomst op dat vlak. 
 
Planning & Control / Financiën 
Op 18 december 2017 heeft het Algemeen Bestuur van Baanbrekers de “Financiële verordening 
Baanbrekers en gelieerde entiteiten 2018 ex artikel 212 Gemeentewet” vastgesteld, met daarbij de 
nota “Investeren, waarderen en afschrijven”. Tevens is op genoemde datum de “Controleverordening 
Baanbrekers 2018 ex artikel 213 Gemeentewet” vastgesteld. Hiermee zijn duidelijke kaders gegeven 
voor de inrichting en het beheer van de financiële functie en de daarmee gepaard gaande planning- 
en controlcyclus. Medio 2018 is ook een herzien treasurystatuut door het algemeen bestuur 
vastgesteld. In verband met het besluit dat er geen audit commissie wordt ingesteld, dient de 
financiële verordening te worden aangepast. Dit zal in 2019 plaatsvinden.  
  
Voor het traject Baanbrekers 2.0 is veel effort gestoken in het opzetten, aanleveren en valideren van 
de verschillende benodigde inzichten in financiën en resultaten. Daarbij zijn stappen gezet in de 
doorontwikkeling van administratie, managementinformatie, doorbelasting van overheadkosten, 
calculaties met integrale kostprijzen etc. De financiële administratie in Navision is deels opnieuw 
ingericht. Hierbij zijn ook nieuwe rapportages uit Navision opgezet zodat we onder andere sinds 2018 
voor het management over (financiële) maandrapportages beschikken.  
 
Het verbeterproject van de financiële administratie staat niet stil. Inmiddels zijn de voorheen 
afzonderlijke administraties (WML-facilitair en Baanbrekers) gesynchroniseerd en gecentraliseerd. Het 
proces loopt ook in 2019 verder door. Voor het inkoopproces zijn in 2018 enkele belangrijke quick wins 
behaald en is een begin gemaakt met verdere inkoopprofessionalisering. Ook dit traject loopt in 2019 
door. 
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Interne beheersing 
Proces-risicomanagement 
In 2018 is een grote stap gezet aangaande de integraliteit: we hebben een context-stakeholdersanalyse 
opgesteld met daarin niet alleen aandacht voor de belangen/behoeften en risico’s maar juist ook een 
doorvertaling naar alle bijbehorende (management)systemen. Deze analyse wordt jaarlijks geüpdatet. 
Het team Interne Beheersing toetst de opzet, het bestaan en de (rechtmatige) werking van het 
‘systeem’ Baanbrekers. Ieder via een eigen normering. Dat kunnen zijn interne toetsingskaders maar 
ook de lat van: 

 Informatieveiligheid 

 AO/IC 

 kwaliteit (ISO 9001 en ISO 13485) 

 Arbo (en preventie) 

 Milieu 

 Archief  

 VCA  
 

De controles die het team Interne Beheersing uitvoert, worden in veel gevallen ook nog getoetst door 
een onafhankelijke partij. Veelal is dit een auditor, inspecteur of accountant. Daarmee wordt een 
onafhankelijk oordeel (bevestiging) verkregen over de opzet, het bestaan en de werking van het 
systeem. Het team Interne Beheersing signaleert verbetermogelijkheden en toetst de effectiviteit van 
eventueel genomen maatregelen. In 2018 heeft het geleid tot: 

 Een verkregen certificering rondom informatiebeveiliging (getoetst door certificerende 
instantie BSI). 

 Een verkregen upgrade naar de nieuwste versie van ISO 13485  

 Een positief verslag aangaande archivering 

 En een verkregen upgrade naar dan wel verlengde certificering van ISO 9001 en het voldoen 
aan de regels rondom ISO 9001. 

 
In 2018 zijn ook een Chief Information Security Officer en een Functionaris Gegevensbescherming 
geworven.  
 
 
Personeel en organisatie  
In 2018 is in het kader van her reduceren van verzuim, het in 2017 gemoderniseerde 
arbeidsongeschiktheidsbeleid gepubliceerd en is een aanvang gemaakt met de uitrol hiervan. Het 
nieuwe beleid heeft onder andere als doel: de-medicalisering en meer verantwoordelijkheid leggen bij 
de medewerker. Het vitaliteitsproject BRAVO, dat is gestart in 2017 in het kader van duurzame 
inzetbaarheid, sluit hier bij aan. Alle leidinggevenden hebben een interactieve workshop gevolgd 
waarbij het verschil tussen ziekte en arbeidsongeschiktheid en de beïnvloeding hiervan een van de 
belangrijke onderwerpen was. Tevens hebben alle leidinggevenden een workshop gevolgd met als 
onderwerp Verzuim & Privacy waarin zij handvatten hebben gekregen welke vragen in het kader van 
de nieuwe AVG gesteld kunnen worden aan hun arbeidsongeschikte medewerker.  
 
Wat betreft het terugdringen van verzuim in 2018 is het volgende te melden: 

 Het gemiddeld verzuimpercentage in 2018 ligt iets hoger dan 2017 (van 12,2% naar 12,9%) 

 De gemiddelde meldingsfrequentie is licht gestegen van 2,01 (2017) naar 2,1 (2018)  

 Met een verzuimpercentage van 12,9% en een meldingsfrequentie van 2,1 scoort Baanbrekers 
iets hoger dan de benchmark Sw-bedrijven van vergelijkbare grootte.  
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 Voor alle organisatieonderdelen geldt dat het gemiddelde verzuimpercentage van 2018 van 

medewerkers korter dan 1 jaar arbeidsongeschikt lager is dan dat van 2017. In 2018 is 

nadrukkelijk gestuurd op terugdringen verzuim van medewerkers die korter dan 1 jaar 

arbeidsongeschikt zijn, omdat het verzuim van medewerkers die al 1 jaar of langer 

arbeidsongeschikt zijn vaak moeilijker te beïnvloeden is. 

 
In 2018 is in eigen beheer onder alle medewerkers een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) 
uitgevoerd. Verder is een start gemaakt met de afdeling Verpakken van het Werkbedrijf om het 
onderzoek nogmaals uit te voeren, dit wordt gevolgd door interviews met de medewerkers. De 
ervaringen van deze pilot worden gebruikt om tot een plan van aanpak te komen voor de gehele 
organisatie.  
 
In het kader van ontwikkeling van de gesubsidieerde medewerkers is in 2018 een evaluatie gedaan 
onder alle leidinggevenden van de twee jaar eerder ingevoerde HR cyclus SW met het Dariuz 
assessment als uitgangspunt. De HR cyclus voldeed niet geheel aan de verwachtingen en bleek vaak te 
hoog gegrepen voor de doelgroep. Alvorens een plan voor een doorstart te maken, heeft in 2018 een 
screening plaatsgevonden van alle SW medewerkers met als doel de ontwikkelbaarheid te 
onderzoeken. Dit project staat bekend als ‘Mensen in beeld’. Op basis hiervan wordt een tweedeling 
gemaakt in het nog te maken plan van aanpak en is besloten een pilot te starten met een nieuwe rol 
in het Werkbedrijf, namelijk de rol van medewerkerscoach. 
 
Het bovengenoemde project is ook toegepast voor de niet-gesubsidieerde medewerkers 
(vlootschouw) maar dit heeft, onder andere door wisselingen in het managementteam, nog geen 
gevolg gekregen. 
 
Ook is in 2018 door P&O de plaatsingscommissie nieuw leven ingeblazen, ditmaal niet om SW 
medewerkers vanuit de wachtlijst te plaatsen maar om P-wetters met de indicatie Nieuw Beschut 
Werk op de hoogst haalbare plek binnen Baanbrekers te plaatsen. 
 
In 2018 is veel tijd gestoken in het verder op orde brengen van informatieveiligheid & privacy. Zo zijn 
onder andere de huisregels vernieuwd en gecommuniceerd, heeft iedere medewerker een 
gemoderniseerde geheimhoudings-, gebruikers- , en integriteitsverklaring getekend en is het beleid 
VOG naar aanleiding van risicoprofielen huidige en nieuwe medewerkers tot stand gekomen. 
 
Naast bovenstaande zijn nog de volgende zaken gerealiseerd:  

 Inventarisatie en presentatie geplande opleidingen en training 2018. 

 Geven van handvatten en ondersteuning leidinggevenden bij de afbouw van 
verlofstuwmeren. 

 Voorbereiding modernisering brieven personeelsinformatiesysteem Compas ten behoeve 
van de invoering in 2019. 

 Vernieuwing regeling fietsenplan, cao à la carte en vakantiewetgeving. 

 Invoering richtlijnen mobiele apparaten. 

 Lokale regeling IKB voor SBA medewerkers per 1 januari 2018, idem voor ambtenaren. 

 Aanbesteding nieuwe Arbodienst via mantelovereenkomst Cedris, wat helaas tot op heden 
nog niet tot een keuze heeft geleid. 

 Ondersteuning bij invullen van ontstane vacatureruimte, waaronder directeur en twee 
managers. 

 Ondersteuning t.a.v. uitbesteding georganiseerd vervoer, gepland voorjaar 2019. 

 Introductiebijeenkomst vernieuwd en boekje “een eerste kennismaking met Baanbrekers” 
geïntroduceerd (samen met communicatie). 
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Communicatie 
Als organisatie die midden in de samenleving staat, heeft Baanbrekers bijzondere verhalen te 
vertellen. Dat deden we dan ook volop in 2018. Intern en extern zijn er weer meer ervaringsverhalen 
gedeeld over successen, over talenten, kandidaten en medewerkers die nieuwe stappen hebben gezet 
naar en op de arbeidsmarkt. Nog meer dan voorgaande jaren hebben we dit soort verhalen gedeeld 
met onze doelgroepen. Baanbrekers is hierdoor nog meer en beter op de kaart komen staan als expert 
in het aan de slag helpen van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
 
Behalve dat we gebruik hebben gemaakt van al onze reguliere communicatiemiddelen, hebben we in 
2018 een aantal stappen gezet om onze communicatie verder te optimaliseren. Zo zijn onze websites 
vernieuwd en aantrekkelijker gemaakt. Verder hebben we meer gedeeld via de sociale media. Ook zijn 
er intern zaken aangescherpt. Zo hebben we twee interne medewerkersnieuwsbrieven omgevormd 
tot één nieuwe nieuwsbrief met de klinkende naam ‘BinnensteBuiten’. Ook hebben we in 2018 meer 
dan voorheen ingezet op het maken en gebruiken van audiovisueel materiaal (foto’s en filmpjes), 
waardoor de betrokkenheid bij onze organisatie en haar doelen onder onze doelgroepen is vergroot. 
 
Een bijzonder communicatief project in 2018 betrof de uitreiking van de Participatieprijzen. Hiermee 
hebben we werkgevers in het zonnetje kunnen zetten, die een bijzondere bijdrage hebben geleverd 
aan het aan de slag helpen en houden van onze kandidaten en medewerkers. Op een interactieve 
manier is het nominatie- en stemproces verlopen. De betrokkenheid van onze doelgroepen bepaalde 
uiteindelijk wie de Participatieprijzen heeft gewonnen. Met de Participatieprijs hebben we een nieuwe 
aanzet gedaan om te komen tot een soort van ambassadeursnetwerk voor onze organisatie. 
 
Een andere communicatieproject dat in 2018 speelde, had te maken met het bepalen van de nieuwe 
koers van onze organisatie. Hiervoor zijn verschillende raad- en daadbijeenkomsten verzorgd, die 
uiteindelijk goed hebben bijgedragen tot de totstandkoming van het koersdocument van Baanbrekers. 
 
Met al onze communicatie-inspanningen hebben we ook in 2018 willen delen, betrekken en binden. 
Uiteraard stond in onze communicatie de mens (en zijn of haar talenten) centraal. Terugkijkend 
kunnen we concluderen dat we op communicatiegebied weer mooie zaken tot stand hebben weten te 
brengen. Hiermee willen we ook in de toekomst verder gaan. 
 
Uitgangspunten 
In onze communicatie hanteerden we onder meer de volgende uitgangspunten: 
 

 We zetten de mens (en zijn/haar talenten) centraal.  
> We etaleerden de talenten, de mogelijkheden, de kansen en de trots van onze mensen. 

 We lieten relaties aan het woord.  

> We lieten hen vertellen waarom ze met ons samenwerken. ‘Be good, and let them tell 

about it’ dus. 

 We vertelden op een open en eerlijke manier waar we goed in zijn.  

“Be good and tell about it”. 

 We vertelden verhalen en communiceerden over échte situaties, over échte mensen.  

> Onze verhalen waren consistent en versterkten elkaar. We vertelden deze verhalen in 

woord, geschrift en audiovisueel (zowel online als offline) en op een toegankelijke manier. 

 We maakten duidelijk dat meedoen van onze kandidaten het nieuwe normaal is.  

> We droegen uit dat het normaal is dat we met z’n allen werken aan een 

participatiesamenleving en een arbeidsmarkt die inclusief zijn, waaraan iedereen – naar zijn 

of haar vermogen – een steentje bijdraagt. 
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Informatie en automatisering 
In afwachting van de ontwikkelingen in het kader van Baanbrekers 2.0 heeft in 2018 alleen regulier 
onderhoud plaatsgevonden aan de ICT omgeving. Daarbij moet gedacht worden aan updates aan 
servers, werkstations, software en overige hardware en vervangingen van de laatste twee. Voor het 
jaar 2018 zijn ongeveer 4200 vragen om ondersteuning van gebruikers afgehandeld, een behoorlijk 
toename ten opzichte van het jaar daarvoor, en is ISO 27001 (informatieveiligheid) geïmplementeerd. 
 
Op verzoek van de directie is de vervanging van servers en werkplekken een jaar doorgeschoven. Wel 
is een start gemaakt met het digitaliseren van de papierstromen. Dit zal in 2019 verder worden 
uitgerold in de organisatie. 
 
Huisvesting 
In afwachting van de uitkomsten van Baanbrekers 2.0 is geplande uitvoering onderhoud gebouwen 
doorgeschoven in de tijd. Vanzelfsprekend heeft wel het noodzakelijk onderhoud plaatsgevonden. 
Zoals in de 1e Berap 2018 gerapporteerd is worden pas na besluitvorming over Baanbrekers 2.0 
plannen opnieuw bezien en zo mogelijk verder aangepast. 
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3. JAARREKENING 2018 

Hierna wordt in de jaarrekening via de balans met toelichting en het overzicht van lasten en baten met 
toelichting de financiële verantwoording afgelegd over boekjaar 2018. 
 
De indeling van de jaarrekening is op onderdelen gewijzigd ten opzichte van de begroting. De 
jaarrekening is in overeenstemming gebracht met de voorschriften uit het BBV. De belangrijkste 
wijzigingen zijn: 
 
Verantwoording kosten van overhead 
In de begroting stonden de kosten van overhead onder het programmaplan (deelprogramma 4). In de 
jaarrekening zijn de kosten afzonderlijk verantwoord, dus niet als deelprogramma opgenomen.  
 
Specificaties en toelichtingen op lasten en baten 
In de jaarrekening zijn de specificaties en toelichtingen verantwoord in het onderdeel ‘jaarrekening’. 
In de begroting waren de cijfers (deels) opgenomen onder de beleidsbegroting. 
 
Andere indeling paragrafen 
De investeringskredieten waren in de begroting in een afzonderlijke paragraaf opgenomen. In de 
jaarrekening zijn deze onder de toelichting op de balans verantwoord. De paragraaf salarislasten Wsw-
gesubsidieerd personeel en de paragraaf niet-gesubsidieerd personeel die in de begroting waren 
opgenomen, zijn in de jaarrekening komen te vervallen. De kosten zijn verantwoord onder de 
deelprogramma’s waarop ze betrekking hebben. 
 
Verwijzingen naar Ruelong BV 
In de begroting van Baanbrekers was op meerdere plaatsen (financiële) informatie over Ruelong BV 
opgenomen. In de jaarrekening komen deze verwijzingen nog maar beperkt terug. Ruelong is immers 
een afzonderlijke BV met een eigen jaarrekening. Verwijzingen naar Ruelong komen nog wel terug 
onder bijvoorbeeld de financiële activa, de voorzieningen en de paragraaf verbonden partijen.  
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3.1 Balans per 31 december 2018 

 
  

ACTIVA 31-12-2018 31-12-2017

Vaste activa 5.902 5.934

Materiële vaste activa 4.825 5.343

Investeringen met een economisch nut

- Gronden en terreinen 1.040 1.047

- Bedri jfsgebouwen 3.119 3.452

- Vervoermiddelen 62 66

- Machines , apparaten en insta l laties 205 224

- Overige materiële vaste activa 400 554

Financiële vaste activa 1.076 591

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen 18 18

Leningen aan:

- deelnemingen 833 333

- overige verbonden parti jen 225 240

Vlottende activa 7.146 8.319

Voorraden 16 43

Grond- en hulpstoffen 16 43

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 5.466 6.320

Vorderingen op openbare l ichamen 261 402

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instel l ingen 1.104 923

Overige vorderingen 4.101 4.206

Overige ui tzettingen 0 789

Liquide middelen 541 7

Kassa ldi 7 7

Banksaldi 534 0

Overlopende activa 1.122 1.949

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen 

voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een 

specifiek bestedingsdoel

503 279

- Europese overheids l ichamen 0 0

- het Ri jk 0 0

- overige Nederlandse overheids l ichamen 503 279

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van 

volgende begrotingsjaren komen

620 1.670

Totaal activa 13.048 14.253
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PASSIVA 31-12-2018 31-12-2017

Vaste passiva 9.231 7.542

Eigen vermogen 7.381 5.235

Algemene reserve 1.200 0

Bestemmingsreserves 3.602 3.685

Gereal iseerd resultaat 2.579 1.550

Voorzieningen 72 0

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 1.778 2.307

Obligatieleningen 0 0

Onderhandse leningen van:

- binnenlandse banken en overige financiële instel l ingen 1.778 2.307

Vlottende passiva 3.816 6.711

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 1.649 4.063

Overige kasgeldleningen 0 0

Banksaldi 0 1.975

Overige schulden 1.649 2.088

Overlopende passiva 2.168 2.648

1.370 1.867

- Europese overheids l ichamen 0 0

- het Ri jk 0 0

- overige Nederlandse overheids l ichamen 675 781

123 0

Totaal passiva 13.048 14.253

Gewaarborgde geldleningen 0 0

Garantstellingen 0 0

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 999 966

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgende 

begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende 

arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen (vooruit)ontvangen 

voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter 

dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren 

komen
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3.2 Het overzicht van lasten en baten in de jaarrekening 
 

 
 
In de toelichting op het overzicht van lasten en baten in de jaarrekening (zie 3.3.3) zijn de verschillen 
ten opzichte van de begroting nader toegelicht en geanalyseerd. 
  

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 

voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 

2018

Realisatie 

2017

Lasten deelprogramma's

Inkomensondersteuning 30.307 27.214 28.107 29.364

Re-integratie en Participatie 3.245 3.796 3.347 2.334

Leerwerkstructuur 12.664 12.210 12.233 12.210

Resultaat deelneming 0 479 72 0

Totaal lasten deelprogramma's 46.216 43.699 43.760 43.909

Overhead 7.842 7.881 9.323 8.122

Totaal lasten 54.058 51.580 53.083 52.031

Baten deelprogramma's

Inkomensondersteuning 26.870 30.185 30.452 27.305

Re-integratie en Participatie 1.731 2.579 2.211 2.296

Leerwerkstructuur 12.257 13.725 13.912 13.886

Gemeentelijke bijdragen 9.515 6.385 6.385 8.885

Totaal baten deelprogramma's 50.373 52.874 52.960 52.372

Overhead 2.302 1.540 2.269 6.033

Totaal baten 52.675 54.414 55.229 58.405

Totaal saldo van lasten en baten -1.383 2.835 2.146 6.374

Af: Toevoeging reserves -260 -1.210 -1.210 -6.279

Bij: Onttrekking reserves 1.643 79 1.643 1.455

Gerealiseerd resultaat 0 1.704 2.579 1.550
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3.3 Toelichtingen 
 

3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en 
Verantwoording Provincies en Gemeenten voorschrijft. 

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en 
passiva gewaardeerd tegen nominale waarden.  

De lasten en baten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten 
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn. 

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het 
dividend betaalbaar gesteld wordt. 

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen 
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is 
dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) 
schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.  

Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van 
het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks 
terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige 
personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet 
worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, 
overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. 
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Balans 

ACTIVA 

Vaste activa 

Investeringen met een economisch nut 

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke 
investeringsbijdragen van derden zijn op de betreffende investering in mindering gebracht; in die 
gevallen wordt op het saldo afgeschreven.  

De afschrijvingstermijnen zijn vastgelegd in de nota Investeren, Waardering en Afschrijven die op 18 
december 2017 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. Deze zijn vastgesteld op: 

Soort Termijn 

Gronden en terreinen   0 jaar 

Gebouwen, exclusief technische installaties 40 jaar  

Renovatie restauratie en verbouw  20 jaar 

Tijdelijke gebouwen  15 jaar 

Technische installaties: lift, CV, airco 20 jaar 

Beveiligingsinstallatie, camera’s, automatische deuren en slagbomen 10 jaar 

(Kantoor) meubilair en overige vaste inrichting  15 jaar 

Pc’s, randapparatuur, servers en de daar bijbehorende software   5 jaar 

Mainframe automatisering en de daar bijbehorende software   5 jaar 

Telefooncentrale    5 jaar 

Bekabeling 15 jaar 

Financiële vaste 
activa 

 

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en overige 
verbonden partijen, (overige) leningen u/g en (overige) uitzettingen zijn 
opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte 
oninbaarheid in mindering gebracht. 

Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaal-verstrekkingen 
aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de 
verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt 
structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering 
plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk 
gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs. 
 
Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als Baanbrekers 
participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV.  
 

Vlottende activa 

Voorraden De overige grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) zijn gewaardeerd  
tegen (historische) kostprijzen. Incourante voorraden worden afgewaardeerd 
naar marktwaarde. Het onderhanden werk is gewaardeerd tegen de 
vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde.  
 
Gerede producten zijn gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de 
marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet 
zich vooral voor als voorraden incourant worden. De kostprijs bestaat uit de 
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verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de loon- en machinekosten die 
aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.  
 

Vorderingen en 
overlopende  
activa 

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte 
oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt 
statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. 
 

Liquide middelen 
en overlopende 
posten 

Deze activa zijn tegen nominale waarde opgenomen. 

 

PASSIVA 

Vaste schulden 
Vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De 
vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. 
 

Vlottende passiva 
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 

Resultaatbepaling 

Algemeen 

 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de 
geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten 
op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; 
verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Voor orders met een langere 
productietijd, wordt op een voorzichtige wijze, naar evenredigheid van de stand 
van het werk gecalculeerde winst verantwoord. Op materiële vaste activa wordt 
afgeschreven op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen 
vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte 
economische levensduur. 
 

Opbrengsten Onder opbrengsten wordt verstaan: de aan derden in rekening gebrachte  
bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder  
aftrek van kortingen en exclusief omzetbelasting, alsmede de voor de eigen 
organisatie in het kader van de normale bedrijfsactiviteiten geleverde goederen 
en diensten. 

 

Kosten 

 

 

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking  
hebben. 

Personeelskosten 

 

De personeelskosten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Ten opzichte van 
voorgaand jaar en de begroting, is in de realisatie een nadere onderverdeling 
gemaakt naar de salariskosten, de overige personeelskosten en de 
doorberekende kosten aan Ruelong. 

 

Borg- en garantiestellingen 

Buiten de balanstelling dient het totaalbedrag van door Baanbrekers gewaarborgde leningen te 
worden opgenomen. Ultimo 2018 was dit niet aan de orde.  
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3.3.2 Toelichting op de balans per 31 december 2018 

Vaste activa 
Materiële vaste activa 
Investeringen met een economisch nut 

 
 
In de geactualiseerde begroting 2018 waren de volgende investeringen opgenomen: 
 

Investering Investeringskrediet 2018 Werkelijk besteed 2018 

DMS (software pakket)  
Hierop in 2017 uitgegeven 
Beschikbaar voor 2018  

€ 100.000 
-/- 20.000 

80.000 

 

 

30.000 

Twiddus: klimaataanpassing* 22.500 12.875 

Twiddus: vervangen heftruck en auto met laadklep* 45.000 40.250 

Cleanroom: aanschaf telmachine 22.500 - 

Cleanroom: bouwkundige aanpassingen 12.500 - 

Broikes: bouwkundige aanpassingen 21.000 - 

Broikes: vervanging auto met koeling 32.500 - 

Inrichting werktuin beschut werken 30.000 - 

Totaal € 266.000 € 83.125 

 
*Deze investeringen zijn afgewikkeld. Voor de overige investeringsbudgetten zullen de niet bestede 
positieve restanten per 31 december 2018 administratief worden overgebracht naar het boekjaar 
2019.  
 
  

Bedragen x €1.000 Boekwaarde 

31-12-2017 Investeringen

Desinvester-

ingen/ bijdragen 

derden

Afschrijving 

desinvestering / 

afwaardering Afschrijvingen

Boekwaarde 

31-12-2018

Gronden en terreinen 1.047 0 0 0 -7 1.040

Bedri jfsgebouwen 3.452 0 0 0 -334 3.119

Vervoermiddelen 66 23 -33 33 -27 62

Machines , apparaten en insta l laties 224 31 -28 28 -49 205

Overige materiële vaste activa 554 30 0 0 -184 400

Totaal 5.343 83 -61 61 -601 4.825
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Financiële vaste activa 
 

 
 
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen € 18.000 
De deelneming ad € 18.000 betreft het startkapitaal van de in 2009 opgerichte BV Ruelong. 
Baanbrekers is 100% eigenaar van Ruelong BV. 
 
Leningen aan deelnemingen € 833.000 
In 2016 is een lineaire lening van € 1.500.000 door Baanbrekers afgesloten ten behoeve van Ruelong 
BV met een looptijd van 5 jaar. In 2018 zijn 2 aflossingstermijn voldaan (€ 333.000). Het restant van de 
lening is ultimo 2018 € 833.000. Per eind 2017 was voor deze lening nog een voorziening voor 
oninbaarheid opgenomen. Omdat Baanbrekers vanaf 2018 garant staat voor eventuele tekorten van 
Ruelong BV is deze voorziening per eind 2018 niet meer nodig. Zie ook de toelichting op de passiva 
onder de post ‘voorzieningen’.  
 
Leningen aan overige verbonden partijen € 225.000 
Dit betreft een lening aan de gemeente Waalwijk. De looptijd van de lening is 20 jaar. Het 
rentepercentage bedraagt 3,4 %. 
 
 

Vlottende activa  
Voorraden 
 
Grond- en hulpstoffen: 

Bedragen x € 1.000 Boekwaarde 
31-12-2018 

Boekwaarde 
31-12-2017 

Productieartikelen 0 42 

Hulpmiddelen 16 1 

Totaal 16 43 

 
  

Bedragen x €1.000

Boekwaarde 

31-12-2017

Balanswaarde 

31-12-2017 Investeringen Aflossingen

Afwaardering/ 

Desinvestering

Boekwaarde 

31-12-2018 Voorziening

Balanswaarde 

31-12-2018

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen 18 18 0 0 0 18 0 18

Leningen aan:

- deelnemingen 1.167 333 0 -333 0 833 0 833

- overige verbonden parti jen 240 240 0 -15 0 225 0 225

Totaal 1.425 591 0 -348 0 1.076 0 1.076
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Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt 
gespecificeerd worden:  
 

 
 
 
Vorderingen op openbare lichamen € 261.000  
Dit betreffen vorderingen op de drie gemeenten inzake afrekeningen project Huisvesting, Opleiding, 
Baan, en een afrekening inzake begeleiding statushouders.  
 
 
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen € 1.104.000  
Dit betreffen de RC-verhoudingen met: 
 

Bedragen x € 1.000 Boekwaarde per 

31-12-2018 

Boekwaarde per 

31-12-2017 

Stichting Bevordering Werkgelegenheid  

Midden-Langstraat 

18 112 

Stichting Fidant -33 90 

Ruelong BV 1.119 721 

Totaal 1.104 923 

 
 
Overige vorderingen € 4.101.000 
De specificatie is als volgt: 
 

Bedragen x € 1.000 Boekwaarde  

31-12-2018 

Voorziening 

Oninbaarheid 

Balanswaarde 

31-12-2018 

Balanswaarde 

31-12-2017 

Bijstandsdebiteuren 7.082 -3.846 3.236 4.192 

Overige debiteuren Baanbrekers  883 -18 865 14 

Totaal 7.965 -3.864 4.101 4.206 

 

Met betrekking tot de vorderingen op bijstandsdebiteuren wordt opgemerkt dat op het uitstaande 
saldo een bedrag van €3.846.000 (2017: € 2.726.000) in mindering wordt gebracht. Dit betreft de 
berekende voorziening dubieuze debiteuren op basis van verwachte oninbaarheid van de vorderingen. 
 
 
  

Bedragen x €1.000
Boekwaarde 

31-12-2018

Voorziening 

oninbaarheid

Balanswaarde 

31-12-2018

Balanswaarde 

31-12-2017

Vorderingen op openbare l ichamen 261 0 261 402

RC met niet-financiele instel l ingen 1.104 0 1.104 923

Overige vorderingen 7.965 -3.864 4.101 4.206

Overige ui tzettingen 0 0 0 789

Totaal 9.330 -3.864 5.466 6.320



 

Jaarrekening 2018 Baanbrekers   46 

Nominatieve stand bijstandsdebiteuren  
Dit betreft de nadere uitsplitsing van de balanswaarde van de bijstandsdebiteuren per 31-12-2018: 
 

Bedragen in € Heusden Loon op Zand Waalwijk Totaal 

Hoofdsom per 1 januari 2018 2.059.479 829.924 4.021.872 6.911.275 

Opgeboekte vorderingen 280.359 222.861 570.897 1.074.117 

Ontvangen -380.230 -156.659 -401.910 -938.799 

Correctie op vorderingen 4.783 22.169 8.587 35.539 

Buiten invordering 0 0 0 0 

Subtotaal 1.964.391 918.295 4.199.446 7.082.132 

Voorziening oninbaarheid    -3.845.980 

Balanswaarde per 31-12-2018    3.236.152 

 
In 2018 heeft de gewijzigde systematiek voor de bepaling van de dubieuze debiteuren geleid tot een 
realistischere inschatting van de realiseerbaarheid en oninbaarheid van de uitstaande debiteuren. 
Deze screening wordt in 2019 doorgezet, waarbij soms tot op individueel niveau de invorderbaarheid 
zal worden bepaald. Dit wordt gedaan om tot een zo realistisch mogelijk beeld van de in te vorderen 
bedragen te komen. 
  
Schatkistbankieren 
De toelichting op schatkistbankieren is opgenomen in de paragraaf Financiering. 
 
Liquide middelen 
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: 
 

Bedragen x € 1.000 Boekwaarde per 

31-12-2018 

Boekwaarde per 

31-12-2017 

Kassaldi 7 7 

Banksaldi 534 0 

Totaal 541 7 
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Overlopende activa 
 

Bedragen x € 1.000 Boekwaarde per 
31-12-2018 

Boekwaarde per 
31-12-2017 

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen 
nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door 
voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek 
bestedingsdoel 

 -Europese overheidslichamen 
 -Het Rijk 
 -Nederlandse overheidslichamen 

 

 
 
 
 

0 
0 

503 

 
 
 
 

0 
0 

279 

Overige nog te ontvangen bedragen, en de 
vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende 
begrotingsjaren komen 

620 1.670 

Totaal 1.122 1.949 

 
Specificatie  
 
De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen voorschotbedragen die zijn 
ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel kunnen als volgt 
worden gespecificeerd: 

 
 
De overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende 
begrotingsjaren komen, kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 
Bedragen x € 1.000 Saldo 31-12-2018 Saldo 31-12-2017 

Nog te ontvangen LIV 291 269 

Nog te ontvangen BTW 151 0 

Vooruitbetaalde bedragen automatisering  88 77 

Nog te ontvangen loonkostensubsidie 77 81 

Diverse kleinere vooruitbetaalde/nog te ontvangen 
bedragen 

13 41 

Vooruitbetaalde bedragen st. Gezel inz. Trajecten 0 19 

Nog te ontvangen WSW subsidie (gemeenten) 0 654 

Nog te ontvangen participatiebudget gemeenten 0 6 

Nog te ontvangen WML Facilitair 0 464 

Nog te ontvangen afrekeningen gemeenten 
(KOPV/Bijz.Bijst/Inburg.) 

0 
30 

Vooruitbetaalde kosten personeelsfeest 0 29 

Totaal 620 1.670 

 

  

Bedragen x €1.000
.............Saldo 

31-12-2017 Toevoegingen Ontvangsten

.............Saldo 

31-12-2018

HOB 10 0 10 0

COA 77 0 77 0

Bi jzondere bi js tand 0 227 0 227

WSW ri jksvergoeding 0 172 0 172

BBZ 170 74 170 74

DVO Inburgering 0 11 0 11

Ri jksmiddelen re-integratie 0 9 0 9

Overige 22 9 22 9

Totaal 279 503 279 503
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Passiva 
Vaste Passiva 

Eigen vermogen 
 
Het eigen vermogen van de organisatie bestaat uit het totaal van alle reserves per einde boekjaar 
aangevuld met het resultaat over het boekjaar. Zowel de algemene reserve als bestemmingsreserves 
worden tot het eigen vermogen gerekend. De reden hiervoor is dat alle reserves door het algemeen 
bestuur vrij kunnen worden aangewend en een eerder vastgestelde bestemming altijd kan worden 
gewijzigd.  
 
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:  
 

Bedragen x € 1.000 Boekwaarde 
31-12-2018 

Boekwaarde 
31-12-2017 

Algemene reserve 1.200 0 

Bestemmingsreserves 3.602 3.685 

Gerealiseerd resultaat boekjaar 2017 - 1.550 

Gerealiseerd resultaat boekjaar 2018 2.579 - 

Totaal 7.381 5.235 

 
Het boekjaar 2017 sloot met een te bestemmen resultaat van € 1.550.000. Dit bedrag is conform het 
besluit van het algemeen bestuur in 2018 terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. De 
jaarrekening 2018 sluit met een gerealiseerd voordelig resultaat van afgerond € 2.579.000. 
Overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provincies, is dit saldo 
afzonderlijk op de balans opgenomen. Bij vaststelling van de jaarrekening zal het algemeen bestuur 
een voorstel tot bestemming van dit resultaat worden gedaan. 
 
Het verloop van de reserves over boekjaar 2018 was als volgt: 
 

 
 
Algemene reserve € 1.200.000 
In de Gemeenschappelijke Regeling van Baanbrekers is opgenomen dat Baanbrekers over een eigen 
vermogen mag beschikken van € 1,2 miljoen, mits daar vanuit bedrijfseconomisch standpunt 
aanleiding toe is. Bij vaststelling van de geactualiseerde begroting 2018 op 9 juli 2018 is besloten de 
reserve ten laste van begrotingsjaar 2018 te vormen. 
  

Algemene reserve

Bedragen x €1.000 Boekwaarde 

31-12-2017 Toevoeging Onttrekking

Bestemming 

resultaat vorig 

boekjaar

Vermindering 

ter dekking 

afschrijving

Boekwaarde 

31-12-2018

Algemene reserve 0 1.200 -1.550 1.550 0 1.200

Totaal 0 1.200 -1.550 1.550 0 1.200

Bestemmingsreserves

Bedragen x €1.000 Boekwaarde 

31-12-2017 Toevoeging Onttrekking

Bestemming 

resultaat vorig 

boekjaar

Vermindering 

ter dekking 

afschrijving

Boekwaarde 

31-12-2018

Vakantiegeld 551 0 -16 0 0 535

Personeelsvoorziening 96 10 -59 0 0 47

Onderhoud gebouwen 553 0 0 0 0 553

Herpos itionering 2.485 0 -17 0 0 2.468

Totaal 3.685 10 -92 0 0 3.602
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Reserve vakantiegeld € 535.000 
De reserve Vakantiegeld is bestemd voor het betalen van de vakantiegelden over de periode juni tot 
en met december over het verstreken jaar.  
 
Reserve personeelsvoorziening € 47.000 
De reserve Personeelsvoorziening is bestemd voor een personeelsfeest dat eens per vijf jaar 
georganiseerd wordt. Hier wordt jaarlijks voor gereserveerd. Bij de begroting 2020 zal de noodzaak 
voor het in standhouden van deze reserve worden heroverwogen. 
 
Reserve onderhoud gebouwen € 553.000 
De reserve Onderhoud gebouwen is door het Algemeen Bestuur bij het besluit van 19 december 2016 
ingesteld naar aanleiding van het meerjarig onderhoudsplan gebouwen. In dat plan is ook een 
meerjarenoverzicht opgenomen van toevoegingen en onttrekkingen voor de komende jaren op basis 
van de investeringsplannen gebouwen. Voor 2018 heeft (eenmalig) geen storting plaatsgevonden.  
 
Reserve herpositionering € 2.468.000 
In de geactualiseerde begroting 2018 is gemeld dat de reserve herpositionering beschikbaar blijft voor 
eventuele effecten van koerskeuzen bij Baanbrekers 2.0. In 2018 is € 17.000 onttrokken aan de reserve, 
in verband met gemaakte kosten voor advies en ondersteuning.  
 
 

Gerealiseerde resultaat 
Het saldo per 31 december betreft het gerealiseerde resultaat 2018 ad € 2.579.000. 
 
In het volgende overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven, waarbij de aansluiting 
met de staat van lasten en baten 2018 en de begin- en eindbalans zijn aangegeven. 
 

Bedragen x € 1.000 

Saldo reserves 1-1-2018 conform jaarrekening 2017 3.685 

Bij: rekeningresultaat 2017 conform vaststelling jaarrekening 1.550 

Eigen vermogen per 1-1-2018 5.235 

Bij: stortingen in reserves zie overzicht baten en lasten  1.210 

Af: onttrekkingen reserves idem  - 1.643 

Reserve positie 31-12-2018 conform balans 4.802 

Bij: nog te bestemmen resultaat 2018, zie overzicht baten en lasten 2.579 

Eigen vermogen ultimo 2018 conform balans 7.381 

 

 
Voorzieningen 
In verband met de garantiestelling in de exploitatietekorten van Ruelong BV is het noodzakelijk een 
voorziening te treffen ter grootte van € 72.000. Dit bedrag betreffen de gecumuleerde tekorten van 
Ruelong BV. 
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Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer 
 

Bedragen x € 1.000 Boekwaarde 31-12-2018 Boekwaarde 31-12-2017 

Onderhandse leningen van: Binnenlandse banken en 
overige financiële instellingen  

1.778 2.307 

 
Het verloop van de vaste schulden was als volgt: 
 

 
 
De totale rentelast voor boekjaar 2018 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer 
dan één jaar bedroeg afgerond € 37.000. 
 
 
Vlottende passiva 

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar 
 
Hieronder zijn opgenomen:  

Bedragen x € 1.000 
Boekwaarde 

31-12-2018 
Boekwaarde 

31-12-2017 

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen bedoeld in de Wet 
financiering decentrale overheden 

0 0 

Overige kasgeldleningen 0 0 

Banksaldi 0 1.975 

Overige schulden 1.649 2.088 

Totaal 1.649 4.063 

 
De overige schulden ad € 1.649.000 per ultimo 2018 bestaan uit de nog te betalen bedragen inzake: 

 Uitkeringen december (betaling in januari 2019) 

 Nog af te dragen pensioenpremie/loonheffing inzake personeel 

 Diverse crediteuren 
  

Bedragen x €1.000
Boekwaarde 

31-12-2017 Aflossing

Boekwaarde 

31-12-2018

BNG 108153: 20 jaar 3,40% 240 -15 225

BNG 107439: 10 jaar 2,56% 900 -180 720

BNG 110464: 5 jaar   0,49% 1.167 -333 833

Totaal 2.307 -528 1.778
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Overlopende passiva 
 
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt: 
 

Bedragen x € 1.000 
Boekwaarde 

31-12-2018 
Boekwaarde 

31-12-2017 

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend 
begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende 
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 

1.370 1.867 

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen 
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienden 
ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 

675 781 

Overige vooruitontvangen bedragen 123 0 

Totaal 2.168 2.648 

 
De verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot 
betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 
van vergelijkbaar volume, bestaan uit: 

 Af te dragen BTW 

 Af te dragen loonheffing en ZWV inzake uitkeringen 

 Nog te betalen facturen 

 LIV-aandeel Ruelong B.V. 
 
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor 
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienden ter dekking van lasten van volgende 
begrotingsjaren, bestaan uit: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bedragen x €1.000
Saldo 31-12-

2017

Ontvangen 

bedragen

Vrijgevallen / 

terugbetaald

Saldo per 

31-12-2018

Uitkeringsdebiteuren, terugbetal ingsverpl ichting Ri jk 701 0 -27 675

Provincie 'Logistiek Assessment' 80 0 -80 0

Totaal 781 0 -107 675
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
Inkoopverplichtingen 
 

Bedragen x € 1.000 Looptijd tot Totale waarde 

Inkoopcontracten algemeen: 

Cumulus Nederland 31-12-2019 2 

Engie energie Ned. NV 31-12-2020 83 

Enexis 31-12-2019 35 

Smartpost BV (vh Intrapost) 31-12-2019 90 

Maton Groep BV 31-12-2020 35 

NV Nuon Sales 31-12-2019 108 

T-Mobile 31-12-2022 20 

Top Labelprinters 31-12-2019 1 

WTS Cleanroom Techn. Systems 31-12-2019 13 

Zorg van de Zaak 31-12-2019 140 

Strategische producten: 

ADP Nederland BV 31-12-2019 56 

Cliënt Solutions 31-12-2019 34 

Centric 31-12-2019 268 

Emergo Systems (Compas) 31-12-2019 16 

GAC Business Solutions 01-05-2019 48 

iBabs BV 31-12-2019 3 

Interaction/next BV 31-12-2019 3 

Loyalis faciliteit personeel 

Schulinck 31-12-2019 36 

TOPdesk Nederland BV 31-12-2019 2 

WSP Systems BV 31-12-2019 6 

Totaal  999 

 
 
Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen (jaarlijks opzegbaar): 

Bedragen x € 1.000 31-12-2018 31-12-2017 

Leasecontract auto  6 6 

Eikendijk, Loon op Zand (beëindigd 1-9) - 4 

Bachlaan, Waalwijk 5 2 

Totaal 11 14 
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3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 

De bijgestelde begroting 2018 gaf een geraamd resultaat van € 2.429.000. Het gerealiseerd resultaat 
uit gewone bedrijfsvoering komt in de jaarrekening uit op € 3.696.000 positief. Conform de begroting 
is per saldo € 1.117.000 aan de reserves toegevoegd. Samengevat leidt dit in 2018 tot een positief 
gerealiseerd resultaat van € 2.579.000. Het verloop is als volgt: 
 

Bedragen x € 1.000 

Prognose volgens tweede bestuursrapportage       2.429  

Af: ‘Slimmer opties’         -/- 725  

Prognose excl. ‘Slimmer opties’         1.704 

Realisatie 2018    2.579 

Voordelig resultaat    875 

 
Het voordelige resultaat exclusief ‘Slimmer opties’ is als volgt ontstaan: 

Bedragen x € 1.000 

Hogere lasten deelprogramma’s   -/- 61  

Hogere baten deelprogramma’s   86  

Per saldo voordelig resultaat deelprogramma’s  25 

   

Lagere lasten overhead 108  

Terugbetaling deelnemers over 2017 (zie onttrekkingen reserves) -1.550  

Per saldo nadelig resultaat lasten overhead  -/- 1.442 

Hogere baten overhead  729 

   

Niet geraamde onttrekking reserve i.v.m. afrekening over 2017 1.550  

Hogere overige onttrekkingen reserves 14  

Per saldo positief resultaat onttrekkingen reserves  1.564 

   

Voordelig resultaat  875 

 
Slimmer opties 
In de tweede bestuursrapportage is gemeld dat de restant taakstelling ‘Slimmer opties’ een financieel 
risico vormde. In 2018 is de taakstelling niet gerealiseerd. Het algemeen bestuur is hiervan in januari 
2019 op de hoogte gesteld. Afgesproken is om de ‘Slimmer opties’ niet meer als financiële sluitpost op 
te nemen, maar de lijst met mogelijke verbetermaatregelen wel op de beleidsagenda te houden.  
 
Incidentele lasten en baten en afwikkelingsverschillen 
In de staat van lasten en baten zijn enkele posten opgenomen die betrekking hebben op 2017. Ook is 
er sprake van eenmalige lasten en baten. De meest opvallende is een relatief grote storting in de 
voorziening dubieuze uitkeringsdebiteuren. 
 
Toelichting op de staat van lasten en baten 
Op de volgende pagina’s staan de deelprogramma’s met de specifieke programmaonderdelen en de 
overhead gepresenteerd. Daarbij zijn verschillen tussen realisatie en de gewijzigde begroting per 
programmaonderdeel nader geanalyseerd en toegelicht. Daarbij is een ondergrens aangehouden van 
5% afwijking, met een minimumbedrag van € 25.000. 
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In deelprogramma 1: Inkomensondersteuning is sprake van een negatief verschil tussen het resultaat 

en de bijgestelde begroting van zo’n € 626.000 (-21%). Dit wordt veroorzaakt door een overschrijding 

van de lasten van € 893.000 (+3%) en een overschrijding van de baten van € 267.000 (+1%). De 

belangrijkste afwijkingen in programmaonderdelen zijn hierna toegelicht. 

Voor wat betreft BBZ kan gesteld worden dat zowel de gerealiseerde lasten als baten achter blijven bij 

de begroting. Met betrekking tot de lasten wordt dit veroorzaakt door het moeilijk voorspelbare 

karakter van deze regeling door het geringe aantal klanten dat hieronder valt. Voor 

begrotingsdoeleinden worden de resultaten uit voorgaande jaren als uitgangspunt genomen. Voor wat 

betreft de baten worden naast het budget- en declaratiedeel vanuit het Rijk ook terugvorderingen 

verantwoord. Het niveau van terugvordering is op voorhand moeilijk te voorspellen. De realisatie wijkt 

daardoor af van de begroting. 

Waar de BBZ een lager volume over 2018 laat zien ten opzichte van de begroting, daar is de bijzondere 

bijstand juist omvangrijker dan begroot. Dit grotere volume heeft echter geen invloed op het 

gerealiseerd resultaat, omdat gemaakte kosten één op één vergoed worden door de betreffende 

gemeenten. 

Door het teruglopend aantal uitkeringsgerechtigden in 2018 is een voordeel behaald op inhuur derden. 

Met de vaste formatie is een groter deel van de werkzaamheden gerealiseerd, daardoor is minder 

Deelprogramma 1: Inkomensondersteuning

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 

voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 

2018

Realisatie 

2017

Lasten

Uitkeringen BUIG 24.691 21.257 21.110 23.422

Uitkeringen BBZ 434 532 405 687

Bijzondere bijstand 1.725 2.132 2.253 2.014

Gesubsidieerd personeel 110 118 118 151

Niet gesubsidieerd personeel 2.771 2.720 2.715 2.710

Inhuur derden 295 155 127 379

DVO HIT / BIT 0 20 4 0

Specifieke ICT 280 280 248 0

Incidentele lasten 0 0 1.127 0

Totaal lasten 30.307 27.214 28.107 29.364

Baten

Inkomsten BUIG 24.218 26.865 26.865 23.750

Invordering BUIG 500 600 575 732

BBZ 354 485 419 707

Bijzondere bijstand 1.725 2.132 2.253 2.014

Inkomsten WSW 73 83 81 103

DVO HIT / BIT 0 20 4 0

Incidentele baten 0 0 256 0

Totaal baten 26.870 30.185 30.452 27.305

Resultaat -3.437 2.971 2.345 -2.059
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beroep gedaan op de flexibele schil. Verder is op de post specifieke ICT een voordeel gerealiseerd van 

zo’n € 32.000. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door het feit dat in 2018 minder beroep gedaan is op 

externe ICT-ondersteuning. Anderzijds is de daadwerkelijke indexatie van de kosten lager gebleken 

dan verwacht werd. 

In deze jaarrekening zijn voor het eerst incidentele lasten en baten specifiek aan de deelprogramma’s 

toegerekend. In 2018 is de post uitkeringsdebiteuren opnieuw tegen het licht gehouden. Daarbij is een 

inschatting gemaakt in welke mate de uitkeringsdebiteuren in staat zijn om in de toekomst aan hun 

verplichtingen te voldoen. Dit heeft in 2018 tot een verhoging geleid van zo’n € 1.127.000 op de 

voorziening dubieuze uitkeringsdebiteuren. 

De incidentele baten worden gevormd door ontvangen BBZ declaraties uit 2015 ad € 66.000 die in 

2018 door het Rijk uitbetaald zijn. Daarnaast zijn de uitkeringsdebiteuren in 2018 met € 171.000 

toegenomen. Dit is de tegenhanger van de voorziening dubieuze uitkeringsdebiteuren. Per saldo 

worden de uitkeringsdebiteuren, conform de nieuwe waarderingsmethodiek, per 31 december 2018 

voor € 956.000 lager gewaardeerd in vergelijking met een jaar geleden. 
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In deelprogramma 2: Re-integratie & Participatie is sprake van een positief verschil tussen het resultaat 

en de bijgestelde begroting van zo’n € 80.000 (+7%). Dit wordt veroorzaakt door een onderschrijding 

van de lasten van € 449.000 (-12%) en een onderschrijding van de baten van € 368.000 (-14%). De 

belangrijkste afwijkingen in programmaonderdelen zijn hierna toegelicht. 

BUIG LKS: Banenafspraken en Beschut Werken wijken beide noemenswaardig af ten opzichte van de 

begroting. Dit wordt veroorzaakt doordat in de begroting wordt gerekend met een verwachte 

ontwikkeling in de doelgroep. Voor Banenafspraken is dit de samenstelling per eind 2017 inclusief de 

verwachte ontwikkeling op macroniveau. Voor Beschut Werken geldt de taakstelling vanuit het Rijk. In 

werkelijkheid wijkt deze zichtbaar af. De conclusie kan getrokken worden dat vooralsnog weinig 

mensen uit de doelgroep Beschut Werken aan de poort komen. De doelgroep Banenafspraken groeit 

daarentegen sneller dan verwacht. Per saldo heffen de verschillen elkaar nagenoeg op. 

Deelprogramma 2: Re-integratie en Participatie

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 

voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 

2018

Realisatie 

2017

Lasten

BUIG LKS: Banenafspraken 735 844 903 0

BUIG LKS: Beschut Werken 397 122 78 0

Re-integratie:

- Diverse deelbudgetten 1.500 571 401 663

- 50% bijdrage loonkosten 0 60 60 490

Lonen Fidant extern 0 60 55 0

Projectkosten (HOB & JWLZ) 0 702 328 245

Niet gesubsidieerd personeel 563 1.552 1.545 1.013

- Doorbelast naar projecten 0 -116 -110 -78

Inhuur derden 50 0 7 0

Incidentele lasten 0 0 79 0

Totaal lasten 3.245 3.796 3.347 2.334

Baten

Rijksmiddelen re-integratie 1.731 1.743 1.743 1.716

Bonus Nieuw Beschut 0 18 0 0

Vergoeding Fidant extern 0 50 48 149

Projectinkomsten (HOB & JWLZ) 0 702 328 245

Inkomsten uit de regio 200 66 47 186

Vergoeding Begeleid Werken -200 0 0 0

Incidentele baten 0 0 45 0

Totaal baten 1.731 2.579 2.211 2.296

Resultaat -1.514 -1.216 -1.136 -38

Waarvan dekking uit BUIG 1.132 966 981 0

Waarvan overig 382 250 155 38
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De besteding van de deelbudgetten bij re-integratie is in 2018 fors achtergebleven bij de begroting. 

Dit wordt door één specifiek project veroorzaakt. De verwachting was dat project Bestandanalyse 

volledig in 2018 afgerond zou worden, maar dit loopt nu door in 2019. Zowel het restant budget als de 

kosten zullen in 2019 terugkomen. 

De kosten en inkomsten van het project Huis Opleiding Baan (HOB) dat Baanbrekers voor de drie 

gemeenten verzorgd, blijven beiden achter. Dat wordt veroorzaakt doordat gemaakte kosten pas na 

afloop van de trajecten in rekening gebracht worden. Trajecten die in 2018 gestart zijn, lopen door in 

2019. Het restant budget schuift door naar 2019 en de realisatie zal daar ook verantwoord worden. 

Per saldo zijn de projectkosten en –inkomsten neutraal in de begroting en verantwoording opgenomen 

omdat het aanvullende dienstverlening voor de gemeenten betreft. Dit wordt op regiebasis verricht. 

In deelprogramma 2 is circa € 79.000 aan incidentele lasten verantwoord. Dit betreffen 

loonkostensubsidies over 2017 die in 2018 tot uitbetaling zijn gebracht. Eind 2017 was het proces van 

declareren en uitbetalen nog niet op orde, daardoor is dit een eenmalige last. In 2018 is dit proces 

verder ingericht en geoptimaliseerd. 

De incidentele baten worden gevormd door vrijval van een balanspost huisvestiging statushouders die 

eind 2017 ten onrechte opgenomen was.  
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In deelprogramma 3: Leerwerkstructuur is sprake van een positief verschil tussen het resultaat en de 

bijgestelde begroting van zo’n € 164.000 (+11%). Dit wordt veroorzaakt door een overschrijding van 

de lasten van € 23.000 (+0,2%) en een overschrijding van de baten van € 187.000 (+1%). De 

belangrijkste afwijkingen in programmaonderdelen zijn hierna toegelicht. 

De inhuur derden laat een forse overschrijding zien. In tegenstelling tot de overige deelprogramma’s 

heeft inhuur derden hier geen betrekking op mensen die ondersteunend zijn aan de uitvoering, maar 

juist in de uitvoering ingezet worden (lees: uitzendkrachten). Door de warme weeromstandigheden en 

gezondheidsproblemen kon een aantal medewerkers niet buiten werken. Ook zijn er in de winter-

periode medewerkers voor Baanbrekers aan de slag gegaan omdat er buiten minder werk was.  Voor 

het beschikbaar stellen van arbeid zijn door Ruelong B.V. facturen gestuurd.  

Ook in deelprogramma 3 zijn incidentele lasten en baten verantwoord. De incidentele lasten worden 

voornamelijk gevormd door kosten die betrekking hebben op 2017, maar waarvan de facturen pas in 

de loop van 2018 ontvangen zijn. Om het beeld over boekjaar 2018 zuiver te houden zijn deze kosten 

onder de incidentele lasten verantwoord. Daarnaast zijn voorraadverschillen afgeboekt. De incidentele 

baten worden gevormd door ontvangen loonkostensubsidies over 2017 die in 2018 ontvangen zijn. 

Positief is de afwijking van de omzet Werkpool. Deze is in het laatste kwartaal flink gestegen ten 

opzichte van de bijgestelde begroting. Vanwege het gunstige economische arbeidsklimaat zijn er meer 

Deelprogramma 3: Leerwerkstructuur

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 

voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 

2018

Realisatie 

2017

Lasten

Directe kosten PMC's 309 293 271 150

Kosten Werkpool 28 0 1 0

Fidant intern 720 1.014 994 739

Gesubsidieerd personeel 9.092 9.132 9.131 9.257

Niet gesubsidieerd personeel 2.464 1.761 1.754 2.066

Inhuur derden 50 10 42 0

Incidentele lasten 0 0 40 0

Totaal lasten 12.664 12.210 12.233 12.210

Baten

Omzet PMC's werkbedrijf 3.110 3.255 3.289 3.186

Omzet Werkpool 1.370 1.750 1.929 1.571

Rijksuitkering WSW Werkpool 2.958 2.731 2.729 2.882

Rijksuitkering WSW PMC's 4.249 5.240 5.242 5.548

Rijksuitkering WSW Beg. Werken 0 482 484 503

- Waarvan naar bedrijven 0 -200 -189 -170

Fidant intern 360 467 404 366

Fidant extern 210 0 0 0

Incidentele baten 0 0 24 0

Totaal baten 12.257 13.725 13.912 13.886

Resultaat -407 1.515 1.679 1.675
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mensen vanuit de P-wet ingestroomd en geplaatst in de Werkpool. Hierdoor is een hoger bedrag aan 

detacheringsvergoedingen ontvangen dan verwacht werd. Aan de batenkant blijft echter de post 

Fidant intern enigszins achter. Op deze post worden loonkostensubsidies verantwoord die ontvangen 

worden voor werknemers uit de P-wet die werkzaam zijn bij een van de PMC’s of de Werkpool. In de 

begroting wordt uitgegaan van een theoretische loonwaarde, in de praktijk blijkt deze hoger te zijn. 

Daardoor liggen de werkelijk ontvangen loonkostensubsidies vaak lager dan het niveau dat theoretisch 

begroot is. 
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Deelprogramma 4: resultaat deelneming en gemeentelijke bijdragen 

Dit deelprogramma wordt gevormd door de programmaonderdelen: resultaat deelneming en de 

gemeentelijke bijdragen. Beide onderdelen worden hierna toegelicht. 

 

Resultaat deelneming 

 

Naar aanleiding van het forse negatieve resultaat van dochteronderneming Ruelong B.V. over boekjaar 

2017 heeft het bestuur van Baanbrekers in juli 2018 een financiële garantstelling afgegeven. In de 

begroting is uitgegaan van een voorziening van het negatieve eigen vermogen per 31-12-2017 ad € 

269.000 aangevuld met het negatief geraamd resultaat 2018 van € 210.000. Uit de concept jaarcijfers 

van Ruelong B.V. blijkt echter een positief gerealiseerd resultaat over boekjaar 2018 van zo’n € 

197.000. Daardoor is bij Baanbrekers per 31-12-2018 een voorziening benodigd van € 72.000. Ten 

opzichte van de begroting levert dit voor Baanbrekers een budgettair voordeel op van zo’n € 407.000. 

 

Gemeentelijke bijdragen 

 

Conform begroting zijn de bijdragen in 2018 als voorschot in rekening gebracht. Zoals in de 

Gemeenschappelijke Regeling vastgelegd, zal het gerealiseerd resultaat aan de gemeenten worden 

terugbetaald.  

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 2018 Realisatie 2017

Resultaat deelneming 0 479 72 0

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 2018 Realisatie 2017

Gemeentelijke bijdragen 9.515 6.385 6.385 8.885
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Bij de overhead is sprake van een negatief verschil tussen het resultaat en de bijgestelde begroting van 

zo’n € 714.000 (-11%). Dit wordt veroorzaakt door een overschrijding van de lasten van € 1.442.000 

(+18%) en een overschrijding van de baten van € 729.000 (+47%). De belangrijkste afwijkingen in 

programmaonderdelen zijn hierna toegelicht. 

Onder de overige personeelslasten is een voordeel van € 61.000 ontstaan. Dit komt enerzijds voort uit 

een onderbesteding van het opleidingsbudget. Anderzijds worden ontvangsten vanuit het UWV hierop 

verantwoord. Omdat in het laatste kwartaal nog flink wat UWV-gelden zijn ontvangen, heeft dit een 

extra voordeel opgeleverd. 

Onder de algemene lasten is een nadeel van € 98.000 ontstaan. Dit wordt door meerdere factoren 

veroorzaakt. Ten eerste zijn de energiekosten in 2018 fors hoger uitgevallen ten opzichte van 2017. 

Daarnaast zijn de advieskosten in de bijgestelde begroting fors naar beneden bijgesteld, maar is te 

Overhead

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 

voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 

2018

Realisatie 

2017

Lasten

Gesubsidieerd personeel 1.240 5.068 5.047 5.361

- doorbelast Ruelong BV 0 -4.023 -4.015 -4.247

Lage inkomensvoordeel (LIV) 0 -263 -291 -269

- doorbelast Ruelong BV 0 71 82 73

Niet gesubsidieerd personeel 3.095 3.703 3.670 3.705

- doorbelast Ruelong BV 0 -547 -535 -648

Overige personeelslasten 526 528 467 608

Inhuur derden 122 435 451 248

Afschrijving 675 600 601 617

Rente 65 3 -3 4

Onderhoud 235 246 228 226

Meerjarig onderhoud 233 0 0 0

Algemene lasten 1.551 1.863 1.961 2.114

Lasten overige omzet 0 42 33 38

Incidentele lasten 100 135 1.610 177

Lasten Baanbrekers 2.0 0 20 17 115

Totaal lasten 7.842 7.881 9.323 8.122

Baten

WSW rijksvergoeding 1.982 3.923 3.924 4.241

- doorbelast Ruelong BV 0 -3.264 -3.263 -3.575

- vergoeding buitengemeenten -587 0 -18 -14

DVO Ruelong BV 807 731 700 821

Overige omzet 0 80 76 120

Incidentele baten 100 70 849 4.440

Totaal baten 2.302 1.540 2.269 6.033

Resultaat -5.540 -6.341 -7.054 -2.089
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weinig rekening gehouden met nog te ontvangen facturen. Ten slotte zijn aankopen gedaan die net 

onder de investeringsdrempel (€ 10.000) vallen. De kosten van de aankopen die het betreft, worden 

rechtstreeks in de staat van lasten en baten verantwoord. 

De grootste afwijking is zichtbaar onder de incidentele lasten. Dit wordt echter veroorzaakt door de 

financiële afwikkeling van het resultaat 2017 (€ 1.550.000). De verslaggevingsregels schrijven voor dat 

deze afwikkeling over de staat van lasten en baten moet lopen. In de begroting is dit niet verwerkt. 

Bij de baten zijn het alleen de incidentele baten die noemenswaardig afwijken. Dit wordt echter voor 

€ 833.333 veroorzaakt door de vrijval van de voorziening lening Ruelong B.V. In 2017 is een voorziening 

getroffen voor het geval Ruelong B.V. niet aan haar financiële verplichtingen zou kunnen voldoen. Met 

de financiële garantstelling die het algemeen bestuur van Baanbrekers heeft afgegeven aan Ruelong 

B.V. is de voorziening echter komen te vervallen.  
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3.3.4 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de rechtmatigheid van het beheer; de bevindingen inzake de 
(interne) controle. Daarbij zijn de volgende zaken van belang. 
 
Gemeentewet 
In de verordening ex. artikel 212 Gemeentewet (GW) wordt het financiële beleid geregeld als ook het 
beheer en de financiële organisatie en wel zodanig dat aan de eisen van rechtmatigheid, 
verantwoording en controle wordt voldaan. In de verordening ex. artikel 213 GW worden de regels 
voor de accountantscontrole dusdanig vastgelegd dat de toetsing van de rechtmatigheid van het 
financiële beheer en van de financiële organisatie is gewaarborgd. Verder regelt verordening ex. artikel 
213 een aantal zaken met betrekking tot de opdrachtverlening aan de externe accountant. Beide 
verordeningen zijn in 2017 herzien (vaststelling door Algemeen Bestuur op 18 december 2017). 
 
Normenkader 
Om het normenkader te kunnen gebruiken voor de interne beheersing en de accountantscontrole 
moet het worden geoperationaliseerd. Met andere woorden de regelgeving wordt nader uitgewerkt 
in kaders, richtlijnen en beheersmaatregelen. 
 
Controleprotocol 
Het protocol geeft nadere aanwijzing aan de accountant over de reikwijdte van de 
accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren 
goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening. 
 
Interne controle 
De beheersorganisatie moet zodanig zijn ingericht dat de naleving van wet- en regelgeving (= het 
normenkader) met voor de organisatie financiële consequenties zichtbaar en toetsbaar wordt 
vastgelegd. Het uiteindelijk resultaat zal moeten zijn dat de organisatie zichtbaar ‘in control’ is. 
Afwijkingen worden gerapporteerd door de afdeling interne controle en wegen mee in het 
rechtmatigheidsoordeel over de organisatie. 
 
Begrotingsrechtmatigheid 
Conform de Kadernota Rechtmatigheid 2018 wordt in de toelichting op de staat van baten en lasten 
een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de gerealiseerde baten en lasten 
gemaakt. Baanbrekers voert in het kader van de BBV één programma uit en de toets op 
begrotingsrechtmatigheid wordt op programmaniveau uitgevoerd. Bij de programma uitvoering is 
sprake van een overschrijding op de lasten met €61.000. Deze lasten worden tot een bedrag van 
€86.000 gecompenseerd door hogere baten binnen het programma uitvoering. Per saldo resteert een 
onderschrijding van €25.000. Er is geen sprake van begrotingsontrechtmatigheid.   
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3.3.5 Wet normering topinkomens (WNT) 

Publicatieverplichting op grond van de WNT 
 
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van 
toepassing op Baanbrekers. Uit hoofde van de WNT moet de bezoldiging van alle topfunctionarissen 
worden verantwoord, ook als de norm niet is overschreden. Dit geldt ook voor externe 
topfunctionarissen, ongeacht de duur van het dienstverband of de periode van de inhuur. Van 
overige medewerkers moet alleen een vermelding plaatsvinden bij overschrijding van de norm.  
 
Onderstaande verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Baanbrekers van toepassing 
zijnde regelgeving. Dit is het algemene WNT-maximum. Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor 
Baanbrekers is € 189.000 (2017: € 181.000) voor topfunctionarissen met een dienstverband. 
 
Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt een afwijkende normering, zowel voor de 
duur van de opdracht als voor het uurtarief. 
In het boekjaar 2018 heeft er geen overschrijding in het kader van de WNT plaatsgevonden.  
 
1. Bezoldiging topfunctionarissen  
1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens 
leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de 
functievervulling.  
 

 
 
 
De heer Kansouh is per 1 september 2018 voor bepaalde tijd aangesteld als directeur van 
Baanbrekers. De heer Bak was van 1 augustus 2017 tot 1 september 2018 ingehuurd als directeur 

bedragen x € 1 Kansouh, A.H. W. Bak

Functiegegevens algemeen directeur directeur a.i.

Aanvang  en einde functievervulling in 2018 1/9 - 31/12 1/8 - 31/08

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 

fte)
1,0 0,4

Dienstbetrekking? ja nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 35.056                         3.563                           

Beloningen betaalbaar op termijn 5.865                           -                              

Subtotaal 40.921                         3.563                           

Individueel toepasselijke bezoldigings-

maximum 
63.173                         3.563                           

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet 

terugontvangen bedragen
-                              -                              

Totaal bezoldiging 40.921                        3.563                          

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan
n.v.t. n.v.t.
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van Baanbrekers. Op basis van het aan deze functie verleende mandaat, zijn beiden te kwalificeren 
als topfunctionaris in het kader van de WNT. 
 
1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1 t/m 12 
 

 
De heer Bak is tot 1 september 2018 ingehuurd als directeur van Baanbrekers. Op basis van het aan 
deze functie verleend mandaat is hij te kwalificeren als externe topfunctionaris in het kader van de 
WNT.  
 
 

  

bedragen x € 1

Functiegegevens

Kalenderjaar 2018 2017

Aantal kalendermaanden waarin 

functievervulling in het kalenderjaar 
                                 7                                  5 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
                               -                                   -   

Maximum uurtarief in het kalenderjaar 182,00                         176,00                         

Maxima op basis van de normbedragen per 

maand
                       139.900                        122.500 

Individueel toepasselijke maximum gehele 

periode kalendermaand 1 t/m 12

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) 

maximum uurtarief? 

Bezoldiging in de betreffende periode                        117.722                          85.650 

Totale bezoldiging gehele periode 

kalendermaand 1 t/m 12 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet 

terugontvangen 

Totaal bezoldiging (excl. BTW)

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling

01/01 – 01/08 01/08 – 31/12

N.v.t.

W. Bak

Directeur a.i.

                                                             262.400 

 Ja 

203.372                                                             

 N.v.t. 

                                                             121.285 

N.v.t.

Periode functievervulling in het kalenderjaar
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

Dit onderdeel is niet van toepassing voor Baanbrekers. 

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder 
 

 
 
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder 

dienstbetrekking  

Deze categorie was in 2018 niet van toepassing voor Baanbrekers. 

 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met 
dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben 
ontvangen. Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond 
van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT 
vermeld zijn of hadden moeten worden. 
 
  

Naam topfunctionaris Functie

Ligtenberg, W.J.J. lid dagelijks bestuur

Bakker, R. lid dagelijks bestuur

Blankers, T.A.H.M. lid dagelijks bestuur

Koolen, J.B. lid dagelijks bestuur

Damen, H. lid dagelijks bestuur

Brekelmans, J. lid algemeen bestuur

Bruijn, F.I.H.M. de lid algemeen bestuur

Couwenberg, A.C.A. lid algemeen bestuur

Flohr, P.J.M. lid algemeen bestuur

Gessel-Rechters, E. van lid algemeen bestuur

Grootswagers, K. lid algemeen bestuur

Hamond, A. van lid algemeen bestuur

Hoven, M.J.C. van lid algemeen bestuur

Mulder, M. (tot 5 juni 2018) lid algemeen bestuur

Musters, C.M.M. lid algemeen bestuur

Smit-van Gijsel, J.A.M. lid algemeen bestuur

Steen, P.L.S. van lid algemeen bestuur

Tuyl, J.M.M. van lid algemeen bestuur

Veldkamp, W.G.M. lid algemeen bestuur
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4. BIJLAGEN 

4.1 SiSa-bijlage bij de jaarrekening 
 

 
  

SZW G2B Gebundelde uitkering 

op grond van artikel 69 

Participatiewet_deel 

openbaar lichaam 2018

Openbaar lichaam 

o.g.v. Wgr (SiSa tussen 

medeoverheden)

Het openbaar lichaam 

verantwoordt hier per 

gemeente over het deel 

van de regeling dat in 

(jaar T) door het 

openbaar lichaam is 

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en in 

de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T) algemene 

bijstand

Deel openbaar lichaam

I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) algemene 

bijstand (exclusief Rijk)

Deel openbaar lichaam

I.1 Participatiewet (PW)

Besteding (jaar T) IOAW 

Deel openbaar lichaam

I.2 Wet 

inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte 

werkloze werknemers 

(IOAW)

Baten (jaar T) IOAW 

(exclusief Rijk)

Deel openbaar lichaam

I.2 Wet 

inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte 

werkloze werknemers 

(IOAW)

Besteding (jaar T) IOAZ

Deel openbaar lichaam

I.3 Wet 

inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen 

(IOAZ)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2B / 01 Indicatornummer: G2B / 02 Indicatornummer: G2B / 03 Indicatornummer: G2B / 04 Indicatornummer: G2B / 05 Indicatornummer: G2B / 06

1 060797 Gemeente Heusden € 6.563.783 € 224.652 € 603.678 € 5.863 € 117.230 

2 060809 Gemeente Loon Op Zand € 2.980.763 € 76.561 € 323.071 € 13.993 € 0 

3 060867 Gemeente Waalwijk € 9.774.924 € 243.050 € 663.083 € 10.116 € 59.191 

Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) conform de 

keuzes gemaakt bij G2B / 01

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief 

Rijk)

Deel openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Besteding (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Deel openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 


Baten (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud 

beginnende zelfstandigen

Deel openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud 

beginnende zelfstandigen) 

(Bbz 2004) 


Baten (jaar T) WWIK 

(exclusief Rijk)

Deel openbaar lichaam 

I.6 Wet werk en inkomen 

kunstenaars (WWIK)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2B / 07 Indicatornummer: G2B / 08 Indicatornummer: G2B / 09 Indicatornummer: G2B / 10 Indicatornummer: G2B / 11

1 060797 Gemeente Heusden € 389 € 0 € 0 € 0 

2 060809 Gemeente Loon Op Zand € 0 € 0 € 0 € 0 

3 060867 Gemeente Waalwijk € 596 € 0 € 0 € 0 

Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) conform de 

keuzes gemaakt bij G2B / 01

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet

Deel openbaar lichaam

I.7 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. 

art. 10d Participatiewet (excl. 

Rijk)

Deel openbaar lichaam 

I.7 Participatiewet (PW)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2B / 12 Indicatornummer: G2B / 13 Indicatornummer: G2B / 14

1 060797 Gemeente Heusden € 353.517 € 0 

2 060809 Gemeente Loon Op Zand € 136.056 € 0 

3 060867 Gemeente Waalwijk € 491.377 € 0 

SZW G3B Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en in 

de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T) 

levensonderhoud gevestigde 

zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking 

(exclusief Bob)

Baten (jaar T) 

levensonderhoud 

gevestigde zelfstandigen 

(exclusief Bob) (exclusief 

Rijk)

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking 

(exclusief Bob) (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

onderzoek als bedoeld in 

artikel 56 Bbz 2004 

(exclusief Bob) 

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3B / 01 Indicatornummer: G3B / 02 Indicatornummer: G3B / 03 Indicatornummer: G3B / 04 Indicatornummer: G3B / 05 Indicatornummer: G3B / 06

1 060797 Gemeente Heusden € 82.060 € 0 € 26.672 € 98.704 € 29.596 

2 060809 Gemeente Loon Op Zand € 71.857 € 0 € 34.640 € 18.942 € 17.560 

3 060867 Gemeente Waalwijk € 142.269 € 7.000 € 40.923 € 57.861 € 54.693 

Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) conform de 

keuzes gemaakt bij G3B / 01

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T) Bob Baten (jaar T) Bob (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

uitvoeringskosten Bob als 

bedoeld in artikel 56 Bbz 

2004

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3B / 07 Indicatornummer: G3B / 08 Indicatornummer: G3B / 09 Indicatornummer: G3B / 10

1 060797 Gemeente Heusden € 0 € 0 € 0 

2 060809 Gemeente Loon Op Zand € 0 € 0 € 0 

3 060867 Gemeente Waalwijk € 0 € 0 € 0 

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019 

Besluit 

bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(exclusief 

levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen)_deel 

openbaar lichaam 2018
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4.2 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld  
 
Baten en lasten per taakveld 

Bedragen x €1.000 Baten Lasten 

0. Bestuur en ondersteuning   

0.4 Overhead 2.265 9.323 

0.5 Treasury 3  

0.8  Overige baten en lasten 6.385 72 

0.10 Mutaties reserves 433  

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten  2.579 

6.0 Sociaal domein   

6.3 Inkomensregelingen 30.452 28.107 

6.4 Begeleide participatie 13.912 12.233 

6.5 Arbeidsparticipatie 2.211 3.347 

    

 Saldo baten en lasten op taakvelden 55.661 55.661 

In bovenstaand overzicht zijn de baten en lasten over 2018 zoals die in de jaarrekening zijn 
opgenomen, gerubriceerd naar de wettelijk verplichte taakvelden. Daarbij is ook aansluiting gezocht 
bij de IV-3 informatie die periodiek aan het CBS wordt verstrekt. De administratie is zodanig ingericht 
dat de verantwoording van de deelprogramma’s synchroon loopt met de bovenstaande 
deeltaakvelden onder “Sociaal domein”.  

 

 

 

 



> Bestuursvoorstel 
  

1 

 

Voorstel inzake 
 

 Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 

Steller Niek Burg, adviseur planning & control 

Verantwoorde-
lijk manager 

Arthur van de Ven 

Datum bestuur  8 april 2019  

Beslispunten 
 

1. Voorlopig vaststellen van de voorliggende ontwerpbegroting 2020 en de 
meerjarenraming 2021-2023; 

2. Het DB vragen de stukken na voorlopige vaststelling toe te sturen aan de 
drie gemeenteraden, met het verzoek om de zienswijzen op de begroting 
in te dienen.  

Financiële 
gevolgen 

Geen 

Formatie 
gevolgen 

Geen 

Gevolgen MT-
systemen 

Geen 

Relatie BB 2.0 - 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

26 maart 
2019 

Arthur vd 
Ven/Niek Burg 

SET  

Besluitvorming: 
 datum advies/besluit 

Advies/instemming OR/GO/ 
Participatieraad  

nvt De definitieve begroting 2020 dient tzt aan 
de OR/GO te worden toegestuurd. 

Besluit van AB 8 april 2019 kennisnemen/ingestemd/vastgesteld/afge-
wezen/ aangehouden: 
 
 
 
 
ondertekening: 
 
 
mr A.H. Kansouh                    R. Bakker 
Secretaris                                 Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 datum actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht NVT  

Website/intranet NVT  

Handboek Baanbrekers NVT  

Opname in het archief Ja, ntb E. Asmann 

Provincie Na vaststelling N. Burg /C. Kleijssen 

 
  



> Bestuursvoorstel 
  

2 

 

  
 

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

Aanleiding 
Conform de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers stelt het algemeen bestuur jaarlijks de 
ontwerpbegroting vast. Met de ontwerpbegroting 2020 incl. de meerjarenraming 2021-2023 is op 
29 maart jl. voorlopig ingestemd door het DB en wordt hierbij aan u voorgelegd ter voorlopige 
vaststelling. Na voorlopige vaststelling door uw bestuur kan de begroting voor het indienen van 
zienswijzen aan de gemeenteraden worden gezonden. De vaststelling van de definitieve begroting 
vindt dan plaats in de AB vergadering van 8 juli 2019. Verder wordt verwezen naar de begroting 
2020.  
  
Ontwerpbegroting 2020 
De ontwerpbegroting is sluitend voor zowel 2020 als de daarop volgende jaren. De begroting is in 
financiële zin beleidsarm opgesteld. Eind 2019 zal de begroting integraal geactualiseerd worden. Dit 
betekent niet dat er geen mutaties zijn verwerkt. Er is bijvoorbeeld al wel rekening gehouden met 
financiële gevolgen van de ontwikkelingen in het aantal uitkeringsgerechtigden. 
 
Vervolgtraject 
De ontwerpbegroting is 26 maart 2019 besproken met het SET. 
Na voorlopige vaststelling door het AB op 8 april 2019 wordt de begroting aangeboden aan de drie 
gemeenteraden, met het verzoek hun zienswijzen op de ontwerpbegroting in de dienen. Na 
eventuele aanpassing n.a.v. de ingediende zienswijzen wordt de definitieve begroting behandeld in 
het DB van 26 juni 2019 en ter vaststelling aangeboden aan het AB van 8 juli 2019. Direct daarna 
wordt de begroting aan de toezichthouder (de provincie) toegestuurd.  
 
Beslispunten 

1. Voorlopig vaststellen van de voorliggende ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming 
2021-2023; 

2. Het DB vragen de stukken na voorlopige vaststelling toe te sturen aan de drie 
gemeenteraden, met het verzoek om de zienswijzen op de begroting in te dienen. 

Implementatie en 
communicatie 

NVT 

Bijlage(n) Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023, versie 21 maart 
2019 
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Ter vaststelling door Algemeen Bestuur Baanbrekers 
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Voorwoord 
 
Samen zorgen voor meer inclusiviteit 

Kom in beweging. Dat is het credo waarmee onze koers eind 2018 is aangepast. Eigenlijk spreek ik 

liever van het verscherpen en verduidelijken. Meer dan ooit tevoren, weten Baanbrekers en de 

gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk nu wat ze van elkaar mogen en kunnen verwachten. 

Baanbrekers is in eerste instantie van werk en inkomen. Op dit terrein zorgen wij ervoor dat we 

mensen in beweging brengen. We beperken ons niet tot onze medewerkers en de kandidaten die wij 

volgens de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en de Bbz verder helpen. Nee, we willen het breder 

trekken. Eigenlijk wil Baanbrekers de complete arbeidsmarkt in beweging brengen.  

Dit doen we uiteraard niet in ons eentje. Hiervoor is lokaal én regionaal de inzet nodig van iedereen 

die bij die arbeidsmarkt betrokken is. Denk hierbij aan werkgevers, werknemers, werkzoekenden, de 

overheid, het onderwijs en netwerk- en samenwerkingspartners. Samen kunnen we ervoor zorgen dat 

kandidaten met verschillende talenten aan het werk gaan en blijven. En dan het liefst op een zo regulier 

mogelijke manier. Ons streven hierbij is dat iedereen zijn of haar steentje zo veel mogelijk bijdraagt 

aan de inclusieve arbeidsmarkt. 

Beweging zorgt voor nieuwe kansen en mogelijkheden. Beweging leert ons ook om anders te kijken. 

Niet naar beperkingen, maar naar alternatieve talenten. Beweging is nodig als het gaat om onze 

organisatie. Wij plaatsen de mens en zijn beweging centraal. Voor hem of haar zijn we een springplank 

naar regulier werk en een vangnet voor als het even niet, niet of niet meer gaat. 

Met onze koers gaan we niet ineens een andere richting op. Wat goed was, blijven we doen. En wat 

beter kan, daarmee zijn we actief aan de slag. Met de koers hebben keuzes gemaakt, waardoor onze 

organisatie nog toekomstbestendiger is geworden. Hiermee kunnen we Baanbrekers aanpassen aan 

de huidige tijd, de huidige wensen en de huidige eisen. Hiermee kunnen we ook meer focus 

aanbrengen in onze opdracht. En met die opdracht zijn we voortvarend aan de slag. Het helpen van 

mensen kost tijd, inspanning en energie. Er is met andere woorden geld voor nodig. Over dit geld en 

over wat we met dit geld mogelijk willen maken, leest u meer in de begroting over het jaar 2020 die 

nu voor u ligt. Het betreft de middelen die we nodig hebben voor onze gezamenlijke dienstverlening 

aan de drie gemeenten. Natuurlijk kunnen we per gemeente aanvullend maatwerk leveren. Daarover 

gaan we graag het gesprek met u aan. We hebben sowieso ambitieuze plannen, die helemaal passen 

bij een innovatieve uitvoeringsorganisatie voor sociale zaken en sociale werkgelegenheid die 

Baanbrekers is. Ik heb altijd geleerd dat je de lat net wat hoger moet leggen. Door net wat harder te 

moeten lopen, zorg je voor nog betere resultaten. 

Ook in 2020 doen we ons uiterste best om kandidaten aan het werk te helpen, om goed te netwerken 

met werkgevers en ketenpartners, om medewerkers zo regulier mogelijk te laten werken en om 

mensen aan het werk en aan een (tijdelijk) inkomen te helpen. Samen willen we er ook in 2020 voor 

zorgen dat de Langstraat weer een stukje inclusiever wordt. Hiervoor doen we een beroep op iedere 

speler in onze regio. Mogen we wat dit betreft ook nu weer op uw enthousiasme, uw betrokkenheid 

en uw medewerking rekenen? Mooi! 

 
Ahmed Kansouh 
directeur 
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1 Algemeen 
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1.1 Aanbieding en verantwoording 

Voor u ligt de beleidsbegroting 2020 van Baanbrekers, inclusief de meerjarenraming 2021 tot en met 

2023. Baanbrekers voert namens de gemeenten de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening 

uit. De taken van Baanbrekers zijn te verdelen in twee hoofdgroepen: het verstrekken van 

inkomensondersteuning (uitkeringen) en het bemiddelen naar of verstrekken van werk. Het laatste 

vanuit zowel de Participatiewet als de Wet sociale werkvoorziening. De begroting is structureel 

sluitend. Het saldo van de lasten en baten wordt afgedekt door de bijdragen van de gemeenten. 

De indeling en vorm van de begroting 2020 is ten opzichte van de (geactualiseerde) begroting 2019 op 

onderdelen aangepast en in overeenstemming gebracht met het Besluit Begroting en Verantwoording 

(BBV). De uitgangspunten van de inhoudelijke kaderbrief 2020 zijn in de begroting verwerkt.  

Voor de opstelling van de begroting is uitgegaan van één programma in de zin van het BBV. Hierin 

worden vier deelprogramma’s opgenomen: 

 Inkomensondersteuning 

 Re-integratie & Participatie 

 Leerwerkstructuur 

 Gemeentelijke bijdragen en overige lasten en baten 

De indeling van de programma’s sluit aan bij de opbouw van de organisatie. De leerwerkstructuur 

wordt gebruikt voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet. De 

kosten van de overhead zijn niet in het programma uitvoering verantwoord maar afzonderlijk 

gepresenteerd. 
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1.2 Financiële uitgangspunten 

Algemeen 

Besluit begroting en verantwoording (BBV)  

De begroting is opgesteld volgens de voorschriften uit het nieuwe BBV. Hierdoor kent de begroting 

vanaf 2018 een onderscheid tussen overhead en primair proces. Tevens is een aantal verplichte 

beleidsindicatoren opgenomen. 

 
De salarissen zijn begroot op loonkostenniveau 2019 en materiële kosten zijn begroot op basis van 
prijspeil 2019. Nieuwe ontwikkelingen worden bij de actualisatie van de begroting verwerkt. Aangezien 
compensatie van loonontwikkeling SW de afgelopen jaren door het Rijk nadrukkelijk steeds incidenteel 
is toegekend is een eventuele compensatie niet opgenomen. Bij de begrotingsactualisatie 2020 zullen 
de eventuele consequenties worden meegenomen, waarbij tevens de effecten van de meicirculaire 
2019, de septembercirculaire 2019 en de bestuursrapportages 2019 kunnen worden verwerkt. 
 
Om die reden is de begroting 2020 “beleidsarm” en gaat in financiële zin uit van de bestaande 
bedrijfsvoering. Vanzelfsprekend zijn de budgetten geactualiseerd op externe ontwikkelingen. 
Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en nieuwe berichtgeving over rijksbudgetten zijn hier het meest 
van belang. Budgettair ligt deze begroting in lijn met het geschetste beeld in de geactualiseerde 
begroting 2019. 
 

Ontwikkelingen reserves 

Algemene reserve 
In de gemeenschappelijke regeling van Baanbrekers is opgenomen dat Baanbrekers over een 
algemene reserve mag beschikken van € 1,2 miljoen, mits daar vanuit bedrijfseconomisch standpunt 
aanleiding toe is. Bij de vaststelling van de geactualiseerde begroting 2018 in juli 2018 is besloten de 
reserve te vormen ten laste van het begrotingsjaar 2018. Voor 2020 zijn, evenals voor 2019, geen 
mutaties op de algemene reserve voorzien. 
 
Reserve herpositionering 
De reserve herpositionering is in boekjaar 2017 gevormd voor een bedrag van € 2.600.000. Per 1 
januari 2019 bedraagt de reserve € 2.468.000. In de bijgestelde begroting 2019 zijn vooralsnog geen 
onttrekkingen geraamd. Dit bedrag blijft beschikbaar voor de eventuele effecten van koerskeuzen bij 
Baanbrekers 2.0. ‘kom in beweging’. 
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Omzetting reserve onderhoud gebouwen naar voorziening 
In voorgaande jaren is een reserve onderhoud gebouwen gevormd, die per 1 januari 2019 een stand 
had van € 553.000. Rekening houdend met de geraamde mutaties en de nog te verwachten aanpassing 
daarop voor 2019 bedraagt de reserve per 1 januari 2020 € 693.000. In 2019 wordt het 
meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd. Naar verwachting wordt dit plan medio 2019 door het 
dagelijks bestuur vastgesteld. De reserve onderhoud wordt in de loop van 2019 omgezet in een 
onderhoudsvoorziening. Conform het meerjarenonderhoudsplan wordt in 2020 € 240.000 in deze 
voorziening gestort. 
 
Reserve personeelsvoorzieningen 
In het verleden werd jaarlijks € 10.000 gestort in de reserve personeelsvoorziening. Eens in de vijf jaar 

werd uit het gespaarde bedrag een personeelsfeest bekostigd. Vanaf 2020 wordt gestopt met deze 

systematiek en worden de kosten ten laste van de begroting van het betreffende jaar gebracht. Bij het 

vaststellen van de jaarrekening 2019 zal een voorstel tot opheffing van deze reserve worden gedaan. 
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1.3 Begroting in een oogopslag 

 

 

Onder de baten van deelprogramma 4 zijn de navolgende gemeentelijke bijdragen verantwoord: 

 

In begroting 2020 is onder deelprogramma 4 de terugbetaling van het begrote resultaat over 2019 ad 
€ 921.000 verantwoord. Na correctie met deze incidentele last is de begroting structureel sluitend. Dit 
bedrag is tevens onttrokken aan de reserve.  

De hoogte van de gemeentelijke bijdragen voor 2020 en de jaren 2021 – 2023 liggen in lijn met de 
hoogte van de bijdragen in de gewijzigde begroting 2019. In hoofdstuk 4: toelichting op de begroting 
2020 zijn nadere specificaties en toelichtingen per deelprogramma opgenomen.  

Bedragen Realisatie Begroting Begroting

x €1.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

DP1: Inkomensondersteuning 28.107 26.273 26.643 27.289 27.761 28.101

DP2: Re-integratie en Participatie 3.347 3.943 3.924 4.078 4.256 4.461

DP3: Leerwerkstructuur 12.233 12.846 12.886 12.775 12.645 12.643

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 1.764 508 1.533 611 626 670

Totaal lasten deelprogramma's 45.451 43.570 44.985 44.753 45.288 45.876

Overhead 6.271 7.270 7.144 7.071 7.059 7.093

Totaal lasten 51.721 50.840 52.129 51.825 52.347 52.968

Baten

DP1: Inkomensondersteuning 30.452 29.431 29.809 30.642 31.251 31.689

DP2: Re-integratie en Participatie 2.211 1.052 737 757 828 899

DP3: Leerwerkstructuur 13.617 13.221 12.987 12.887 12.661 12.516

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 7.587 7.940 7.676 7.539 7.607 7.865

Totaal baten 53.867 51.645 51.208 51.825 52.347 52.968

Geraamd saldo van lasten en baten 2.146 805 -921 0 0 0

Af: stortingen reserves -1.210 -250 0 0 0 0

Bij: onttrekkingen reserves 1.643 366 921 0 0 0

Geraamd resultaat 2.579 921 0 0 0 0

Meerjarenbegroting

Bedragen Realisatie Begroting Begroting

x €1.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Gemeentelijke bijdragen 6.385 7.590 7.352 7.213 7.284 7.561

Meerjarenbegroting
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1.4 Bijdragen van de gemeenten 

Conform de Gemeenschappelijke regeling “Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers” dragen de 

gemeenten bij aan de exploitatie van Baanbrekers op basis van inwonerspercentage per 1 januari van 

het begrotingsjaar. De bijdrage wordt bepaald door het aantal inwoners van de eigen gemeente te 

delen door het totaal aantal inwoners van de drie deelnemende gemeenten. Voor de begroting 2020 

is gerekend met de verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 2019. De definitieve bijdragen voor 

2020 wordt bepaald op basis van de inwoneraantallen per 1 januari 2020.  

In de loop van 2019 wordt de gemeenschappelijke regeling aangepast. Indien dit gevolgen heeft voor 

de verdeling van de bijdragen dan zullen de effecten daarvan worden meegenomen met de bijstelling 

van de begroting eind 2019, of bij een latere begrotingswijziging.  

 

Aantal inwoners 

per gemeente / %-aandeel 
aantal 

2018 % 2018 
aantal 

2019 % 2019 
aantal 

2020 % 2020 

Heusden 43.723 38,16 % 44.107 38,12% 44.107 38.12 

Loon op Zand 23.120 20,18 % 23.333 20,17% 23.333 20.17 

Waalwijk 47.725 41,66 % 48.256 41,71% 48.256 41.71 

Totaal aantal inwoners / % 114.568 100 % 115.696 100 % 115.696 100 % 

 

Op basis van deze percentages worden de bijdragen 2020 per gemeente als volgt. Voor de jaren 2021 

tot en met 2023 worden dezelfde aantallen aangehouden als voor 2020. 

 Bedragen 
x € 1.000 

Rekening 
2018 

Geactuali-
seerde 

begroting 
2019 

2020 2021 2022 2023 

Heusden 2.438 2.782  2.803   2.750   2.777   2.883  

Loon op Zand 1.288 1.398  1.483   1.455   1.469   1.525  

Waalwijk 2.659 3.409  3.066   3.009   3.038   3.154  

Resultaat jaarrekening 2018 -/- 2.579      

Totaal 3.806 7.590     

Ontwerpbegroting 2020    7.352   7.213   7.284   7.561  
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2 Beleidsbegroting 
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2.1 Programmaplan 

Baanbrekers voert namens de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk de Participatiewet en 

de Wet sociale werkvoorziening uit. In deze paragraaf wordt het programmaplan weergegeven en 

toegelicht. De opzet is gebaseerd op het vernieuwde BBV. In het programmaplan moet volgens het 

BBV onder andere de post onvoorzien apart inzichtelijk gemaakt te worden. Daarnaast worden de 

kosten van de overhead afzonderlijk gepresenteerd. Het programmaplan is samengesteld uit de 

volgende vier deelprogramma’s: 

 Inkomensondersteuning 

 Re-integratie en participatie 

 Leerwerkstructuur 

 Gemeentelijke bijdragen en overige lasten en baten 
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2.1.1 Deelprogramma 1: Inkomensondersteuning 

Ambities en ontwikkelingen 

BUIG 

Het aantal uitkeringsgerechtigden in het verzorgingsgebied van Baanbrekers heeft zich jarenlang in 

gelijke mate ontwikkeld als het landelijk aantal uitkeringsgerechtigden. Vanaf begin 2016 is de 

ontwikkeling van het aantal gerechtigden in de Midden-Langstraat echter anders dan wat er landelijk 

te zien is: er vond in de Midden-Langstraat vanaf 2016 bijna geen groei in aantallen meer plaats, en 

vanaf medio 2017 is het aantal zelfs behoorlijk gedaald (zie onderstaande grafiek). Dit heeft grote 

(positieve financiële) gevolgen voor de resultaten van Baanbrekers gehad, en op de opeenvolgende 

meerjarenbegrotingen. 

 

Op landelijk niveau is ook al enige tijd sprake van een daling van aantallen bijstandsgerechtigden. Het 

lijkt erop dat bij Baanbrekers in het recente verleden vooruit liep op de landelijke trend, en dat de 

makkelijkst plaatsbare kandidaten sneller zijn geplaatst dan dat dit landelijk gebeurde. Het ligt dan ook 

voor de hand te verwachten dat de afname van de aantallen bijstandsgerechtigden zal afvlakken, 

terwijl die dalende trend landelijk mogelijk nog even zal doorgaan (het ‘inhaaleffect’). 

Het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden bij Baanbrekers was in 2017 nog 1670, en in 2018 ruim 

100 minder, namelijk 1555. Voor de begroting 2019 was rekening gehouden met opnieuw een 

gemiddeld aantal van 1555. Een afvlakkende dalende trend, met daarbij een toenemend beroep op 

bijstand vanuit andere inmiddels gesloten regelingen (zoals Wajong) leidden tot deze verwachting voor 

2019.  

Zie ook de afbeelding bij het onderdeel Re-integratie en participatie (opgenomen bij deelprogramma 

2). Overigens, wanneer deze aantallen realiteit worden in 2019 zal opnieuw een fors positief resultaat 

op de Buig worden behaald. 
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Nu blijkt, na 3 maanden in 2019, dat de dalende trend in de aantallen zich nog heeft voortgezet, 

weliswaar minder dalend dan voorheen, maar toch vóórtdurend. Dit zal bij de 1e bestuursrapportage 

over 2019, in het voorjaar 2019, dan ook kunnen leiden tot een begrotingswijziging voor 2019 als 

gevolg van de lager dan oorspronkelijk geraamde aantallen bijstandsgerechtigden voor 2019. 

 Op dit moment, en ten behoeve van deze begroting 2020, wordt voor het jaar 2019 een gemiddeld 

aantal van 1495 bijstandsgerechtigden verwacht.  

Het Rijk voorziet een toename van het volume in 2020 ten opzichte van 2019 van 1,5% (zie tabel), 

daarom gaan we bij Baanbrekers uit van gemiddeld afgerond 1520 bijstandsgerechtigden in 2020. 

 

Bron: Rijksbegroting 2019, XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Naast het aantal uitkeringsgerechtigden worden de BUIG-lasten ook bepaald door de 

loonkostensubsidies Banenafspraken en Beschut Werken. Deze laatste twee posten zijn toegelicht bij 

het deelprogramma 2: Re-integratie & Participatie. 

Bijzondere bijstand 

Gemeenten staan uniformiteit in de uitvoering van beleid op het terrein van bijzondere bijstand voor. 
Het verlenen van bijzondere bijstand is echter, vanuit gemeentelijk perspectief, een 
inkomensvoorziening die in het voorkomende geval integraal onderdeel uit moet maken van een 
breder arrangement aan (maatwerk)voorzieningen gericht op ondersteuning van het huishouden in 
kwestie.  
 
De uitvoering van bijzondere bijstand gebeurt door Baanbrekers met inachtneming van wettelijke 
regelgeving en afgeleide beleidsregels. Veel aanvragen voor bijzondere bijstand zijn enkelvoudig en 
gekoppeld aan de verstrekking van algemene bijstand of een minimum inkomensniveau. De huidige 
beleidsregels zijn reeds in 2015 vastgesteld. Deze worden in 2019 door gemeenten én Baanbrekers 
opnieuw onder de loep genomen en indien nodig aangepast. Dit moet ertoe leiden dat de bijzondere 
bijstand aansluit bij de wettelijke regelgeving en het aanbod vanuit het bredere sociale domein. De 
nieuwe beleidsregels hebben gevolgen voor de ramingen 2019, 2020 en verder. 
 

Heusdens Interventie Team (HIT) / Bestuurlijke Interventie Teams (BIT) 

Vanuit een toenemende focus op handhaving en rechtmatigheid vanuit het sociaal domein is de 
behoefte ontstaan om handhavers van Baanbrekers ook in te zetten voor de bestuurlijke 
interventieteams (HIT / BIT) van gemeenten. Daarin worden multi-problematieken aangepakt, die vaak 
één specifiek beleidsterrein (al dan niet binnen het sociaal domein) of functionaliteit overschrijden en 
daardoor nopen tot samenwerking. Handhavers van Baanbrekers, al ervaren in handhaving op vooral 
de Participatiewet, kunnen hierin van toegevoegde waarde zijn voor gemeenten. Tot maart 2018 
gebeurde dat ‘om niet’, wat betekent dat voor het leveren van de inzet van de handhavers geen extra 
middelen door Baanbrekers werden ontvangen.  
 
Vanaf april 2018 betalen gemeente Heusden en de gemeente Waalwijk/Loon op Zand een 
overeengekomen tarief voor de inzet van handhavers van Baanbrekers in hun bestuurlijke 
interventieteams, resp. HIT-team en BIT-team. 
  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Macrobudget PW 5.889.610       6.212.974          6.219.663          6.315.419       6.513.295       6.658.210       6.762.404       

Index | 2019 = 100 94,69                99,89                  100,00                101,54             104,72             107,05             108,73             
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Huisvesting statushouders 

Voor de huisvesting van statushouders in de gemeente Waalwijk wordt vanuit Baanbrekers een 

coördinator uitvoering huisvesting ingezet. De kosten van deze inzet worden door Baanbrekers in 

rekening gebracht bij de gemeente Waalwijk. 

 

Prestatie-indicatoren 

Indicator Begroting 2020 Geactualiseerde 

Begroting 2019 

Percentage meldingen dat terecht aan de poort wordt tegengehouden 50% 50 % 

Percentage dat terecht leidt tot een toegekende aanvraag 50% 50 % 

 

 
Uitganspunten en risico’s 

In de kaderbrief 2020 hebben we de volgende doelstellingen benoemd: 

 

 

BUIG Rijksbijdrage 

Vanaf 2015 worden de Rijksinkomsten voor het sociale domein ontschot. Tot 2021 blijven de 
onderdelen echter zichtbaar. De rijksbijdrage BUIG is gebaseerd op de Wet bundeling van uitkeringen 
inkomensondersteuning aan gemeenten. Voor de begroting 2020 worden de door de gemeenten van 
het rijk ontvangen BUIG-middelen conform de GR doorbetaald aan Baanbrekers. 
 
Voor 2020 is nog geen indicatie van de rijksbijdrage BUIG bekend; deze moet dus geschat worden. 
Uitgaande van de ontwikkeling van het totale landelijke budget is in de begroting 2020 van 
Baanbrekers een stijging van 1,5% opgenomen, resulterend in een totale rijksbijdrage BUIG op 
€26.573.000. De exacte verdeling per gemeente is nog niet bekend. 
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Invordering BUIG  

Voor de komende jaren 2019 en 2020 wordt begroot dat jaarlijks € 550.000 aan Buig-gelden wordt 

ontvangen van uitkeringsdebiteuren. Daar bovenop worden nog gelden terugontvangen die eerder 

onterecht zijn verstrekt vanuit de Bijzondere Bijstand en Bbz. In totaal is dat naar verwachting meer 

dan € 900.000 (in 2017 was het zelfs meer dan 1 miljoen euro). 

In 2019 wordt verder gewerkt aan een opschoning van het debiteurenbestand. Per debiteur zal 

bekeken worden hoe realistisch en haalbaar de terugvordering is. Van een debiteur die bijvoorbeeld 

op bijstandsniveau leeft, 60 jaar oud is, en een schuld bij Baanbrekers heeft van € 50.000, kan niet 

verwacht worden dat de volledige schuld ooit voldaan zal worden. 

De opschoning van het bestand heeft eind 2018 / begin 2019 al geleid tot aanpassing van de bepaling 

van het aandeel dubieuze debiteuren. Verdere opschoning van het bestand zal mogelijk ook leiden tot 

(gedeeltelijke) afboekingen van debiteuren, of buiten invorderingstellingen, wanneer blijkt dat 

terugvorderingen (weinig of) geen resultaat kunnen opleveren. 

 

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 

De begrote lasten en baten zijn gebaseerd op de gemiddelde lasten en baten van de afgelopen jaren. 
Gezien de aard van de regeling kan de realisatie afwijken van de begroting, vooral omdat het om kleine 
aantallen klanten gaat met niet te voorspellen lasten en baten op leningen. 
 
De regeling kent een vergoedingssystematiek, waarbij 75% van de lasten wordt vergoed en 75% van 
de baten moet worden terugbetaald aan het Rijk. Voor het verschil verstrekt het Rijk een vast budget. 
Voor de begroting van 2020 worden de lasten en baten geschat op basis van gemiddelden over de 
voorliggende drie jaarrekeningen (2016-2017-2018):  

 lasten: (€ 361.000 + € 687.000 + € 405.000): 3 = € 484.000 (begroting 2019 was € 532.000) 

 baten: (€ 295.000 + € 707.000 + € 419.000): 3 = € 474.000 (begroting 2019 was € 485.000) 
 

Bijzondere bijstand  

In de begroting 2020 wordt aangenomen dat Baanbrekers de bijzondere bijstand voor de 
deelnemende gemeenten volledig uitvoert. De directe lasten voor de uitvoering (lasten van 
toegekende bijzondere bijstand) van deze regeling worden door de gemeenten gedekt. Per kwartaal 
worden de werkelijke lasten verrekend met het voorschot van de deelnemende gemeenten.  
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Lasten en baten 

Voornoemde toelichtingen leiden tot navolgende recapitulatie: 

  

Bedragen Realisatie Begroting Begroting

x €1.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Uitkeringen BUIG 21.110 20.180 20.608 21.254 21.727 22.067

Uitkeringen Bbz 405 532 484 484 484 484

Bijzondere bijstand 2.253 2.132 2.132 2.132 2.132 2.132

Gesubsidieerd personeel 118 110 110 110 110 110

Niet gesubsidieerd personeel 2.715 2.794 2.794 2.794 2.794 2.794

Inhuur derden 127 195 195 195 195 195

DVO HIT / BIT 4 20 10 10 10 10

Specifieke ICT 248 310 310 310 310 310

Overige lasten 1.127 0 0 0 0 0

Totaal lasten 28.107 26.273 26.643 27.289 27.761 28.101

Baten

Inkomsten BUIG 26.865 26.170 26.573 27.406 28.015 28.454

Invordering BUIG 575 550 550 550 550 550

Bbz 419 485 474 474 474 474

Bijzondere bijstand 2.253 2.132 2.132 2.132 2.132 2.132

Wsw rijksvergoeding 81 74 70 70 70 69

DVO HIT / BIT 4 20 10 10 10 10

Overige baten 256 0 0 0 0 0

Totaal baten 30.452 29.431 29.809 30.642 31.251 31.689

Geraamd saldo van lasten en baten 2.345 3.159 3.166 3.353 3.490 3.587

Meerjarenbegroting
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2.1.2 Deelprogramma 2: Re-integratie en Participatie 

Ambities en ontwikkelingen 

Re-integratie en Participatie organiseert en voert regie op activiteiten die ontwikkeling naar zo regulier 

en duurzaam mogelijk werk mogelijk maken. Het betreft het hele proces van instroom, doorstroom en 

uitstroom (IDU). In 2019 wordt dit IDU-proces uitgelijnd/herijkt en wordt de nieuwe soll-situatie 

beschreven. Dit kan leiden tot aanpassing van de structuur van de organisatie. 

De focus ligt op het zoveel mogelijk aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Dit geldt zowel voor P-wet kandidaten als voor Sw-medewerkers. Re-integratie en 

Participatie fungeert daarbij als springplank voor mensen die niet, nog niet of even niet zelfstandig aan 

de slag kunnen gaan op de arbeidsmarkt. Het doel is om zoveel mogelijk mensen aan de onderkant 

van de arbeidsmarkt aan zo regulier mogelijk werk te helpen. 

Om mensen stappen te laten zetten naar en op de arbeidsmarkt bieden wij begeleiding en 

bemiddeling. 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. 

Met de komst van de Participatiewet krijgen we de komende jaren te maken met een steeds grotere 

doelgroep die ondersteuning nodig heeft bij het vinden van werk op de reguliere arbeidsmarkt, of die 

aangepaste arbeid nodig heeft (zie de volgende afbeelding). Landelijk leidt dit tot een verdubbeling 

van het aantal mensen met een arbeidsbeperking dat een beroep doet op de Participatiewet. Dat 

aantal komt bovenop de reguliere dienstverlening die al wordt aangeboden. 

 
 

Baanbrekers kent drie stromen van kandidaten die middels het primaire proces van in- door- en 

uitstroom begeleid worden naar de zo regulier mogelijke werkplek.  

 De eerste stroom betreft de poort. Het is moeilijk te voorspellen hoeveel instroom er zal zijn 

in 2020 omdat dit sterk afhangt van conjuncturele schommelingen en toestroom van 

inburgeraars.  
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 De tweede stroom betreft het ‘zittend bestand’. In 2020 zal vervolg gegeven worden aan het 

arbeidsfit krijgen van en begeleiden naar de meest reguliere werkplek van de kandidaten met 

enige afstand tot de arbeidsmarkt.  

 De derde stroom betreft de SW-medewerkers waarvan in 2019 is vastgesteld dat ontwikkeling 

naar een hogere trede op de ‘werkladder’ (zie de volgende afbeelding) is te verwachten.  

 
 

In de kaderbrief 2020 hebben we de volgende doelstellingen benoemd:  

 
 

Meer kandidaten zo regulier en zo duurzaam mogelijk plaatsen 

De focus voor het realiseren van uitstroom lag in 2017 voornamelijk bij de snelst bemiddelbare 

kandidaten. In 2018 en 2019 is de focus verbreed naar het arbeidsfit krijgen van de doelgroep met 

meer afstand tot de arbeidsmarkt. In 2020 zal onze focus nog breder worden door ook de SW-

medewerkers naar vermogen te laten ontwikkelen. Dit gaan we doen met behulp van de rapportages 

uit het in 2019 af te ronden project ‘Mensen in Beeld’. Aan de hand daarvan maken we persoonlijke 

ontwikkelplannen. Alle middelen die we reeds inzetten voor de P-wet kandidaten zijn ook beschikbaar 

voor deze doelgroep om de ontwikkeling te realiseren. 

 

Mede door een veranderende doelgroep (o.a. voormalig Wajongers) is er grote kans op toename van 

inzet van een arbeidsdeskundige/SMT/casemanager en loonwaarde-experts. Dit kan ook leiden tot 

een toename van het aantal Baanafspraakbanen. 
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Welke instrumenten gaan we inzetten voor de realisatie van uitstroom?  

 Juiste diagnose stellen met behulp van onder andere het Transferium. 

 Juiste PvA/werktraject inrichten: 
Stap 1: Werkervaring opdoen/ ritme behouden met behoud van uitkering (Transferium, WEP 
intern/extern) 
Stap 2: Werkervaring opdoen betaald (zo nodig inzetten Loonwaarde-metingen) 
Stap 3: Regulier werken, eventueel met ondersteuning (DU-coach, proefplaatsing, Jobcoach, 
Baanafspraakbaan, stimuleringspremie, nazorg, werkplekaanpassing, onkostenvoorziening) 

 Tegelijkertijd inzet van de juiste training of coaching/begeleiding: vakgerichte opleiding / training, 
Talent2Work, TalentProgram, maatjesproject, SMT etc. 

 
Kwalitatieve ontsluiting 

 Het stellen van een goede diagnose. Dit doen we met een eigen ontwikkeld of zo nodig ingekocht 
instrument. 

 In 2019 onderzoeken we het proces rondom het periodiek spreken van álle cliënten. Eind 2020 is 
de herinrichting geëffectueerd. 

 
Maximale ontwikkeling op loonwaarde 

 Dit doen we door meer jobcoaching (JC) in te zetten. 

 Dit bereiken we door het inzetten van een doorstroom-uitstroomcoach (DU-coach). 

 Door middel van de inzet van meer nazorg voor regulier geplaatste kandidaten. 

 Periodieke diagnostisering van de ontwikkeling van de medewerkers d.m.v. loonwaardemeting. 
 

Overige ontwikkelingen 

 Social Return on investment (SROI) 

Er wordt met de gemeenten gesproken over een intensivering van de dienstverlening van 
Baanbrekers bovenop de bestaande dienstverlening. Indien de gemeenten hiertoe zouden 
besluiten, betekent dit een actievere rol van de SROI-coördinator.  

 Aantallen Baanafspraakbanen (BAB)  
In 2018 waren de aantallen voor BAB een optelsom van LKS inclusief forfaitair LKS en nieuw 
Beschut (Nbw). Het aantal BAB is niet meer de optelsom. Forfaitair LKS en Nbw vallen hier niet 
meer onder. Vanaf 2019 is dit gescheiden. In 2019 is het aantal Nbw gesteld op 34. Voor 2020 
is de taakstelling nog niet bekend. De verwachting is dat naar aanleiding van de evaluatie 
beschut werk, die in 2019 door van Ark wordt uitgevoerd, er een extra impuls voor beschut 
werk komt. Effecten zijn nu nog niet duidelijk, maar een hoger aantal dan 34 is te verwachten. 
Echter zal, bij gelijkblijvend overheidsbeleid, het aantal positieve adviezen beschut werk niet 
gelijk lopen met de taakstelling. Vooralsnog wordt meerjarig uitgegaan van 34 plaatsingen.  

 Re-integratie na ziek uit dienst LKS  
De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeente. Jaarlijks groeit het aantal BAB’ers en 
dus ook de kans dat een BAB’er ziek uit dienst gaat. De inzet van een 
casemanager/arbeidsdeskundige voor deze taak zal hierdoor jaarlijks iets toenemen.  

 De regie voor IDU (inclusief trajecten bij leerwerkstructuur) ligt bij R&P 
Dit leidt tot meer fte’s bij R&P ten behoeve van medewerkers-ontwikkeling van ontwikkelbare 
SW-ers. 

 De strategie / ontwikkeling als gevolg van de koers ‘Kom in Beweging’ kunnen zijn: 

 De totale productielijn / werk naar opdrachtgever 

 Verkopen PMC 

 Meer groepsdetacheringen  

 Meer individuele detacheringen 

 Meer begeleid werken 
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Dit heeft gevolgen in diverse bedrijfsonderdelen voor de overhead. Denk hierbij bijvoorbeeld: aan 
meer inzet van jobcoaching danwel de financiële vergoeding hiervoor aan opdrachtgevers / aan 
mogelijk leegstaande panden / personele consequenties voor niet gesubsidieerde medewerkers etc. 
 

Regionale werkgeversdienstverlening & Matching 

In 2019 wordt Talent Uit Werkhart tot 1 juli betaald uit regionale middelen. Per 1 juli 2019 zullen de 
kosten uit het huidige re-integratiebudget moeten komen. Dit zal in 2020 continueren. Hiervoor 
begroten we een bedrag van € 45.000. Het Leerwerkloket wordt in 2019 nog door Tilburg vergoed. Per 
2020 door de afzonderlijke gemeenten. Afhankelijk van de financiering in de Langstraat kan een deel 
van het huidige re-integratiebudget hiervoor worden aangewend. De verwachting is dat bij een positief 
besluit in 2019 over de regionale bundeling van middelen een deel van de huidige re-integratiegelden 
per 2020 naar WSP zal verschuiven.  
 
Tot dusver heeft Baanbrekers op een actieve maar behoudende wijze deelgenomen aan de regionale 
samenwerking. In de praktijk betekent dit dat de werkwijze van Baanbrekers tot en met eind 2018 niet 
is veranderd en dat enkel de voordelen van regionale samenwerking zijn omarmd. In het eerste 
kwartaal van 2019 probeert Baanbrekers inzichtelijk te maken wat de financiële consequenties zullen 
zijn. De exacte effecten zijn lastig te duiden, waardoor is gekozen voor het schetsen van scenario’s met 
een negatief effect op bijvoorbeeld het aantal plaatsingen en de gevolgen voor de hoogte en duur van 
uitkeringen van 20%, 40% en 60%.  
 
 
Prestatie-indicatoren  

Indicator  2020 2019 

PW plaatsingen 300 360 

Waarvan BAB 16 23 

SW plaatsingen 100 tot 200 10 

Tabel 1 Aantal nieuwe plaatsingen per jaar 

Baanbrekers voorziet dat het aantal nieuwe plaatsingen PW voor de komende jaren zal afnemen 

doordat de instroom kleiner is dan voorgaande jaren en de instroom die er is, uit een moeilijker 

bemiddelbare doelgroep bestaat. Daarnaast wordt het lastiger de kandidaten uit het zogenaamd 

‘zittende bestand’ te bemiddelen naar werk. Daardoor voorzien wij een remmende werking op het 

aantal plaatsingen. Een deel van de PW-plaatsingen zal terecht komen op de werkplekken die de 

leerwerkstructuur van Baanbrekers biedt. Dit betreft plaatsingen bij de Werkpool, het Werkbedrijf en 

Ruelong BV (WML Facilitair). Hierop wordt in deelprogramma 3: Leerwerkstructuur verder ingegaan. 

De overige plaatsingen betreffen reguliere plaatsingen al dan niet in combinatie met de inzet van een 

gemeentelijke voorziening zoals een stimuleringspremie of een opleidingsvergoeding. Het aantal Sw-

plaatsingen komt voort uit de verwachting dat Baanbrekers in 2020 dit aantal ontwikkelbare Sw-ers 

kan begeleiden naar een zo regulier mogelijke werkplek in het kader van de uitwerking van het 

koersdocument ‘Kom in beweging’. In de formatie is nog geen rekening gehouden met de gevolgen 

van de inzet op dit proces. In 2019 werken wij de scenario’s hiervoor verder uit.  

Ter informatie nemen we de volgende aantallen BAB en Nbw op waarvan we verwachten ze voor 2020 

te realiseren. 

Regeling 2020 2019 

Banenafspraken 135 119 

Taakstelling Nieuw Beschut 34 34 

Tabel 2 Plaatsingen ultimo jaar 
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Uitgangspunten en risico’s 

Baanafsprakenbanen (BAB) 

Het goed inschatten van het aantal BAB is zeer moeilijk omdat het een open eind regeling betreft. 
Daarbij zijn hierover tot op heden weinig ervaringsgegevens bekend.  

In de meerjarenbegroting is opgenomen: 

Bedragen x €1 2019 2020 2021 2022 2023 

Begin van het jaar 105 119 135 153 175 

Eind van het jaar 119 135 153 175 199 

Gemiddeld aantal 112 127 144 164 187 

Gemiddelde LKS € 8.926 € 8.926 € 8.926 € 8.926 € 8.926 

Totaal LKS BAB € 995.368 € 1.129.945 € 1.284.708 € 1.462.687 € 1.667.362 

 

Nieuw Beschut Werken (Nbw) 

In 2017 waren drie beschutte werkplekken gerealiseerd. Er is een meerjarenraming opgesteld voor het 

aantal plaatsen Nbw en de bijbehorende loonkostensubsidie. Op 31 december 2019 is de taakstelling 

34. De surplus voor 2020 is nog niet bekend. Het aantal plaatsingen Nbw bleef in 2018 achter op de 

doelstelling. De doelstelling is ingegeven door een taakstelling van de rijksoverheid. In de praktijk vindt 

Baanbrekers deze aantallen niet terug binnen de beschikbare kandidaten of de doelgroep van het 

UWV. Baanbrekers ervaart, geheel in lijn met de landelijke trend, een groot verschil tussen de 

opgelegde taakstelling en de realiteit. Baanbrekers is voor de aantallen Nbw afhankelijk van de 

aantallen positieve adviezen Nbw van het UWV. Baanbrekers hoeft niet meer plaatsen Nbw te 

realiseren dan er positieve adviezen worden afgegeven. Bij gelijkblijvend overheidsbeleid verwachten 

we ondanks de eigen inspanningen dat de taakstelling in de toekomst ook niet behaald zal worden. 

Staatsecretaris Van Ark heeft in haar kamerbrief ‘uitwerking breed offensief’ benoemd dat ze 

voornemens is Nbw werk een impuls te geven. 

In de meerjarenbegroting is opgenomen: 

Bedragen x € 1 2019 2020 2021 2022 2023 

Begin van het jaar 13 34 34 34 34 

Eind van het jaar 34 34 34 34 34 

Gemiddeld aantal 24 34 34 34 34 

Gemiddelde LKS € 15.192 € 15.192 € 15.192 € 15.192 € 15.192 

Totaal LKS Nbw € 357.007 € 516.521 € 516.521 € 516.521 € 516.521 

 

De berekening is gebaseerd op een gemiddelde loonkostensubsidie (LKS) Nieuw Beschut van  

€ 15.192 als resultante van een werktijd van 31 / 36 uur per week op basis van 70% van het 

minimumloon (= 70% van € 25.203 = € 17.642). 

Naast de LKS moeten er ook kosten voor begeleiding gemaakt worden. Het Rijk heeft deze kosten op 

€ 8.500 per plek gesteld. Voor 2020 betekent dat € 289.000 (34 * € 8.500). Hierbij wordt uitgegaan van 

de volledige realisatie van de taakstelling. Of de taakstelling werkelijk gehaald wordt, hangt in sterke 

mate af van de eerder beschreven factoren.  
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Re-integratie 

De lasten van inburgering worden verrekend met de gemeenten (zie ook € -75.000 verrekening met 
gemeenten). Dit zijn enkel de uitvoeringskosten voor de kosten rondom inburgering, dus naar 
aanleiding van de verstrekkingen zoals reiskosten, kinderopvang enz. Het idee is dat Baanbrekers de 
brede intake en oriëntatie vorm gaat geven in het inburgeringplustraject. In de loop van 2019 worden 
hier nadere afspraken over gemaakt. De extra kosten voor dit traject zijn nog niet opgenomen in deze 
begroting. De in 2018 en 2019 incidentele extra inspanning tot bestandsanalyse van 
uitkeringsgerechtigden en Wsw’ers  is in 2020 niet langer van toepassing. 
 
Het budget re-integratie kent in 2020 de volgende bestedingen: 

 Bedragen x € 1.000 Begroting 
2019 

Geactualiseerde 
begroting 2019 

Begroting 

2020 

Stimuleringspremies 50 65 65 

Inburgering 70 75 75 

Transferium / SMT 150 165 10 

Transferium - - 100 

SMT - - 80 

Jobcoach / loonwaardemeting 100 100 150 

Opleiding 50 50 100 

    

Overig 115 50 95 

Subtotaal 620 505 665 

Doorb. gemeenten inburgering -70 -75 -75 

Totaal budget re-integratie 550 590 590 

 
Het toegenomen budget voor opleiding heeft vooral te maken met het TalentProgram dat in 2018 als 
pilot heeft gedraaid voor de gemeente Waalwijk en ook door Waalwijk is gefinancierd. Dit traject 
voorziet in een maatwerkaanpak. RIBW Brabant richt zich hierin op de aanpak van de psychische 
problematiek en het arbeidsfit maken van de kandidaat en Baanbrekers richt zich op het traject naar 
werk. Baanbrekers is van mening dat het programma structureel voor de Langstraat ingezet moet 
worden en is bereid de helft van de kosten voor diens rekening te nemen. De overige kosten zouden 
door de drie gemeenten betaald moeten worden. Vooruitlopend op gesprekken met de gemeenten 
hierover nemen wij in deze ontwerpbegroting deze post op. Het hogere budget bij ‘overig’ heeft te 
maken met het eerdergenoemde Talent Uit Werkhart waarvan de kosten na 1 juli 2019 niet meer 
betaald worden uit regionale middelen. 
   
Projectkosten (HOB) 

Gezien het succes is de verwachting dat het project HOB in 2020 wordt voortgezet. De omvang daarvan 

wordt pas later in 2019 bepaald. Vooralsnog nemen we hiervoor niets op in de begroting 2020. 

Uitgaande van de huisvestingstaakstelling van de Langstraatgemeenten is een eerste voorzichtige 

schatting dat we in 2020 ongeveer 75 (2/3 taakstelling gemeenten huisvesting) trajecten zullen 

inzetten. 
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Lasten en baten 

De posten LKS Banenafspraken en Beschut Werken worden uit de BUIG gedekt. De rijksuitkering BUIG 

is echter geheel onder deelprogramma 1: Inkomensondersteuning opgenomen daar dat onderaan 

deze tabel de dekking uit BUIG afzonderlijk is aangegeven, zodat saldo overig posten resteert. 

 

  

Bedragen Realisatie Begroting Begroting

x €1.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

BUIG LKS: Banenafspraken 903 995 1.130 1.285 1.463 1.667

BUIG LKS: Beschut Werken 78 357 517 517 517 517

Re-integratie trajecten 401 590 590 590 590 590

Lonen Fidant extern 55 60 60 60 60 60

Projectkosten (HOB & JWLZ) 328 394 0 0 0 0

Niet gesubsidieerd personeel 1.545 1.669 1.669 1.669 1.669 1.669

- Doorbelast naar projecten -110 -172 -92 -92 -92 -92

Inhuur derden 7 50 50 50 50 50

Overige lasten 79 0 0 0 0 0

Totaal lasten 3.347 3.943 3.924 4.078 4.256 4.461

Baten

Rijksmiddelen re-integratie 1.743 608 687 707 778 849

Vergoeding Fidant extern 48 50 50 50 50 50

Inkomsten uit projecten 328 394 0 0 0 0

Inkomsten uit de regio 47 0 0 0 0 0

Overige baten 45 0 0 0 0 0

Totaal baten 2.211 1.052 737 757 828 899

Geraamd saldo van lasten en baten -1.136 -2.891 -3.187 -3.321 -3.428 -3.563

Waarvan dekking uit BUIG 981 1.352 1.646 1.801 1.979 2.184

Waarvan overig 121 1.539 1.540 1.520 1.449 1.379

Meerjarenbegroting
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2.1.3 Deelprogramma 3: Leerwerkstructuur  

Ambities en ontwikkelingen 

 In de kaderbrief 2020 zijn de volgende doelstellingen benoemd: 

 

Eind 2018 is het besluit genomen de koers beschreven in het koersdocument “Kom in beweging” te 

ondersteunen. Gedurende 2019 zal mogelijk duidelijk worden in hoeverre dit invloed heeft op de 

inrichting van de Product Marktcombinaties (PMC’s) binnen het Werkbedrijf en die van WML Facilitair. 

Te verwachten is dat medewerkers in de weg naar buiten zoveel mogelijk individueel of in groepen 

worden gedetacheerd bij reguliere werkgevers. In 2019 zal vooral ingezet worden op deze beweging 

van binnen naar buiten. De aanpak hiervan wordt in deelprogramma 2: Re-integratie & Participatie 

verder toegelicht. Binnen het primair proces fungeert de leerwerkstructuur als vangnet en springplank 

voor medewerkers uit de doelgroep. Het effect, zal op termijn zijn dat formatie en omzet van de PMC’s 

behorend bij het vangnet verschuift naar de Werkpool. Het werkpakket van het vangnet kan flexibel 

meebewegen met het aantal medewerkers uit de doelgroep. Bij afname van het aantal doelgroep 

medewerkers zal deze beweging gemakkelijk te maken zijn. Bij toename van het aantal doelgroep 

medewerkers zal deze beweging een uitdaging zijn, omdat dan veelal sprake is van een economische 

laagconjunctuur waardoor weinig aanvullend werk op de markt voorhanden zal zijn.  

Daarnaast wordt gewerkt aan inzage in de kostprijs per PMC. Dit moet informatie opleveren om de 

verschillende werksoorten te waarderen en hier keuzes in te maken indien nodig/mogelijk. Ook wordt 

gewerkt aan het in beeld brengen van de KPI’s waardoor meer inzage verkregen wordt over het 

prestatieniveau. We zijn in 2018 gestart met het benoemen en opstellen van KPI’s. Dit wordt naar 

aanleiding van het nieuwe koersdocument opnieuw opgepakt. 

Aangezien de mogelijke gevolgen en verschuivingen op dit moment nog niet kunnen worden bepaald, 

is financieel vooralsnog uitgegaan van een ongewijzigde koers. De zogenaamde ‘ist-situatie’. Uiteraard 

blijft ingezet worden op het voortdurend verbeteren van het rendement van projecten en opdrachten, 

dit zien we als ‘going concern’. Afhankelijk van de ontwikkelingen kan gedurende 2019 naar 

verwachting meer inzicht en financieel doorzicht worden gegeven. Deze wijzigingen zullen verwerkt 

worden in de vorm van begrotingswijzigingen. 

De leerwerkstructuur bestaat uit het Werkbedrijf en de Werkpool van Baanbrekers en de 
bedrijfsactiviteiten van WML facilitair. Naast het aanbieden van werk voor de Wsw-doelgroep en 
kandidaten met een indicatie Nieuw beschut werk (Nbw) wordt de leerwerkstructuur tevens ingezet 
voor re- integratie van kandidaten vanuit de Participatiewet ( P-Wet) in het kader van IDU. Het project 
“Mens in beeld” dat in 2018 opgestart is, zal inzage geven in de ontwikkelmogelijkheden van onze 
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medewerkers. Afhankelijk daarvan zal ingezet worden op het zo regulier mogelijk aan het werk helpen 
van medewerkers. Met behulp van strategische personeelsplanning zal in beeld gebracht worden hoe 
de personele invulling van het vangnet en de springplank er uit zal komen te zien. Dit geldt zowel voor 
de P-wet-kandidaten en Sw-medewerkers als voor de benodigde begeleiding om kwalitatief goede 
trajecten te kunnen blijven bieden. 
 
De komende jaren zal het aantal Sw-medewerkers afnemen door het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd. Afhankelijk van het aanbod van medewerkers Nieuw Beschut en IDU-
trajecten wordt de omvang van de formatie en infrastructuur bepaald. Verwacht wordt dat in 2020 de 
instroom minder zal zijn dan de uitstroom van Sw-medewerkers. Het nadelige subsidie effect is reeds 
doorgerekend. Immers de subsidie voor P-wet medewerkers is aanzienlijk lager dan voor de Sw-
medewerkers. De exacte gevolgen zijn nu nog niet bekend. De verwacht is dat hier eind 2019 een beter 
beeld van is. 
 

De activiteiten van het Werkbedrijf zijn ondergebracht in diverse PMC’s. Het Werkbedrijf van 

Baanbrekers kent de volgende PMC’s: 

 Catering (Broikes en kantine) 

 Cleanroom 

 Kringloop (Twiddus) 

 Transferium 

 Verpakken en assembleren 

 Wasserij 

De activiteiten van WML facilitair zijn ondergebracht in de volgende PMC’s: 

 Groen 

 Schoonmaak  

 Beveiliging 

De activiteiten van WML Facilitair zijn ondergebracht in Ruelong BV en behoren daardoor niet tot de 

begroting van Baanbrekers. Tot slot vinden ook werkzaamheden in het kader van IDU plaats op de 

diverse externe locaties waarmee we omzet genereren. Dit is de Werkpool, die onder 

organisatieonderdeel Re-integratie & Participatie valt. 

 

 

Prestatie-indicatoren 

De prestatie-indicator van de leerwerkstructuur is gekoppeld aan In- Door- Uitstroom. 

 

Organisatieonderdeel Begroting 2020 Geactualiseerde Begroting 2019 

Werkpool 30 31 

Werkbedrijf 18 22 

Ruelong BV (WML Facilitair) 20 24 

Tabel 3 Aantal plaatsingen P-wet per ultimo jaar 
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Uitgangspunten en risico’s 

WML Facilitair  

WML facilitair is de handelsnaam van Ruelong BV en maakt geen integraal onderdeel uit van (de 

begroting van) Baanbrekers. Voor Ruelong BV wordt een separate begroting voorgelegd aan het 

bestuur van Baanbrekers. In de bedrijfsvoering is WML facilitair gelijk aan de PMC ’s in het Werkbedrijf 

van Baanbrekers. Administratief is Ruelong BV geheel onafhankelijk. De kosten van bedrijfsvoering die 

in Baanbrekers ten behoeve van Ruelong BV worden gemaakt, worden doorbelast aan Ruelong BV. De 

lasten van Baanbrekers bij Ruelong BV gedetacheerd personeel worden doorberekend en het aandeel 

in de rijksuitkering WSW wordt doorgeschoven. 

Werkbedrijf 

De personele kosten van het Werkbedrijf zijn ondergebracht bij Fidant intern, lasten en baten 

gesubsidieerd personeel en lasten niet-gesubsidieerd personeel. 

Fidant intern 

Vanuit Stichting Fidant worden medewerkers met loonkostensubsidie (LKS) Banenafspraken en 

Beschut Werken binnen Baanbrekers en WML Facilitair gedetacheerd. De stichting Fidant ontvangt 

vanuit de BUIG-middelen loonkostensubsidie voor deze medewerkers, gemiddeld 50% voor 

Banenafspraken en 70% voor Beschut Werken. Medewerkers gaan binnen Baanbrekers bij het 

Werkbedrijf of de Werkpool aan de slag en bij WML Facilitair. 

 

Lasten en baten 

 

  

Bedragen Realisatie Begroting Begroting

x €1.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Directe productiekosten PMC's 271 338 295 295 295 295

Directe productiekosten Werkpool 1 0 0 0 0 0

Lonen Fidant intern 994 1.433 1.692 1.848 2.027 2.231

Gesubsidieerd personeel 9.131 9.051 8.875 8.608 8.298 8.093

Niet gesubsidieerd personeel 1.754 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974

Inhuur derden 42 50 50 50 50 50

Overige lasten 40 0 0 0 0 0

Totaal lasten 12.233 12.846 12.886 12.775 12.645 12.643

Baten

Omzet PMC's 3.289 3.133 3.175 3.175 3.175 3.175

Omzet Werkpool 1.929 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770

Wsw rijksvergoeding 7.970 7.549 7.085 6.907 6.592 6.345

Loonkostensubsidies Fidant intern 404 769 957 1.035 1.124 1.226

Overige baten 24 0 0 0 0 0

Totaal baten 13.617 13.221 12.987 12.887 12.661 12.516

Geraamd saldo van lasten en baten 1.383 375 101 112 17 -127

Meerjarenbegroting
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2.1.4 Deelprogramma 4: Gemeentelijke bijdragen en overige lasten en baten  

Bijdragen gemeenten 

Onder deelprogramma 4 worden de gemeentelijke bijdragen verantwoord, ter dekking van het 

exploitatietekort. Deze bijdragen worden overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling berekend 

op basis van de inwoneraantallen per 1 januari van het verslagjaar. In paragraaf 1.4 is hierop al nader 

ingegaan. 

 

Resultaat deelneming 

Ook worden onder deelprogramma 4 de lasten en baten van de deelnemingen verantwoord. Deze 

kosten komen voort uit de garantstelling van Baanbrekers aan Ruelong B.V. 

 

Overige lasten en baten 

Onder deelprogramma 4 worden tevens alle overige (incidentele) baten en lasten verantwoord die 

niet specifiek zijn toe te rekenen aan de deelprogramma’s 1 tot en met 3, en die ook niet onder de 

overhead vallen. Onder de incidentele lasten is de (geraamde) afrekening over 2019 opgenomen.  

 

Lasten en baten 

 

  

Bedragen Realisatie Begroting Begroting

x €1.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Resultaat deelneming Ruelong B.V. 103 466 570 569 584 628

Lasten overige omzet 33 42 42 42 42 42

Baanbrekers 2.0 17 0 0 0 0 0

Incidentele lasten 1.610 0 921 0 0 0

Totaal lasten 1.764 508 1.533 611 626 670

Baten

Gemeentelijke bijdragen 6.385 7.590 7.352 7.213 7.284 7.561

Wsw rijksvergoeding Beg. Werken 484 470 444 446 443 423

- doorbetaald aan bedrijven -189 -200 -200 -200 -200 -200

- doorbetaald aan buitengemeenten -18 0 0 0 0 0

Overige omzet 76 80 80 80 80 80

Incidentele baten 849 0 0 0 0 0

Totaal baten 7.587 7.940 7.676 7.539 7.607 7.865

Geraamd saldo van lasten en baten 5.824 7.433 6.143 6.928 6.981 7.195

Meerjarenbegroting
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2.1.5  Bedrag voor heffing van vennootschapsbelasting 

Vanaf 2016 zijn alle overheden in principe belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. In 2016 

heeft een beoordeling van de fiscale positie van Baanbrekers plaatsgevonden. Hierbij is vastgesteld 

dat Vennootschapsbelasting niet van toepassing is. In een brief van 24 januari 2017 heeft de inspecteur 

het volgende bepaald: 

“Er is geen sprake van winststreven wanneer Baanbrekers per (geclusterde) activiteit verlieslatend blijkt 

te zijn, dan wel wanneer Baanbrekers in staat blijkt te zijn binnen de begroting te opereren en het 

alsnog daarvan ontstane positieve resultaat (overschot) per ondernemingsactiviteit direct (voor 

bestemming van reserves) terugstort naar de deelnemende gemeenten op basis van een 

terugbetalingsverplichting in de statuten.” 

 

2.1.6  Bedrag voor onvoorzien 

In de begroting is evenals voorgaande jaren geen post voor onvoorziene lasten opgenomen.  
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2.2 Paragrafen 

De volgende paragrafen laten een dwarsdoorsnede zien van de financiële aspecten van de begroting. 

Het gaat vooral om de beleidslijnen voor beheersmatige aspecten die grote financiële gevolgen kunnen 

hebben of die van belang zijn voor de uitvoering van de deelprogramma’s. In het BBV is een zevental 

verplichte paragrafen opgesomd. Voor Baanbrekers zijn de volgende paragrafen van toepassing: 

 weerstandsvermogen en risicobeheersing; 

 onderhoud kapitaalgoederen; 

 financiering;  

 verbonden partijen; 

 bedrijfsvoering. 
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2.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing  

In deze paragraaf worden de risico’s van Baanbrekers toegelicht en afgezet tegen de beschikbare 
weerstandscapaciteit om risico’s af te dekken. 

 
Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen van een organisatie is de mate waarin zij in staat is niet begrote, en 
substantiële financiële tegenvallers op te vangen met het doel haar taken te kunnen voortzetten. In 
beginsel hoeft Baanbrekers niet zelf te beschikken over een buffer. Er kan immers, indien noodzakelijk, 
een beroep gedaan worden op de deelnemers. Dit is echter niet altijd wenselijk. 
Het weerstandsvermogen geeft de robuustheid van de financiële huishouding weer. Het beoordelen 
daarvan vergt inzicht in de omvang van de risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit. Het 
weerstandsvermogen bestaat uit de beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld door de berekende 
benodigde weerstandscapaciteit op basis van het risicoprofiel. 
 

Weerstandsvermogen  =        beschikbare weerstandscapaciteit 
               benodigde weerstandscapaciteit (zie risicoprofiel) 

 
Als beleidsdoelstelling voor het weerstandsvermogen is een ratio voor het weerstandsvermogen 
opgenomen. Baanbrekers streeft naar een ratio van 1,0-1,4. 

In het algemeen wordt een ratio van 0,8 tot 1,0 als matig bestempeld; een ratio boven 1,4 als ruim 
voldoende. 

 
Beschikbare weerstandscapaciteit 
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen waarover een organisatie beschikt om de financiële 
gevolgen van de onderkende risico’s te kunnen afdekken. Er moet dan gedacht worden aan onbenutte 
ruimte in de reguliere begroting, vrij aanwendbare reserves en eventuele stille reserves die te gelde 
kunnen worden gemaakt. 
 
Baanbrekers beschikt over de volgende reserves: 

 Algemene reserve 
conform besluitvorming in 2018 is de hoogte van de reserve € 1,2 miljoen. 

 Reserve herpositionering 
Deze bestemmingsreserve heeft per 1 januari 2020 een saldo van afgerond 2,5 miljoen. 
Aangezien deze reserve een specifieke bestemming heeft, is deze reserve niet inzetbaar voor 
de weerstandscapaciteit. 

 Reserve vakantiegeld 
Deze bestemmingsreserve is eveneens niet inzetbaar voor de weerstandscapaciteit. 
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Benodigde weerstandscapaciteit op basis van het risicoprofiel 
 
De geïnventariseerde risico’s met daarbij het ingeschatte maximum schadebedrag en de inschatting 
van de kans op optreden, leveren gezamenlijk de omvang van de benodigde weerstandscapaciteit op. 
 

Geïnventariseerde risico’s 

Risico’s Maximale 
bedrag 
schade 

Kans op 
optreden 

risico 

Gewogen 
risico 

1 Macrobudget Rijksmiddelen en ontschotting PM PM PM 

2 Ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden PM PM PM 

3 Garantstelling Baanbrekers aan Ruelong PM PM PM 

4 Vergrijzing 1.000.000 50% 500.000 

5 Wegvallen opdrachtgevers 2.300.000 20% 460.000 

6 Ontwikkeling Loonkosten 700.000 25% 175.000 

Totaal  € 3.000.000   € 1.035.000 

 

Het risicoprofiel is dan als volgt: 

Gevolgklasse 

Kans 1: < of 

gelijk 10% 

Kans 2: >10% - 

30% 

Kans 3:> 30% - 

50% 

Kans 4: >50% - 

70% 

Kans 5: >70% - 

90% 

Score 6: > 1.000.000      

Score 5: >0,5 mln - € 1,00 mln.      

Score 4: > 0,25 mio. - € 0,50 mln.   5 4   

Score 3: > 0,15 mio. - € 0,25 mln.       

Score 2: > € 0,10 mln. - € 0,15 mln.      

Score 1: tot en met € 0,1 mln.  6    

De nummering in dit risicoprofiel correspondeert met de opsomming in de tabel “geïnventariseerde risico’s” 

 
Beoordeling beschikbaar weerstandsvermogen 
Op basis van de beschikbare weerstandscapaciteit, die op basis van de begroting per ultimo 2020  
€ 1.200.000 bedraagt, en de berekende benodigde weerstandscapaciteit op basis van het 
risicoprofiel, kan het weerstandsvermogen als volgt worden berekend. 

 

€ 1.200.000 / € 1.035.000 = 1,16  

De PM posten zijn niet meegenomen in deze berekening.  
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Toelichting op de risico’s 

1. Macrobudget Rijksmiddelen en ontschotting rijksmiddelen (BUIG, Wsw, re-integratie) 
De bezuinigingen op bet macrobudget van de SW-subsidies zijn gebaseerd op een begrote uitstroom 
van SW-medewerkers. Landelijk wordt geconstateerd dat de gerealiseerde uitstroom lager ligt dan 
de begrote uitstroom. Dit heeft tot gevolg dat er een discrepantie ontstaat tussen de subsidiestroom 
en de daadwerkelijke lasten welke ten laste komen van de SW-organisatie. Het financiële effect van 
dit risico is verwerkt in de meerjarenraming. 
 

Door de ontschotting van de rijksmiddelen vanaf 2019 moeten met de gemeenten nieuwe afspraken 

gemaakt worden over de vergoedingen die Baanbrekers krijgt voor de uitvoering van de taken. Door 

nieuwe afspraken kunnen herverdeeleffecten tussen de gemeenten ontstaan. De verwachting is dat 

het financiële risico dat hiermee gepaard gaat beperkt is. 

 

2. Ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden 
De ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden is gebaseerd op landelijke verwachtingen. 

Lokaal wijken deze af. De verwachting is dat het aantal uitkeringsgerechtigde zich gunstiger ontwikkelt 

dan de landelijke trend. Deze ontwikkeling is al vanaf 2016 zichtbaar. Het positieve effect is verwerkt 

in de begrotingen, echter schuilt hierin wel een risico mocht de aanwezige trend zich anders 

ontwikkelen. Het financiële risico dat hiermee gepaard gaat moet op dat moment in de begroting 

worden verwerkt. 

 

3. Garantstelling Baanbrekers aan Ruelong 

In 2018 is door het AB besloten dat Baanbrekers met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 garant 
staat voor de negatieve resultaten van Ruelong B.V. Conform deze garantiestelling is het negatieve 
vermogen eind 2017 aangezuiverd tot nihil. Voor begrotingsjaar 2019 wordt een resultaat verwacht 
van € 466.000 negatief. Voor begrotingsjaar 2020 en verder worden vergelijkbare verliezen verwacht 
oplopend tot €628.000 in 2023. Deze verliezen zijn opgenomen in meerjarenraming van Baanbrekers. 
Het risico is aanwezig dat het negatieve resultaat hoger is dan begroot. 
 

4. Vergrijzing 

Door de vergrijzing van de werkpopulatie in Nederland, neemt ook het aantal ‘oudere’ SW-
werknemers bij Baanbrekers toe en dit brengt hogere kosten met zich mee door toenemend verzuim. 
Dit risico wordt ingeschat op € 1,0 miljoen over een periode van 5 jaar. 
 
5. Omzet 

Het wegvallen van opdrachtgevers heeft bij de invoering van de Participatiewet meer dan gemiddeld 
impact op het resultaat. Baanbrekers is meer dan bij de SW afhankelijk van de opdrachtgevers omdat 
het Rijk alleen het ontbrekende deel aan loonwaarde compenseert. Dit risico wordt ingeschat op 20% 
van de omzet van de 10 grote opdrachtgevers(omzet: € 2,3 miljoen). 
 
6. Ontwikkeling loonkosten 

De stijging van de loonkosten Wsw kan hoger zijn dan de compensatie daarvoor vanuit de rijksbijdrage 

Wsw. Dit risico wordt ingeschat op 1% van de salarislasten WSW, zijnde € 140.000. Voor 5 jaar is dit 

bedrag € 700.000. 
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Overige risico’s niet in geld uitgedrukt: 

- Schending privacy door consulenten; 

- Opslag gasflessen, gevaarlijke stoffen/chemische middelen; 

- (Mogelijke) aanspraken van klanten als gevolg van het niet naleven van overeenkomsten; 

- Risico op niet naleving van de AVG. 
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Financiële kengetallen 

Het BBV schrijft voor dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing een aantal 

verplichte kengetallen moet worden opgenomen. Doel daarvan is inzicht te geven in de financiële 

positie van de organisatie. 

 

Kengetal Jaarrekening 2018* Begroting 2019 Begroting 2020 

Netto schuldquote -/- 4,9 ** -/- 2,5 

Idem gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -/- 6,6 ** -/- 4,9 

Solvabiliteitsratio 56,6 % 32,8 % 43,0 % 

Structurele exploitatieruimte  5,1 % 0 % 0% 

*cijfers volgens conceptjaarrekening per 19 maart 2019 

** Cijfer niet bekend 

 

Netto schuldquote (en netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen)  

Het BBV schrijft hier twee vergelijkbare kengetallen voor. De netto schuldquote weerspiegelt het 

niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van 

de rentelasten en aflossingen op de exploitatie. Netto wil zeggen dat van de schulden eventueel 

uitgezette gelden zijn afgetrokken. De schuldenlast wordt vervolgens uitgedrukt in een percentage van 

de begrotingsomvang exclusief mutaties reserves. 

 

Solvabiliteitsratio 

Met solvabiliteit wordt aangegeven hoe groot het aandeel is van het eigen vermogen in het totaal van 

de passiva. Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin Baanbrekers in staat is aan haar financiële 

verplichtingen te voldoen. Hoe hoger deze ratio, hoe groter de weerbaarheid van de organisatie. 

 

Structurele exploitatieruimte 

Door het zuiveren van de incidentele lasten en baten en de mutaties in de reserves, ontstaat het beeld 

in hoeverre er sprake is van een structureel sluitende begroting. De structurele lasten en baten worden 

in dit kengetal uitgedrukt als een percentage van de totale baten (voor mutaties reserve) van het 

betreffende jaar. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de 

structurele lasten te dekken. 
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2.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen 

Baanbrekers beschikte over een per einde 2016 geactualiseerd onderhoudsplan 2017 – 2021 voor de 
gebouwen en een bestemmingsreserve onderhoud gebouwen. De stortingen en onttrekkingen aan 
deze reserve werden via resultaatbestemming in de meerjarenbegroting opgenomen. Omdat de visie 
op de toekomst van Baanbrekers ter discussie stond, is het onderhoud aan de gebouwen tijdelijk 
minimaal uitgevoerd, en zijn geen verbouwingen uitgevoerd. De betreffende projecten zijn 
doorgeschoven in de tijd. 
 
Voor de toekomst van Baanbrekers is een plan gemaakt, Baanbrekers 2.0. Dit plan komt langzaam 
maar zeker uit de grond. Daarnaast zal de komende tijd een Energy Efficiency Directive (EED) audit 
worden uitgevoerd. Vanuit de EU zijn we verplicht een dergelijk energiebesparingsonderzoek te laten 
uitvoeren. Op basis van voorgaande is de onderhoudsplanning voor de komende jaren herzien. Indien 
Baanbrekers 2.0 zich anders ontwikkelt dan waar we nu van uit gaan, dan zullen de 
onderhoudsplannen daarop worden aangepast. 
 
In de begroting wordt er van uitgegaan dat de kosten en jaarlijkse reserveringen van de aangepaste 
onderhoudsplanning via een onderhoudsvoorziening worden geëgaliseerd. De per ultimo 2018 
bestaande reserve dient daarvoor in de loop van 2019 te worden omgezet in een 
onderhoudsvoorziening. Het verloop van deze voorziening is dan als volgt: 
  

Bedragen x € 1.000 Stand per 1 
januari 

Toevoegingen Onttrekkingen Stand per 31 
december 

2019 553 240 100 693 

2020 693 240 335 598 

2021 598 240 685 153 

2022 153 240 400 - 7 

2023 - 7 240 40 183 
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2.2.3 Financiering  

In deze paragraaf wordt ingegaan op ontwikkelingen en uitgangspunten voor de kasgeldlimiet, de 

rente, de geldleningen en het treasurybeleid. De paragraaf beoogt, in samenhang met de financiële 

verordening, inzicht te geven in de sturing en beheersing van de financieringsfunctie. De doelstellingen 

van de treasuryfunctie zijn in het treasurystatuut geconcretiseerd voor risicobeheer, financiën en 

kasbeheer. De voornaamste doelstellingen zijn het beperken van financiële risico’s en het verbeteren 

van het renteresultaat en het regelen van het liquiditeitenbeheer. 

Treasury 

In de vergadering van het algemeen bestuur van 9 juli 2018 is het herziene treasurystatuut 

Baanbrekers vastgesteld. Het treasurystatuut geeft de spelregels aan voor de treasuryfunctie en 

diverse uitgangspunten voor het risicobeheer. 

 

Schatkistbankieren 

Overheden mogen sinds 2014 tegoeden uitsluitend bij het Rijk of andere decentrale overheden 

wegzetten. Dit is primair bedoeld om de staatsschuld terug te dringen. De overtollige banktegoeden 

die boven het drempelbedrag uitkomen, moeten worden overgemaakt naar een aparte rekening bij 

de Rijksschatkist. Het drempelbedrag wordt jaarlijks berekend op basis van het begrotingstotaal. 

 

Leningen en kredietfaciliteiten 

Baanbrekers heeft 3 langlopende leningen afgesloten: 

 
Verstrekker Schuld per 1-1-2020 Jaarlijkse aflossing Rente 

BNG 10 jaar  € 540.000 € 180.000 2,56 % 

BNG 20 jaar * € 210.000 €   15.000 3,40 % 

BNG 5 jaar   * € 500.000 € 333.333 0,49 % 

Totaal € 1.250.000 € 528.333  
* Deze leningen zijn afgesloten ten behoeve van respectievelijk de gemeente Waalwijk en Ruelong B.V. De rente en aflossing worden 

jaarlijks doorbelast. 

 

Indien het voor de financiering van nieuwe investeringen 2020 noodzakelijk is aanvullende leningen 

aan te trekken zal dit conform de regels van het treasurystatuut 2018 plaatsvinden. In de begroting is 

geen rekening gehouden met rentelasten van nieuwe leningen. Baanbrekers heeft bij de BNG een 

kredietfaciliteit van € 3,1 miljoen (situatie per primo 2019). Bij de Rabo en de ING is roodstand niet 

toegestaan. 

 

Rentevisie 

Verantwoorde financieringsbeslissingen vereisen een goede inschatting van de renteontwikkelingen. 

Onderscheiden worden rente voor kortlopende leningen (< 1 jaar) en rente voor langlopende leningen 

(> 1 jaar). Voor de begroting 2020 gaan we uit van maximaal 1 % voor kortlopende leningen en 2,5 % 

voor de langlopende leningen. 

 

Renterisicobeheer 

Algemene uitgangspunten voor het renterisicobeheer: 

 Geen overschrijdingen van de renterisiconorm conform de wet financiering decentrale overheden; 

 Afstemming van nieuwe leningen/uitzettingen op de financiële positie en de liquiditeitsplanning; 

 Maximale afstemming van de rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende 

lening/uitzetting op de actuele rentestand en de rentevisie.  
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Kasgeldlimiet 

Met de kasgeldlimiet stelt de wet Fido een norm voor het maximumbedrag voor de financiering van 

de bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd <1 jaar). De kasgeldlimiet voor de 

gemeenschappelijke regelingen is 8,2% van het begrotingstotaal. 

 

Rentetoerekening 

Op grond van het BBV dient de paragraaf financiering inzicht te geven in: 

 De rentelasten; 

 Het renteresultaat; 

 De wijze waarop rente wordt toegerekend aan investeringen en projecten.  

 

In de begroting 2020 is een bedrag voor rente op langlopende leningen opgenomen van € 14.000. 

Rentebaten worden niet verwacht. Aan investeringen en projecten wordt geen rente toegerekend. 
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2.2.4 Verbonden partijen 

De volgende verbonden partijen zijn allen gevestigd in Waalwijk en vallen volledig onder Baanbrekers: 

Soort Verbonden partijen 

1. Gemeenschappelijke regelingen n.v.t. 

2. Vennootschappen en coöperaties 2.1. Ruelong BV 

3. Stichtingen en verenigingen 3.1. Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW) 

3.2. Stichting Fidant 

4. Overige verbonden partijen n.v.t. 
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2.1. Ruelong BV 
De besloten vennootschap Ruelong BV is voor 100% eigendom van Baanbrekers. Het bestuur van de 

BV is in handen van de directie zijnde de directeur van Baanbrekers. Er is een manager benoemd die 

taken en werkzaamheden van de BV in de uitvoering verricht onder verantwoordelijkheid van deze 

directeur/bestuurder. Bij het besturen van Ruelong B.V. wordt rekening gehouden met de belangen 

van de aandeelhouders. Dit gebeurt middels afstemming over de wijze van besturen met de Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders (AVA), zijnde de voorzitter van het Dagelijks en Algemeen Bestuur 

van Baanbrekers. 

Ruelong BV hanteert de handelsnaam “WML-Facilitair”. Ruelong B.V. exploiteert de bedrijfsactiviteiten 

groen, schoonmaak en beveiliging. Gedurende het jaar 2018 zijn er 45 personen in het kader van In- 

Door- en Uitstroom (IDU) bij WML Facilitair actief geweest. Denk dan aan de instroom van deze 

personen via WW (UWV), de praktijkroute, de banenafspraak en Nieuw Beschut werk. Begin 2019 zijn 

er 131 WSW-medewerkers van Baanbrekers werkzaam op basis van detachering bij Ruelong B.V. 

Daarmee zijn niet alleen de financiële maar ook de sociale belangen in deze deelneming voor 

Baanbrekers groot. Daarnaast heeft Ruelong B.V. op basis van een arbeidsovereenkomst zelf 

medewerkers in dienst.  

 
Naam regeling Ruelong B.V. 

Rechtsvorm Besloten vennootschap 

Openbaar belang Ruelong B.V. exploiteert de bedrijfsactiviteiten groen, schoonmaak en 
beveiliging. Ruelong BV hanteert de handelsnaam “WML-Facilitair”. 

Bestuurlijk belang De besloten vennootschap Ruelong BV is voor 100% eigendom van 
Baanbrekers. 

Financieel belang - tussen Baanbrekers en Ruelong B.V. bestaat een rekening 
courantverhouding. 

- Baanbrekers heeft een bij de BNG aangetrokken geldlening doorgeleend 
aan Ruelong BV (stand eind 2019 is € 500.000). 

- Baanbrekers heeft een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Ruelong 
B.V. afgesloten. Aan Ruelong B.V. wordt een aandeel in de dienstverlening 
door de overhead van Baanbrekers doorberekend aan de B.V. 

- Baanbrekers heeft gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd personeel in dienst, 
dat gedetacheerd is bij Ruelong B.V. De salarislasten worden doorberekend 
aan Ruelong B.V. en de ontvangen rijkssubsidie WSW wordt door 
Baanbrekers aan Ruelong B.V. doorbetaald. 

Eigen vermogen Begin begrotingsjaar 2019: € 72.000 negatief 
Einde begrotingsjaar 2019: niet bekend 
Einde begrotingsjaar 2020: niet bekend 

Vreemd vermogen Begin begrotingsjaar 2019: € 2.370.000 
Einde begrotingsjaar 2019: niet bekend 
Einde begrotingsjaar 2020: niet bekend 

Financieel resultaat 2018: € 197.000 positief 
Begrotingsjaar 2019: € 466.000 negatief 
Begrotingsjaar 2020: € 570.000 negatief 

Risico’s Het risico is aanwezig dat de financiële performance van de bedrijfsactiviteit 
onder druk komt te staan waardoor ‘doorgeleend’ geld (€ 500.000) niet meer 
terugbetaald wordt, een tekort op de rekening courantverhouding ontstaat 
alsmede de bijdrage aan de overheadkosten niet kan worden voldaan. 
 
Baanbrekers voorziet verliezen in de jaarrekening door het vormen voor een 
voorziening gelijk aan de hoogte van het negatieve eigen vermogen. 

Beleidsvoornemens Gelet op de tegenvallende resultaten en de uitkomsten van de analyse van 
Ruelong BV door een externe partij zullen, mede in relatie tot het 
Koersdocument Baanbrekers 2.0 diverse scenario’s in overweging worden 
genomen.  

Ontwikkelingen/ veranderingen in 
het belang 

Zie ‘beleidsvoornemens’ 
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3.1. Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW) 

Baanbrekers leent personeel in van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid (SBW). De enige 

activiteit van deze stichting is het in dienst hebben en detacheren van personeel bij of via Baanbrekers. 

Het hieruit voortvloeiend werkgeversrisico is voor rekening van Baanbrekers. De stichting maakt geen 

winst of verlies en heeft geen eigen vermogen. Het algemeen bestuur van Baanbrekers vormt tevens 

het bestuur van SBW. Voor de stichting SBW worden afzonderlijke jaarrekeningen opgemaakt. 

 

Naam regeling Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW) 

Rechtsvorm Stichting 

Openbaar belang De stichting heeft personeel in dienst dat ter beschikking wordt gesteld aan 
Baanbrekers tegen vergoeding van de door de stichting betaalde loonkosten. 

Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur van Baanbrekers vormt het stichtingsbestuur van Stichting 
Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW). 

Financieel belang - tussen Baanbrekers en SBW bestaat een rekening courantverhouding. 
- SBW heeft personeel in dienst, dat gedetacheerd is bij Baanbrekers. De 

salarislasten worden doorberekend aan Baanbrekers en subsidies en andere 
bijdragen worden door SBW aan Baanbrekers doorbetaald. 

Eigen vermogen Begin begrotingsjaar 2019: € 0 
Einde begrotingsjaar 2019: € 0 
Einde begrotingsjaar 2020: niet bekend 

Vreemd vermogen Begin begrotingsjaar 2019: € 165.167  
Einde begrotingsjaar 2019: niet bekend 
Einde begrotingsjaar 2020: niet bekend 

Financieel resultaat 2018: € 0 
Begrotingsjaar 2019: € 0 
Begrotingsjaar 2020: € 0 

Risico’s De activiteiten van de stichting bestaan uit het in dienst hebben van personeel 
dat ter beschikking wordt gesteld aan Baanbrekers tegen vergoeding van de door 
de stichting betaalde loonkosten. Het risico is aanwezig dat 
detacheringsvergoedingen, subsidies en bijdragen verlaagd worden waardoor de 
financiële performance van de bedrijfsactiviteit onder druk komt te staan. 
 
De kosten van re-integratie, de organisatie kosten van de stichting Fidant en de 
loonkosten van het personeel in dienst bij Stichting Bevordering Werkgelegenheid 
Midden-Langstraat (SBW) worden doorbelast aan Baanbrekers, zodat het 
financiële resultaat per definitie nihil is. Het risico ligt derhalve bij Baanbrekers. 

Beleidsvoornemens Geen wijzigingen 

Ontwikkelingen/ veranderingen in 
het belang 

Geen wijzigingen 
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3.2. Stichting Fidant 
Het algemeen bestuur van Baanbrekers vormt het stichtingsbestuur van Stichting Fidant. Stichting 

Fidant is in een aantal gevallen voor Baanbrekers, de drie aan Baanbrekers deelnemende gemeenten, 

het UWV en derden de contractant voor trajecten voor personen voor het opdoen van vaardigheden 

teneinde de vereiste competenties te bereiken naar zo regulier als mogelijk werk. 

 

De feitelijke uitvoering van deze trajecten wordt door stichting Fidant uitbesteed aan Baanbrekers. De 

stichting maakt geen winst of verlies en heeft geen eigen vermogen. Van de stichting Fidant worden 

(afzonderlijke) jaarrekeningen opgemaakt. 

 
Naam regeling Stichting Fidant 

Rechtsvorm Stichting 

Openbaar belang De stichting heeft personeel in dienst dat ter beschikking wordt gesteld aan 
Baanbrekers tegen vergoeding van de door de stichting betaalde loonkosten. 

Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur van Baanbrekers vormt het stichtingsbestuur van 
Stichting Fidant. 

Financieel belang - tussen Baanbrekers en stichting Fidant bestaat een rekening 
courantverhouding. 

- Stichting Fidant heeft personeel in dienst, dat gedetacheerd is bij o.a. 
Baanbrekers of eventuele andere organisaties. De salarislasten worden 
doorberekend aan Baanbrekers en subsidies en bijdragen worden door 
stichting Fidant aan Baanbrekers doorbetaald. 

Eigen vermogen Begin begrotingsjaar 2019: € 0 
Einde begrotingsjaar 2019: € 0 
Einde begrotingsjaar 2020: niet bekend 

Vreemd vermogen Begin begrotingsjaar 2019: €53.521  
Einde begrotingsjaar 2019: niet bekend 
Einde begrotingsjaar 2020: niet bekend 

Financieel resultaat 2018: € 0 
Begrotingsjaar 2019: € 0 
Begrotingsjaar 2020: € 0 

Risico’s De activiteiten van de stichting bestaan uit het in dienst hebben van personeel 
dat ter beschikking wordt gesteld aan Baanbrekers tegen vergoeding van de 
door de stichting betaalde loonkosten. Het risico is aanwezig dat 
detacheringsvergoedingen, subsidies en bijdragen verlaagd worden waardoor 
de financiële performance van de bedrijfsactiviteit onder druk komt te staan. 
 
De kosten van re-integratie, de organisatie kosten van de stichting Fidant en de 
loonkosten van het personeel in dienst bij Fidant worden doorbelast aan 
Baanbrekers, zodat het financiële resultaat per definitie nihil is. Het risico ligt 
derhalve bij Baanbrekers. 

Beleidsvoornemens Geen wijzigingen 

Ontwikkelingen/ veranderingen in 
het belang 

Geen wijzigingen 
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2.2.5 Bedrijfsvoering 

Algemeen / planning & control 

Primair is het doel van organisatieonderdeel Bedrijfsvoering & Control om (de interne klant) gevraagd 

en ongevraagd te adviseren en te ondersteunen in het behalen van de doelstellingen van Baanbrekers. 

Dit alles uiteraard binnen de wettelijke kaders en geldende verplichtingen, waarbij risico’s worden 

beperkt en effectiviteit en efficiency voorop staan. 

In 2018 en 2019 zijn binnen de bedrijfsvoering van Baanbrekers enkele belangrijke functies structureel 

ingevuld. Zo zijn de nieuwe directeur, de nieuwe manager Bedrijfsvoering en Control, de adviseur 

Planning & Control en de nieuwe Teamleider Financiën aangetrokken. Daarnaast zijn ook de functies 

van de Chief Information Security Officer (CISO) en Functionaris Gegevensbescherming (FG) geworven. 

Stuk voor stuk belangrijke functies voor het verder op orde brengen en houden van de bedrijfsvoering 

en het bouwen aan een bestendige toekomst op dat vlak. In 2019 en 2020 kan verder gebouwd worden 

aan ‘de basis op orde’ en het werken naar het ‘In Control Statement’. 

Er wordt blijvend geïnvesteerd in het opzetten, aanleveren en valideren van de verschillende 

benodigde inzichten in financiën en resultaten. Het verbeterproject van de financiële administratie 

staat niet stil en loopt ook in 2020 verder door. Juistheid, volledigheid en tijdigheid staan daarin 

voorop. Voor het inkoopproces zijn al in 2018 enkele belangrijke quick wins behaald en is een begin 

gemaakt met verdere inkoopprofessionalisering. Dit gaat in de loop van 2019 maar zeker in 2020 zijn 

beslag krijgen. Ook het contractmanagement is daarvan een belangrijk onderdeel. 

 

Huisvesting 

In afwachting van de uitkomsten van Baanbrekers 2.0 is geplande uitvoering onderhoud gebouwen 

doorgeschoven in de tijd. Vanzelfsprekend heeft wel het noodzakelijk onderhoud plaatsgevonden. 

Voor het groot onderhoud zal een voorziening worden getroffen. In 2019 zal nog vóór de 

zomervakantie een zogeheten Energy Efficiency Directive (EED) audit worden uitgevoerd. 

 
De EU verplicht bedrijven en instellingen die jaarlijks meer dan 200.000 kWh elektriciteit of 75.000 m3 
aardgasgasequivalenten verbruiken om een energiebesparingsonderzoek te laten doen. Deze Energie 
Audit (EED) geeft bedrijven helder inzicht in de mogelijke maatregelen, de kosten daarvan en de 
terugverdientijd door de energiebesparing. 
 
Bedrijven moeten energiebesparingsmaatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder 
doorvoeren om te kunnen voldoen aan de energiebesparingsverplichting. De omgevingsdienst 
handhaaft deze wettelijke verplichting en ziet erop toe dat de Europese regels nageleefd worden. 
Maatregelen met een langere terugverdientijd zijn optioneel. Het exacte effect van een 
energiebesparende maatregel hangt af van de staat van uw gebouw, van uw energieverbruik en van 
het gedrag van de gebruikers van uw gebouw. Ons advies is dan ook altijd maatwerk en volledig 
afgestemd op uw situatie. 
 
De uitkomsten van de audit zullen resulteren in een pakket van maatregelen die verwerkt zullen 
worden in het DuurzaamheidsMeerjarenOnderhoudsPlan (DMJOP). Vanzelfsprekend zal m.b.t. de in 
te zetten duurzaamheidsmaatregelen nauwlettend gekeken worden naar aansluiting op de koers van 
Baanbrekers 2.0 en het daarbij mogelijk behorende afstoten van bedrijfsactiviteiten. 
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Administratieve organisatie en interne beheersing 

De afdeling Interne Beheersing richt zich enerzijds op risicomanagement en anderzijds op de daarbij 
behorende inrichting van de processen. Externe partijen zoals de accountant, het Dekra (certificerende 
instantie), of een archiefinspecteur toetsen de processen door middel van audits met als doel te 
beoordelen of Baanbrekers doet wat ze zegt te doen, of dit aansluit bij de gestelde doelen en of het 
gebeurt onder de juiste condities. De afdeling Interne Beheersing speelt daarbij een significante rol. 
De afdeling ziet toe op, adviseert in, en controleert op het procesgericht werken. 
 
Procesgericht werken vraagt om een integrale benadering. Dit krijgt de komende jaren meer vorm 
middels een zogeheten ‘in controle statement.’  In control zijn beslaat niet alleen processen met 
risico’s en bijbehorende kwaliteitsborging maar zegt ook iets over wat er wordt verlangd van 
medewerkers en de bijbehorende cultuur. Samen met de directeur en de manager Bedrijfsvoering & 
Control gaat de teamleider Interne Beheersing de komende tijd aan de slag met het ‘in control 
statement.’  Dit uiteraard niet alleen, maar met behulp van en dankzij de input van medewerkers. 
In 2018 heeft Baanbrekers haar eerste certificering rondom informatiebeveiliging gehaald. De 
komende jaren staan in het teken van het doorontwikkelingen van dit proces, dit 
managementsysteem. Een taak welke inmiddels is belegd bij een recent aangetrokken Chief 
Information Security Officer. Ook hier geldt dat een nauwe samenwerking met medewerkers 
onontbeerlijk is. 

Op het gebied van milieu is er nog een aantal vraagstukken dat moet worden beantwoord. Dit krijgt 
de komende jaren zijn beslag. Baanbrekers beschikt over een eigen milieu veiligheidskundige. Zij houdt 
Baanbrekers scherp en alert. Uit de Risico Inventarisatie & Evaluaties komen ongetwijfeld 
verbeterpunten welke ook worden opgepakt de komende jaren. 

Ten aanzien van het archief wordt er gewerkt aan het opzetten van een bijbehorend 
managementsysteem. Daarnaast blijft het zaak om de vertrouwde kwaliteit te blijven leveren. Dit geldt 
voor zowel de administratieve organisatie en interne controle als de kwaliteitsmedewerkers in de 
productie. 

Wijziging rechtmatigheidsverantwoording in 2021 

Waarschijnlijk komt er vanaf 2021 een wijziging in het BBV voor de systematiek van de 
rechtmatigheidsverantwoording. In plaats van de accountant zal de directie of het dagelijks bestuur de 
rechtmatigheidsverantwoording moeten afgeven. Daarbij moet uiteraard gesteund kunnen worden op 
een adequate interne controle. In 2020 wordt beoordeeld of de huidige systematiek van Interne 
controle afdoende is, of dat deze moet worden aangepast.  
 

Personeel en organisatie  

2020 zal voor team P&O vooral in het teken staan van de implementatie e-HRM, uitvoering plan van 

aan pak strategische personeelsplanning en modernisering HR cyclus. 

In 2019 worden alle voorbereidingen getroffen voor de implementatie van de wet normalisering 

rechtspositie ambtenaren (WNRA) die per 1 januari 2020 in gaat. In plaats van de op de 

Ambtenarenwet gebaseerde CAR-UWO komt er een op het Burgerlijk Wetboek gebaseerde CAO 

Gemeenten. 

In het kader van de ontwikkeling van medewerkers wordt in 2019 een doorstart gemaakt van de HR-

cyclus voor gesubsidieerde medewerkers. De screening wordt afgerond (start was in 2018) of een 

medewerker ontwikkelbaar is of niet. Op beide groepen wordt een plan van aanpak gemaakt. Voor de 

niet-gesubsidieerde medewerkers vinden de voorbereidingen plaats voor een modernisering van de 

HR-cyclus. Dit in combinatie met de voorbereiding voor de aanschaf van een e-HRM pakket. Ook wordt 
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in 2019 een plan van aanpak strategische personeelsplanning opgeleverd. De uitvoering hiervan zal 

doorlopen tot in 2020 en verder. 

Wat betreft vitaliteit en duurzame inzetbaarheid wordt volop ingezet op BRAVO en vinden in 2019 

diverse activiteiten op dit vlak plaats. In combinatie met focus op frequent verzuimgesprekken met 

medewerkers die het afgelopen jaar 3 maal of meer kort hebben verzuimd is de verwachting dat dit 

een positief effect heeft op het terugdringen van verzuim. In 2019 wordt daarnaast gestart met een 

project vernieuwing van de medezeggenschap. 

 

Communicatie 

Door onze inspanningen op het gebied van communicatie zijn al onze doelgroepen op de hoogte van 

onze mogelijkheden en onmogelijkheden. Zij weten dat Baanbrekers: 

 werk voorop stelt; 

 fungeert als een vangnet en als een springplank voor mensen die niet, nog niet of even niet 

zelfstandig aan de slag kunnen gaan op de arbeidsmarkt; 

 er veel aan doet om werkzoekende kandidaten en SW-medewerkers te ontwikkelen en 

werkervaring te laten opdoen, waardoor we hen zo regulier als mogelijk aan de slag kunnen 

helpen; 

 ervoor zorgt dat kandidaten met en zonder beperkingen (nieuwe) stappen zetten op het 

gebied van werken; 

 een innovatieve en vooruitstrevende specialist is op het gebied van participatie, werk en 

inkomen;  

 een moderne, professionele en sociaal betrokken dienstverlener is voor en partner is van 

onderwijs, ondernemers en overheid; 

 nauw samenwerkt met werkgevers, (lokale en regionale) netwerkpartners, de in Baanbrekers 

deelnemende gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk en binnen 

WerkgeversServicePunt (WSP) Werkhart. 

Met onze communicatie-inspanningen willen we delen, betrekken en binden. We willen onze 

doelgroepen informeren, overtuigen en motiveren. 

Uitgangspunten 

In onze communicatie hanteren we onder meer de volgende uitgangspunten: 

 We zetten de mens (en zijn haar talenten) centraal.  

> We etaleren de talenten, de mogelijkheden, de kansen en de trots van onze mensen. 

 We laten relaties aan het woord. 

> We laten hen vertellen waarom ze met ons samenwerken. ‘Be good, and let them tell 

about it’ dus. 

 We vertellen op een open en eerlijke manier waar we goed in zijn.  

Be good and tell about it. 

 We vertellen verhalen en communiceren over échte situaties, over échte mensen.  

> Onze verhalen zijn consistent en versterken elkaar. We vertellen deze verhalen in woord, 

geschrift en audiovisueel (zowel online als offline) en op een toegankelijke manier. 

 We maken duidelijk dat meedoen van onze kandidaten het nieuwe normaal is.  

> We dragen uit dat het normaal is dat we met z’n allen werken aan een 

participatiesamenleving en een arbeidsmarkt die inclusief zijn, waaraan iedereen – naar zijn 

of haar vermogen – een steentje bijdraagt. 
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Speerpunten 

Niet alles op communicatiegebied kan én hoeft tegelijkertijd te gebeuren. Daarom hanteren we 

communicatieve speerpunten: 

 Stimuleren van beweging (interne communicatie). 

> Beweging betekent instroom, doorstroom, uitstroom. Beweging betekent ook ontwikkeling 

en groei. Beweging kan ook worden gezien als vitaliteit van onze medewerkers. Communicatie 

werkt ondersteunend en prikkelend om deze beweging te stimuleren.  

 Laat (je) talent werken (externe communicatie). 

> Extern zetten we nog meer in op het etaleren van de talenten en de mogelijkheden van onze 

kandidaten en medewerkers. Hun mogelijkheden staan centraal en brengen we onder de 

aandacht bij werkgevers en ondernemers. Telkens gaan we uit van de mens en zijn of haar weg 

naar werk. Werkgevers en opdrachtgevers worden benaderd om te vertellen wat hun 

ervaringen met Baanbrekers en kandidaten van Baanbrekers zijn. 

 Creëren van ‘buz’ (algemeen). 

We blijven communicatief op de trom slaan om ‘buz’ te creëren en om onze naamsbekendheid 

als expert in arbeidsbemiddeling, ondernemersontzorging en organisatieadvies nog verder te 

vergroten.  

Onze aangepaste koers heeft uiteraard ook gevolgen voor de manier waarop onze organisatie 

communiceert. Wat dit betreft plaatsen we de mens/de kandidaat/de werkzoekende/de 

medewerker/de werkgever/de opdrachtgever steeds nadrukkelijker centraal. Ook benadrukken we 

steeds meer het in-, door- en uitstromen van medewerkers en kandidaten. Hiervoor zetten we al onze 

bestaande interne en externe communicatiemiddelen in. Uiteraard blijven we onze 

communicatiemiddelen ontwikkelen en verfijnen. Als het om communicatie gaat, zoeken we meer het 

gesprek op met onze doelgroepen. Dit doen we bijvoorbeeld via sociale media. Verder werken we 

steeds meer met audiovisuele middelen (denk hierbij aan filmpjes, animaties, infographics en foto’s) 

om onze boodschappen voor het voetlicht te brengen.  

Behalve onze eigen communicatie(middelen) wordt er natuurlijk ook gecommuniceerd vanuit WSP 

Werkhart. Als partner van WSP Werkhart hebben wij onze invloed op en inbreng in de inhoud, vorm 

en totstandkoming van de WSP-communicatiemiddelen. Het spreekt voor zich dat onze 

communicatieactiviteiten zoveel mogelijk in lijn zijn met de WSP-communicatieactiviteiten. We zijn 

samen immers bezig met hetzelfde doel: zoveel mogelijk inwoners laten meedoen aan werk en aan de 

maatschappij. 

 

Informatie en automatisering 

In 2019 gaat een grote vernieuwing plaatsvinden aan de fundering van ons automatiseringssysteem, 

waardoor de organisatie de komende jaren verder kan worden ondersteund bij de nieuwe koers. 

Automatisering is nadrukkelijk betrokken bij deze koersactiviteiten en daarvoor worden in 2020 enkele 

systemen gekoppeld zodat het programma digitaliseren zonder problemen door kan gaan. Vanuit de 

ISO27001 certificering is besloten een aantal beveiligingsaspecten anders te organiseren, om zo 

aantoonbaar in control te zijn. Daarnaast gaat uiteraard het regulier onderhoud gewoon door, en 

wordt in 2020 de netwerk infra vervangen, zodat de organisatie haar werk kan blijven doen. Ook de 

(digitale) bereikbaarheid van de organisatie wordt in 2020 opnieuw bekeken. Bestaand contracten 

lopen dan af, en dat is een goede aanleiding om te kijken of we met minder kosten hetzelfde of een 

hoger serviceniveau kunnen bereiken. 
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3 Financiële begroting 
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3.1 Uiteenzetting financiële positie en toelichting 

Algemeen 

De staat van geraamde lasten en baten bevat de te verwachten lasten en baten voor begrotingsjaar 

2020. Bij de ramingen is rekening gehouden met de actualisatie van de begroting 2019, de (voorlopige) 

realisatiecijfers 2018 en actuele inzichten over ontwikkelingen van salariskosten en overige 

exploitatiekosten.  

 

Indexen en algemene uitgangspunten 

Bij de berekening van de lasten is uitgegaan van prijspeil 2019. De meerjarenraming is gebaseerd op 

constante prijzen. Dat betekent dat de lonen en overige exploitatiekosten niet geïndexeerd zijn. Bij 

bijstelling van de begroting, die voor aanvang boekjaar zal plaatsvinden, worden de exploitatiebaten 

en lasten indien nodig geactualiseerd. 

 

De begroting is in financieel opzicht ‘beleidsarm’. Slechts voor een beperkt aantal begrotingsposten 

zijn nieuwe ontwikkelingen vertaald in de vorm van financiële bijstellingen. De programmaonderdelen 

die het betreft zijn van een toelichting voorzien. Alle overige ontwikkelingen met financiële 

consequenties worden te zijner tijd via begrotingswijzingen verwerkt.  

 

Investeringen / financiering / stand en verloop van de reserves en voorzieningen 

De voorgenomen investeringen zijn nader toegelicht onder paragraaf 4.2. De financiering komt aan de 

orde in de paragraaf financiering (2.2.3). In bijlage 1 is het geraamde verloop van de reserves en 

voorzieningen weergegeven. 

 

Geprognosticeerde begin- en eindbalans voor het begrotingsjaar 

Hiervoor wordt verwezen naar onderdeel 4.3: toelichting op de meerjarenraming. Daar zijn, voor een 

betere vergelijking, de betreffende bedragen afgezet tegen de meerjarenraming tot en met 2023.  
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3.2 Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 

Het overzicht van de geraamde baten en lasten is als volgt: 

 

Op grond van BBV wordt inzicht verschaft in de structurele en incidentele baten en lasten voor 

Baanbrekers. In de begroting 2020 is de geraamde afwikkeling van het resultaat over 2019 onder 

deelprogramma 4 verantwoord. Dit is een incidentele last, die wordt gecompenseerd door een 

onttrekking uit de algemene reserve. Verder zijn alle baten en lasten structureel.  

 

 

 

  

Bedragen Realisatie Begroting Begroting

x €1.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

DP1: Inkomensondersteuning 28.107 26.273 26.643 27.289 27.761 28.101

DP2: Re-integratie en Participatie 3.347 3.943 3.924 4.078 4.256 4.461

DP3: Leerwerkstructuur 12.233 12.846 12.886 12.775 12.645 12.643

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 1.764 508 1.533 611 626 670

Totaal lasten deelprogramma's 45.451 43.570 44.985 44.753 45.288 45.876

Overhead 6.271 7.270 7.144 7.071 7.059 7.093

Totaal lasten 51.721 50.840 52.129 51.825 52.347 52.968

Baten

DP1: Inkomensondersteuning 30.452 29.431 29.809 30.642 31.251 31.689

DP2: Re-integratie en Participatie 2.211 1.052 737 757 828 899

DP3: Leerwerkstructuur 13.617 13.221 12.987 12.887 12.661 12.516

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 7.587 7.940 7.676 7.539 7.607 7.865

Totaal baten 53.867 51.645 51.208 51.825 52.347 52.968

Geraamd saldo van lasten en baten 2.146 805 -921 0 0 0

Af: stortingen reserves -1.210 -250 0 0 0 0

Bij: onttrekkingen reserves 1.643 366 921 0 0 0

Geraamd resultaat 2.579 921 0 0 0 0

Meerjarenbegroting
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4 Toelichting op de begroting 2020 
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4.1 Toelichting op de lasten en baten per programma 

In de navolgende deelparagrafen zijn per deelprogramma de lasten en baten nader gespecificeerd en 

toegelicht. Na de overzichten van lasten en baten, worden de kosten van overhead gepresenteerd. 

Hierna wordt eerst een toelichting gegeven op programmaonderdelen die in meerdere 

deelprogramma’s tot uiting komen. 

 

Algemene toelichting op gemeenschappelijke programmaonderdelen 

Gesubsidieerd personeel en Wsw rijksvergoeding 
Gesubsidieerd personeel bestaat uit medewerkers met een Wsw-indicatie. Op basis van het huidige 

personeelsbestand met de bijbehorende pensioenleeftijden is het meerjarige verloop van de 

loonkosten begroot. De loonkosten zijn berekend conform loonkostenniveau 2019. Voor aanvang 

boekjaar zullen de lonen geïndexeerd worden met de verwachte loonsverhoging.  

Als compensatie voor de loonkosten van de Wsw-doelgroep wordt vanuit het Rijk een vergoeding 

ontvangen. In de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 is de Wsw vergoeding conform de 

laatste berichtgeving vanuit het Rijk verwerkt. De verdeling van de totale Wsw rijksvergoeding over de 

deelprogramma’s is gemaakt op basis van de afdelingen waarvoor de medewerkers momenteel 

werkzaam zijn. 

Niet gesubsidieerd personeel en inhuur derden 
In de begroting is voor Baanbrekers uitgegaan van een ongewijzigd uitvoeringspakket aan taken. 

Daarom is de aanname gedaan dat de huidige formatie (vast) aangevuld met inhuur derden (flexibel) 

in staat is om in de komende jaren het volledige takenpakket uit te voeren. Externe ontwikkelingen, 

toenemende behoefte aan specifieke dienstverlening of koerskeuzen kunnen op termijn leiden tot een 

andere formatiebehoefte. Wijzigingen hierin zullen verwerkt worden op het moment dat ze zich 

voordoen of een concreet karakter hebben. 

Overige lasten en baten deelprogramma’s 
Vanaf jaarrekening 2018 is de lijn ingezet om overige lasten en baten zoveel mogelijk te presenteren 

bij de deelprogramma’s waarop ze betrekking hebben. Dit ter voorkoming dat in de overhead 

onterecht hoge lasten worden gepresenteerd. Omdat het vaak incidentele posten betreffen, worden 

de overige lasten en baten niet begroot. Indien gedurende het jaar noemenswaardige mutaties 

ontstaan, worden deze via begrotingswijzigingen gecommuniceerd. 
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4.1.1 Deelprogramma 1: Inkomensondersteuning 

 

Inkomsten, invordering en uitkeringen BUIG 
Omdat de BUIG gelden pas in september 2019 definitief bekendgemaakt worden, is op basis van de 

ontwikkeling in het macrobudget van het Rijk een prognose gemaakt van de te ontvangen BUIG-gelden 

in de komende jaren. Deze post wordt nog geactualiseerd voor start boekjaar. Het macrobudget toont 

momenteel in ieder geval een stijgende lijn, daarvan afgeleid kan verwacht worden dat Baanbrekers 

in de komende jaren meer geld zal ontvangen vanuit de BUIG. 

Vanaf 2015 is een start gemaakt met de optimalisatie en intensivering van het invorderingsproces bij 

Baanbrekers. Achtereenvolgens zijn de afgelopen jaren resultaten behaald van zo’n € 700.000 in 2017 

en bijna € 600.000 in 2018. De verwachting is dat de komende jaren een stabilisatie optreedt qua 

invordering, daarom is besloten om structureel € 550.000 als doelstelling op te nemen. 

Voor wat betreft de uitkeringen is het aantal ultimo 2018 als uitgangspunt genomen. Omdat de 

toekomstige ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden lastig te voorspellen is, is de 

ontwikkelingen van het macrobudget van de BUIG-inkomsten ook hiervoor als uitgangspunt genomen.  

Bbz 
De begrote lasten en baten Bbz zijn gebaseerd op de gemiddelden van de afgelopen jaren. Gezien de 
aard van de regeling kan de realisatie afwijken van de begroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt 
door het klein aantallen klanten met niet te voorspellen lasten en baten op leningen.  
 
In deze ontwerpbegroting 2020 zijn de lasten en baten Bbz begroot op basis van de gemiddelden over 
de laatste drie jaarrekeningen (2016 – 2018) en deze worden structureel zo aangehouden. 
 
  

Bedragen Realisatie Begroting Begroting

x €1.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Uitkeringen BUIG 21.110 20.180 20.608 21.254 21.727 22.067

Uitkeringen Bbz 405 532 484 484 484 484

Bijzondere bijstand 2.253 2.132 2.132 2.132 2.132 2.132

Gesubsidieerd personeel 118 110 110 110 110 110

Niet gesubsidieerd personeel 2.715 2.794 2.794 2.794 2.794 2.794

Inhuur derden 127 195 195 195 195 195

DVO HIT / BIT 4 20 10 10 10 10

Specifieke ICT 248 310 310 310 310 310

Overige lasten 1.127 0 0 0 0 0

Totaal lasten 28.107 26.273 26.643 27.289 27.761 28.101

Baten

Inkomsten BUIG 26.865 26.170 26.573 27.406 28.015 28.454

Invordering BUIG 575 550 550 550 550 550

Bbz 419 485 474 474 474 474

Bijzondere bijstand 2.253 2.132 2.132 2.132 2.132 2.132

Wsw rijksvergoeding 81 74 70 70 70 69

DVO HIT / BIT 4 20 10 10 10 10

Overige baten 256 0 0 0 0 0

Totaal baten 30.452 29.431 29.809 30.642 31.251 31.689

Geraamd saldo van lasten en baten 2.345 3.159 3.166 3.353 3.490 3.587

Meerjarenbegroting
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Bijzondere bijstand 
In de begroting wordt uitgegaan dat Baanbrekers de bijzondere bijstand voor de deelnemende 
gemeenten volledig uitvoert. Het exacte volume is echter moeilijk te voorspellen. De directe lasten van 
de uitvoering van deze regeling worden volledig door de betreffende gemeenten gedekt. Op basis van 
recente realisatiecijfers is de raming voor 2020 en verder bepaald. Nieuwe ontwikkelingen zullen te 
zijner tijd verwerkt worden in een bijstelling van de begroting. 

DVO Bestuurlijk Interventie Team (BIT) / Heusdens Interventie Team (HIT) 
Vanuit een toenemende focus op handhaving en rechtmatigheid in het sociaal domein is in 2018 de 
behoefte ontstaan om de handhavers van Baanbrekers ook in te zetten voor de interventieteams (HIT 
en BIT) van de gemeenten. Vanaf 1 april 2018 wordt de inzet op regiebasis gefactureerd tegen een 
daarvoor geoffreerd tarief. In de begroting wordt ervan uitgegaan dat deze dienstverlening ook in de 
komende jaren wordt gecontinueerd. 
 
Specifieke ICT 
Conform de bepalingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is bepaald welke 

automatiseringskosten specifiek aan de uitvoering van deelprogramma Inkomensondersteuning toe te 

rekenen zijn. Dit deel is voor 2020 en verder geschat op € 310.000. Na afloop boekjaar vindt de 

toerekening op basis van werkelijke kosten plaats. 
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4.1.2 Deelprogramma 2: Re-integratie & Participatie 

 

BUIG LKS: Banenafspraken en Beschut Werken 
Het toekomstig aantal cliënten dat in aanmerking komt voor een doelgroepregistratie banenafspraken 

is op voorhand moeilijk te voorspellen. In de begroting is daarom vooralsnog gerekend met een 

autonome groei van ongeveer 15% per jaar. Mochten de werkelijke aantallen in de toekomst 

significant afwijken, dan wordt dit middels een begrotingswijziging verwerkt. Met betrekking tot 

beschut werken geldt de wettelijke doelstelling vanuit het Rijk. De loonkostensubsidies Beschut 

Werken vloeien echter volledig terug naar Baanbrekers, omdat zij tevens belast is met het realiseren 

van de beschutte werkplekken (onderdeel van deelprogramma 3: Leerwerkstructuur – baten Fidant 

intern). 

Re-integratie trajecten 
Vanuit de Participatiewet draagt Baanbrekers optimaal bij aan het (re-)integreren en participeren van 

kwetsbare doelgroepen in de reguliere arbeidsmarkt. Enerzijds doet zij dit via het inzetten van 

loonkostensubsidies, anderzijds wordt dit bewerkstelligd met re-integratie trajecten. In vergelijking 

met 2019 vervalt het project Bestandsanalyse (- €160.000) in de jaren 2020, maar door een andere 

invulling van het budget heeft dit geen effecten voor de begrote lasten uit re-integratie trajecten. 

Actualisering vindt voor aanvang van ieder boekjaar plaats, omdat veranderende behoeftes en 

ontwikkelingen in de samenleving tot veranderende of aanvullende trajecten kunnen leiden. 

Vooralsnog zitten de  

Fidant extern 
Hieronder vallen de loonkosten en ontvangen detacheringsvergoedingen van werknemers die direct 

bij externe bedrijven werkzaam zijn, maar over de payroll van Baanbrekers lopen. Voor de komende 

jaren worden hier geen grote veranderingen voorspeld. 

  

Bedragen Realisatie Begroting Begroting

x €1.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

BUIG LKS: Banenafspraken 903 995 1.130 1.285 1.463 1.667

BUIG LKS: Beschut Werken 78 357 517 517 517 517

Re-integratie trajecten 401 590 590 590 590 590

Lonen Fidant extern 55 60 60 60 60 60

Projectkosten (HOB & JWLZ) 328 394 0 0 0 0

Niet gesubsidieerd personeel 1.545 1.669 1.669 1.669 1.669 1.669

- Doorbelast naar projecten -110 -172 -92 -92 -92 -92

Inhuur derden 7 50 50 50 50 50

Overige lasten 79 0 0 0 0 0

Totaal lasten 3.347 3.943 3.924 4.078 4.256 4.461

Baten

Rijksmiddelen re-integratie 1.743 608 687 707 778 849

Vergoeding Fidant extern 48 50 50 50 50 50

Inkomsten uit projecten 328 394 0 0 0 0

Inkomsten uit de regio 47 0 0 0 0 0

Overige baten 45 0 0 0 0 0

Totaal baten 2.211 1.052 737 757 828 899

Geraamd saldo van lasten en baten -1.136 -2.891 -3.187 -3.321 -3.428 -3.563

Waarvan dekking uit BUIG 981 1.352 1.646 1.801 1.979 2.184

Waarvan overig 121 1.539 1.540 1.520 1.449 1.379

Meerjarenbegroting



begroting 2020   
 

57 
 

Rijksmiddelen re-integratie 
Conform de laatste berichtgeving van het Rijk zijn de rijksmiddelen re-integratie begroot. Omdat het 

voorlopige budgetten betreft, zal het bedrag later in het jaar nog geactualiseerd worden. 

Projecten 
In het kader van specifieke dienstverlening voor de gemeenten worden de projecten HOB en JWLZ in 

2019 uitgevoerd. Vooralsnog hebben beide projecten een looptijd tot eind 2019. Gedurende 2019 zal 

echter evaluatie plaatsvinden tussen de gemeenten en Baanbrekers. Daarbij kan besloten worden om 

een of beide projecten te continueren in 2020. Per saldo zitten de projectenlasten en –baten neutraal 

in de begroting omdat de lasten één op één vergoed worden door de opdrachtgevende gemeenten. 

Inkomsten uit de regio 
Voor de uitvoering van re-integratie activiteiten worden incidenteel vergoedingen uit de regio 

ontvangen. Omdat deze vergoedingen afhankelijk zijn van specifiek uitgevoerde taken, kan op 

voorhand geen schatting gemaakt worden over de hoogte van deze inkomsten.  
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4.1.3 Deelprogramma 3: Leerwerkstructuur 

 

Directe productiekosten en omzet PMC’s en Werkpool 
Voor wat betreft de omzet PMC’s en Werkpool wordt in de begroting uitgegaan van gelijkblijvende 

omstandigheden in de komende jaren. Toekomstige keuzes voortvloeiend uit de vernieuwde koers van 

Baanbrekers kunnen in de loop van tijd tot omzetverschuivingen gaan leiden. Omdat nu onduidelijk is 

hoe een en ander zijn uitwerking zal vinden in de financiële resultaten wordt de huidige bedrijfsvoering 

vooralsnog als uitgangspunt genomen. Deze continuïteitsveronderstelling heeft ook betrekking op de 

directe productiekosten. Voor de jaren vanaf 2020 zijn de productiekosten genormaliseerd naar de 

kosten die direct verband houden met het productievolume. In 2019 zijn naast productiekosten tevens 

kleine investeringen (< €10.000) opgenomen die direct aan een van de PMC’s toe te rekenen zijn. 

Omdat de behoefte aan kleine investeringen pas in de loop van 2019 bepaald wordt, zullen eventuele 

mutaties verwerkt worden in de geactualiseerde begroting 2020. 

Fidant intern 
De lasten van Fidant intern worden gevormd door de loonkosten van kandidaten vanuit de P-wet die 

bij Baanbrekers binnen de Werkpool of een van de PMC’s van het werkbedrijf aan het werk zijn. Het 

inzetten van kandidaten uit de P-wet binnen de leerwerkstructuur van Baanbrekers heeft een 

tweeledig doel. Enerzijds wordt de leerwerkstructuur gebruikt om ervaring op te doen op weg naar 

een zo regulier mogelijke baan. Daarnaast worden de P-wet kandidaten gezien als vervangers van de 

steeds kleiner wordende Wsw-doelgroep. Voor de komende jaren wordt verondersteld dat het aantal 

P-wet kandidaten dat intern geplaatst wordt, eenzelfde groei doormaakt zoals voorspeld wordt voor 

de gehele doelgroep. Vooralsnog wordt dus voor de banenafspraakbanen gerekend met een jaarlijkse 

groei van zo’n 15%. Voor Nieuw Beschut geldt de taakstelling vanuit de overheid. 

Als vergoeding op de loonkosten van de P-wet kandidaten wordt uit het BUIG-budget een 

loonkostensubsidie ontvangen (deelprogramma 2: Re-integratie & Participatie). De ontwikkeling van 

de loonkostensubsidies volgt de lijn van de loonkosten. Voor begrotingsdoeleinden is voor de 

banenafspraakbanen gerekend met een loonkostensubsidie van 50% van de loonkosten, voor de 

beschutte werkplekken is 70% gehanteerd.  

Bedragen Realisatie Begroting Begroting

x €1.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Directe productiekosten PMC's 271 338 295 295 295 295

Directe productiekosten Werkpool 1 0 0 0 0 0

Lonen Fidant intern 994 1.433 1.692 1.848 2.027 2.231

Gesubsidieerd personeel 9.131 9.051 8.875 8.608 8.298 8.093

Niet gesubsidieerd personeel 1.754 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974

Inhuur derden 42 50 50 50 50 50

Overige lasten 40 0 0 0 0 0

Totaal lasten 12.233 12.846 12.886 12.775 12.645 12.643

Baten

Omzet PMC's 3.289 3.133 3.175 3.175 3.175 3.175

Omzet Werkpool 1.929 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770

Wsw rijksvergoeding 7.970 7.549 7.085 6.907 6.592 6.345

Loonkostensubsidies Fidant intern 404 769 957 1.035 1.124 1.226

Overige baten 24 0 0 0 0 0

Totaal baten 13.617 13.221 12.987 12.887 12.661 12.516

Geraamd saldo van lasten en baten 1.383 375 101 112 17 -127

Meerjarenbegroting
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4.1.4 Deelprogramma 4: Gemeentelijke bijdragen en overige lasten en baten 

 

Gemeentelijke bijdragen 
Conform de vereisten van de provincie werkt Baanbrekers met een structureel sluitende begroting. De 

gemeentelijke bijdragen dekken daarmee het exploitatietekort af. Omdat alle ontwikkelingen, zowel 

intern als extern, doorwerken in de gemeentelijke bijdragen is vooraf lastig te voorspellen wat het 

daadwerkelijke tekort uit normale bedrijfsvoering zal zijn. De huidige begrote bijdragen zijn een 

resultante van alle ontwikkelingen die tot op heden bekend zijn. 

Resultaat deelneming Ruelong B.V. 
Conform de financiële garantstelling van Baanbrekers aan Ruelong BV wordt, vanaf 2018, jaarlijks het 

negatieve resultaat van Ruelong BV aan een voorziening toegevoegd. De lasten hiervan worden in dit 

deelprogramma verantwoord. De negatieve resultaten van Ruelong BV worden geprognotiseerd op 

basis van gelijkblijvende bedrijfsvoering. Nieuwe acties zullen in de nabije toekomst echter moeten 

leiden tot verbetering van het bedrijfsresultaat. Er wordt echter pas tot financiële verwerking 

overgegaan als concreet is wat de effecten zijn. Voor nu wordt het voorzichtigheidsprincipe 

gehanteerd. 

Lasten en baten overige omzet 
Naast de omzet PMC’s en Werkpool en de productiekosten die daarmee gepaard gaan, heeft 

Baanbrekers nog wat overige lasten en baten uit bedrijfsvoering. Te denken valt hier aan 

huuropbrengsten, transportkosten etc. Het volume hiervan ligt jaarlijks ongeveer op hetzelfde niveau. 

Baanbrekers 2.0 
Mochten kosten gemaakt worden die gerelateerd kunnen worden aan het traject Baanbrekers 2.0, dan 

worden die hier verantwoord. Ter dekking van eventuele kosten wordt de bestemmingsreserve 

herpositionering aangewend. Per eind maart 2019 zijn nog geen concrete plannen / bestedingen 

begroot voor de komende jaren. 

Incidentele lasten 
De incidentele last ad € 921.000 betreft de terugbetaling van het begrote voordelig resultaat 2019.   

Bedragen Realisatie Begroting Begroting

x €1.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Resultaat deelneming Ruelong B.V. 103 466 570 569 584 628

Lasten overige omzet 33 42 42 42 42 42

Baanbrekers 2.0 17 0 0 0 0 0

Incidentele lasten 1.610 0 921 0 0 0

Totaal lasten 1.764 508 1.533 611 626 670

Baten

Gemeentelijke bijdragen 6.385 7.590 7.352 7.213 7.284 7.561

Wsw rijksvergoeding Beg. Werken 484 470 444 446 443 423

- doorbetaald aan bedrijven -189 -200 -200 -200 -200 -200

- doorbetaald aan buitengemeenten -18 0 0 0 0 0

Overige omzet 76 80 80 80 80 80

Incidentele baten 849 0 0 0 0 0

Totaal baten 7.587 7.940 7.676 7.539 7.607 7.865

Geraamd saldo van lasten en baten 5.824 7.433 6.143 6.928 6.981 7.195
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4.1.5 Overhead 

Conform BBV worden kosten van overhead afzonderlijk begroot en verantwoord. De totale kosten van 

overhead voor de gehele organisatie worden aan de lastenkant in één overzicht gepresenteerd. Tot de 

overhead worden gerekend: “alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de 

medewerkers in het primaire proces”. 

De kosten van organisatieonderdeel Bedrijfsvoering & Control vervullen komen primair voort uit de rol 

om (de interne klant) gevraagd en ongevraagd te ondersteunen in het behalen van de doelstellingen 

van Baanbrekers. Ook kosten van directie, huisvesting en ICT worden onder de overhead verantwoord. 

 

Overige personeelslasten 
De komende jaren worden geen opvallende ontwikkelingen verwacht in de overige personeelslasten. 
Opheffing van de bestemmingsreserve voor het personeelsfeest heeft echt wel effect op de 
personeelslasten in 2023. Het personeelsfeest dat eens in de vijf jaar georganiseerd wordt, zal direct 
ten laste van de staat van lasten en baten worden gebracht. Dit verklaart de stijging van zo’n € 60.000 
in het laatste begrotingsjaar. 
 
Afschrijving, rente en onderhoud 
De activastaat ultimo 2018 opgehoogd met de voorgenomen investeringen 2019 en 2020 is als basis 
gebruikt voor de verwachte afschrijvingslasten in de jaren 2020-2021. Omdat er geen meerjarig 
investeringsplan is, zijn de afschrijvingslasten voor de jaren daarna als constante opgenomen. 
 
De rentelasten zijn geprognotiseerd op basis van de renteverplichtingen die voorkomen uit 
langlopende leningen die per eind maart 2019 reeds zijn afgesloten. 
 
Vooralsnog wordt voor de komende jaren een budget voor regulier onderhoud aangehouden van 
€246.000. De overstap per 1 januari 2020 van een onderhoudsreserve naar een 
onderhoudsvoorziening heeft vanaf 2020 echter wel financiële consequenties. Conform de aangepaste 

Bedragen Realisatie Begroting Begroting

x €1.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Gesubsidieerd personeel 5.047 4.875 4.734 4.585 4.473 4.266

- doorbelast Ruelong BV -4.015 -3.839 -3.745 -3.660 -3.559 -3.422

Netto gesubsidieerd personeel 1.032 1.036 989 925 914 844

Lage inkomensvoordeel (LIV) -291 -261 -291 -291 -291 -291

- doorbelast Ruelong BV 82 71 82 82 82 82

Netto Lage Inkomensvoordeel (LIV) -209 -190 -209 -209 -209 -209

Niet gesubsidieerd personeel 3.670 3.937 3.937 3.937 3.937 3.937

- doorbelast Ruelong BV -535 -531 -531 -531 -531 -531

Netto niet gesubsidieerd personeel 3.135 3.406 3.406 3.406 3.406 3.406

Wsw rijksvergoeding -3.924 -3.659 -3.415 -3.308 -3.227 -3.042

- doorbelast Ruelong BV 3.263 3.016 2.808 2.755 2.677 2.540

Netto Wsw rijksvergoeding -662 -643 -607 -554 -550 -501

Overige personeelslasten 467 896 897 897 897 957

Inhuur derden 451 172 172 172 172 172

Afschrijving 601 658 613 594 594 594

Rente -3 25 14 10 5 0

Onderhoud 228 246 486 486 486 486

Meerjarig onderhoud 0 366 0 0 0 0

Algemene lasten 1.961 2.031 2.116 2.076 2.076 2.076

DVO Ruelong BV -731 -731 -731 -731 -731 -731

Geraamde lasten overhead 6.271 7.270 7.144 7.071 7.059 7.093

Meerjarenbegroting



begroting 2020   
 

61 
 

onderhoudsplanning wordt vanaf 2020 jaarlijks € 240.000 aan de onderhoudsvoorziening toegevoegd. 
Hierin ligt de verklaring voor het verschil tussen de begrote onderhoudslasten in 2019 en de jaren 
vanaf 2020. 
 
Algemene lasten 
De komende jaren worden geen opvallende ontwikkelingen verwacht in de algemene lasten. Mochten 
nieuwe ontwikkelingen optreden, dan wordt dit via begrotingswijzigingen verwerkt. De verhoging in 
2020 ten opzichte van 2019 wordt verklaard omdat structureel budget vrijgemaakt wordt voor het 
organiseren van de Participatieprijs (€ 45.000). Daarnaast wordt eenmalig in 2020 budget vrijgemaakt 
voor het tijdelijk aantrekken van een projectleider Digitalisering (€ 40.000). 
 
DVO Ruelong B.V. 
Jaarlijks wordt door Baanbrekers, op basis van de afgesloten dienstverleningsovereenkomst, een deel 
van de overhead doorbelast aan Ruelong B.V. Voor de begroting is de gemiddelde doorbelasting van 
de laatste drie boekjaren als uitgangspunt genomen. Na afloop boekjaar wordt op basis van werkelijke 
kosten de definitieve DVO bepaald. 
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4.2 (Vervangings)investeringen 2020 

In 2020 zal een aantal bedrijfsmiddelen nieuw aangeschaft of vervangen moeten worden om de 

lopende bedrijfsprocessen door te laten gaan en bestaand beleid te kunnen handhaven. Het 

uitgangspunt is dat het algemeen bestuur met het vaststellen van de begroting 2020 goedkeuring 

verleent aan het onderstaande overzicht (vervangings)investeringen. 

 

Alleen investeringen groter dan € 10.000 worden geactiveerd. Vervangingen of nieuwe aanschaffingen 

onder deze grens worden verantwoord op de exploitatie. 

 

Op 18 december 2017 heeft het algemeen bestuur de financiële verordening Baanbrekers 2018 

vastgesteld, inclusief de daarbij behorende nota Investeren, waarderen en afschrijven. 

In deze nota zijn voor de diverse activa de afschrijvingstermijnen vastgelegd. Ook is bepaald dat 

afschrijven op activa plaats vindt in het jaar volgend op de aanschaf. 

 

De in de onderstaande tabel opgenomen investeringsbedragen zijn indicatief. Er zal pas tot aanschaf 

worden overgegaan nadat directie en, indien nodig, het dagelijks bestuur de investeringsaanvraag 

hebben goedgekeurd. 

 
Omschrijving investering Bedrag investering 

2020 
Afschrijvings- 

termijn 
Afschrijvings-

bedrag  
vanaf 2021 

Programma digitalisering  
koppeling met systemen 

€ 50.000 5 
 

€ 10.000 

Informatievoorziening 
Software + implementatiekosten 

€ 50.000 5 € 10.000 

Beveiliging netwerk 
Verbetering technische informatie 

€ 25.000 5 € 5.000 

Upgrade netwerk infrastructuur 
Vervanging werkgroepswitches 

€ 50.000 5 € 10.000 

Herzien vaste telefonie Pm 5 Pm 

Cleanroom 
Vervanging meetapparatuur 

€ 10.500 5 € 2.100 

Onderzoek, aanschaf en implementatie van 
software op het gebied van E-HRM 

€ 150.000 5 € 30.000 

Reachtruck magazijn € 30.000 10 € 3.000 

Totaal € 365.500  € 70.100 

 

Het is geen automatisme dat activa direct worden vervangen nadat de oude investeringen volledig zijn 

afgeschreven. Uiteraard worden eerst nut en noodzaak afgewogen. Niet altijd kan vervanging 

plaatsvinden tegen de geraamde, vaak indicatieve aanschafwaarden, wat betekent dat de werkelijke 

afschrijvingslasten afwijken van de in bovenstaande tabel opgenomen bedragen. Substantiële 

afwijkingen vermelden we bij de bestuursrapportages. 
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4.3 Toelichting op de meerjarenraming 

Algemeen 

Ingevolge het BBV bevat de meerjarenraming voor de 3 jaren volgend op het begrotingsjaar een 

geprognosticeerde begin- en eindbalans en een raming van de financiële gevolgen, waaronder de 

baten en de lasten van het bestaande en het nieuwe beleid. De meerjarenraming is opgenomen in het 

cijfermatige overzicht onder 3.2. De meerjarenraming is opgesteld op basis van de prijzen 2019. Er 

heeft voor volgende jaren geen indexering plaatsgevonden en nieuwe ontwikkelingen zijn eveneens 

nog niet verwerkt in de meerjarenramingen. De financiële vertaling van nieuwe ontwikkelingen zal pas 

plaatsvinden nadat daarover besluitvorming in het algemeen bestuur heeft plaatsgevonden.  

 

Geprognosticeerde begin- en eindbalans 

Onderstaand is de geprognosticeerde begin- en eindbalans weergegeven voor zowel het 

begrotingsjaar als de meerjarenraming. 

 

 

 

Activa

Realisatie 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Immateriële vaste activa 0 0 0 0 0

Materiële vaste activa 4.826 4.953 4.705 4.111 3.561 3.091

Financiële vaste activa 1.076 728 380 198 183 168

Totaal vaste activa 5.902 5.681 5.085 4.309 3.744 3.259

Openbare l ichamen 261 250 250 250 250 250

Uitzettingen ri jks  schatkis t 370 1.308

Overige vorderingen 5.222 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

Uitzettingen met looptijd < 1 jaar 5.483 4.750 4.750 4.750 5.120 6.058

Liquide middelen 541 500 500 500 500 500

Overige overlopende activa 1.122 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

TOTAAL ACTIVA 13.048 11.931 11.335 10.559 10.364 10.817

Passiva
Realisatie 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Algemene reserve 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Bestemmingsreserves 3.602 3.538 3.678 3.583 3.138 2.978

Resultaat vóór bestemming 2.579 921 0 0 0 0

Eigen vermogen 7.381 5.659 4.878 4.783 4.338 4.178

Voorzieningen 72 538 1.108 1.677 2.261 2.889

Vaste schulden 1.778 2.134 1.749 499 165 150

Vlottende schulden < 1 jaar 1.649 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Overlopende passiva 2.168 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100

TOTAAL PASSIVA 13.048 11.931 11.335 10.559 10.364 10.817

Geprognosticeerde balans per 31 december (alle  bedragen x € 1.000) 
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5 Bijlagen 
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5.1 Bijlage I: Verloop reserves en voorzieningen 

Het verwachte verloop van de reserves en voorzieningen is als volgt: 

 

 

Toelichting 

Algemene reserve 

De algemene reserve is gevormd in 2018. In de begroting 2020 zijn geen onttrekkingen of stortingen 

voorzien. De algemene reserve heeft de functie van algemene buffer, in het kader van het minimaal in 

stand te houden weerstandsvermogen.  

 

Reserve herpositionering 

De reserve herpositionering is ingesteld om de effecten van koerskeuzen bij Baanbrekers 2.0 te 

financieren. Per eind maart 2019 was voor de aanwending nog geen bestedingsvoorstel aan het 

algemeen bestuur voorgelegd. Daarom is in de begroting 2020 het saldo van de reserve per ultimo 

2018 ongewijzigd overgenomen. Uit deze reserve zullen de volgende incidentele kosten betaald gaan 

worden: 

 sociaal plan inclusief outplacements 

 begeleidingskosten doorstromers/ ‘warme overdrachten’ 

 begeleiding SW-ers 

 PMC analyse (uitwerken diverse scenario’s) 

 

In het tweede halfjaar van 2019 of uiterlijk begin 2020 zal het bestuur een uitgewerkt voorstel worden 

voorgelegd.  

 

Reserve vakantiegeld 

In de reserve vakantiegeld worden de per 31 december bestaande verplichtingen inzake vakantiegeld 

over de periode juni tot en met december opgenomen. De omvang hiervan fluctueert nauwelijks. 

 

Reserve personele voorzieningen (vervallen per 31 december 2019) 

De reserve personele voorzieningen is niet meer opgenomen. Bij de vaststelling van de jaarrekening 

2019 zal worden voorgesteld deze reserve op te heffen.  

 

Reserves en voorzieningen 

2020 - 2023

Algemene reserve Reserve 

herpositionering

Reserve 

vakantiegeld

Voorziening dub. 

debiteuren

Voorziening 

gebouwen

Stand per 1-1-2020 1.200.000 2.485.000 500.000 3.900.000 553.000

Bi j : s tortingen 0 0 0 0 240.000

Af: Onttrekkingen 0 0 0 0 -100.000

Stand per 1-1-2021 1.200.000 2.485.000 500.000 3.900.000 693.000

Bi j : s tortingen 0 0 0 0 240.000

Af: Onttrekkingen 0 0 0 0 -335.000

Stand per 1-1-2022 1.200.000 2.485.000 500.000 3.900.000 598.000

Bi j : s tortingen 0 0 0 0 240.000

Af: Onttrekkingen 0 0 0 0 -685.000

Stand per 1-1-2023 1.200.000 2.485.000 500.000 3.900.000 153.000

Bi j : s tortingen 0 0 0 0 240.000

Af: Onttrekkingen 0 0 0 0 -400.000

Stand per 1-1-2024 1.200.000 2.485.000 500.000 3.900.000 -7.000
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Voorziening dubieuze debiteuren 

Een groot deel van de opgeboekte vorderingen (verhaal- en terugvordering) zal naar verwachting niet 

te innen zijn. Bij de jaarrekening 2018 was van het totaal openstaande debiteurensaldo circa 54 % 

opgenomen als oninbaar. Afgezet tegen vergelijkbare organisaties is dit relatief laag. Sommige 

organisaties treffen voorzieningen tot 80% van de openstaande bedragen.  

 

Onderhoudsvoorziening gebouwen 

In 2019 is het Meerjarig onderhoudsplan gebouwen en terreinen geactualiseerd. Het plan kan nog 

worden aangepast naar aanleiding van de uitkomsten van de EED audit. Als Baanbrekers 2.0 zich 

anders ontwikkelt dan waar in het MJOP van uit is gegaan, dan zal het plan daarop aangepast moeten 

worden. 

 

 

 

  



begroting 2020   
 

67 
 

5.2 Bijlage II: Overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld 

 

In bovenstaand overzicht zijn de geraamde baten en lasten voor 2020 gerubriceerd naar de wettelijk 

verplichte taakvelden. Daarbij is aansluiting gezocht bij de IV-3 informatie die periodiek aan het CBS 

wordt verstrekt. De verantwoording van de deelprogramma’s loopt synchroon met de bovenstaande 

deeltaakvelden onder “Sociaal Domein”. 

 

 

Baten Lasten

0. Bestuur en ondersteuning

0.4 Overhead 7.144

0.5 Treasury 14

0.8 Overige baten en lasten 7.676 1.519

0.9 Vennootschapsbelasting

0.10 Mutaties  reserves 921

0.11 Geraamd saldo van lasten en baten 921 921

6.0 Sociaal  domein

6.3 Inkomensregel ingen 29.809 26.643

6.4 Begeleide participatie 12.987 12.886

6.5 Arbeidsparticipatie 737 3.924

53.050 53.050

Baten en lasten per taakveld (bedragen x € 1.000)

Saldo van baten en lasten op taakvelden


