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 ONDERWERP STUKKEN ACTIE              
1. Opening 

 

2. Ingekomen stukken  

 a)  Toezichtoordeel Provincie Archief- en informatiebeheer d.d. 26.08.2019 ja  ter info 

      

3.  Besluitenlijst AB-vergadering   

               a) Concept verslag AB-vergadering van 8 juli 2019    ja  vaststellen 

               b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering van 8 juli 2019   ja  vaststellen 

               c) Concept termijnkalender AB van 23 september 2019   ja  vaststellen 

 

TER BESPREKING 
 Niets aan de orde     

 

TER BESLUITVORMING 
 

4. Communicatieplan en beveiligingsplan SUWInet 2019-2022 

 a) Voorstel communicatie- en beveiligingsplan SUWInet 2019-2022  ja  vaststellen 

 b) Communicatieplan SUWInet 2019-2022     ja  vaststellen 

c) Beveiligingsplan SUWInet 2019-2022     ja  vaststellen 

 

5. Frauderisicoanalyse Baanbrekers en gelieerde entiteiten 2019 

 a) Voorstel frauderisicoanalyse Baanbrekers en gelieerde entiteiten 2019 ja  vaststellen 

 b) Frauderisicoanalyse Baanbrekers en gelieerde entiteiten 2019  ja  vaststellen 

 

TER INFORMATIE 
6. Stand van zaken uitwerking koersdocument kom in beweging                                                        

 a) Bericht  ‘stappen in de in bewegingkoers’    ja  ter info 

    

7. Evaluatie GR Baanbrekers stand van zaken     nee  ter info 

 

8. Stand van zaken en vacaturetekst werving nieuw DB lid       

 a) voorlegger stand van zaken vacature nieuw DB lid    ja  ter info 

 b) bijlage vacaturetekst nieuw DB lid     ja  ter info 

 

9. Mededelingen & Rondvraag  

     

10. Vertrouwelijk: stand van zaken Ruelong B.V.     nee  ter info 

 

 

             

  

 

 

AGENDA MAANDAG  23 september 2019                            ALGEMEEN BESTUUR 
Tijd:              19.00-20.30 uur 

Locatie:       Ruimte 2.09 van Baanbrekers 

 



Provincie Noord-Brabant

Aan het dagelijks bestuur van 
Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers 
Postbus 15
5140 AA WAALWIJK

Onderwerp

Toezichtoordeel Archief- en Informatiebeheer

Geacht bestuur,

Door erop toe te zien dat de lokale overheden hun maatschappelijke taken 
goed uitvoeren, dragen we bij aan een bestendig en veilig Brabant met een 
sterk openbaar bestuur. Een bestuur waar de inwoners op kunnen vertrouwen. 
Respect voor de eigen verantwoordelijkheid van besturen en raden is het 
uitgangspunt.

Bij de uitvoering van ons systematisch toezicht vragen we gemeenschappelijke 
regelingen in Noord-Brabant voor 15 juli 2019 het verslag archiefbeheer over 
het vorige jaar, naar ons toe te sturen. Het verslag ontvingen we op 1 2 juli 
2019.

Op basis van de criteria uit het Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019 
beoordelen wij uw gemeente voor wat betreft ons systematisch toezicht op het 
archief- en informatiebeheer als voldoet.

Archief- en informatiebeheer
Toegankelijke en betrouwbare overheidsarchieven zijn essentieel voor goed 
bestuur. Hierbij is het op orde zijn van de digitale en papieren archivering een 
voorwaarde om alle andere overheidstaken goed uit te kunnen voeren.
Wanneer overheidsarchieven niet volledig en betrouwbaar zijn, belemmert dat 
een goede bedrijfsvoering en de verantwoording naar de samenleving.

Voor ons toezicht op het archief- en informatiebeheer sluiten we aan bij de 
aanbeveling die de VNG de gemeenten doet, dat het dagelijks bestuur jaarlijks 
het algemeen bestuur informeert over archiefzorg en -beheer van het 
voorafgaande jaar.
Voor de beoordeling van uw verslag baseren we ons op de volgende 5 
thema's:

ONTVANGEN

2 7 AUG. 2019

Brabantlaan 1

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

Telefoon (073) 681 28 12

Fax (073) 680 76 80

www.brabant.nl

IBAN N L86IN GB0674560043

Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route

Datum

26 augustus 2019

Ons kenmerk

C2249914/4568698

Uw kenmerk

B&C/AG/AK/20190709

Contactpersoon

IJ.H. (Ingmar) Koch

Telefoon

(073) 681 20 78

Email

ikoch@brabant.nl
Bijlage(n)



Provincie Noord-Brabant

KPI-nr Omschrijving

1 Lokale regelingen
3 Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid 

archiefbescheiden
4 Digitale archiefbescheiden in het bijzonder
6 Overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats
7 Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en e-depots

Datum

26 augustus 2019

Ons kenmerk

C2249914/4568698

Criteria waaraan wiį toetsen
Uw verslag aan de raad beoordelen we aan de hand van de volgende criteria:

Oordeel Criteria

Voldoet U brengt jaarlijks verslag uit aan het algemeen bestuur, beschrijft 
minimaal de 5 prioritaire thema's - indien nodig - de 
voorgenomen verbetertrajecten en stuurt ons een afschrift 
hiervan voor 15 juli.

Voldoet

gedeeltelijk

U brengt jaarlijks verslag uit aan het algemeen bestuur, maar 
beschrijft niet alle 5 prioritaire thema's of alle benodigde 
verbetertrajecten of de beschreven verbetertrajecten voldoen 
niet. U stuurt ons het verslag aan het algemeen bestuur in 
afschrift voor 15 juli.

Voldoet niet U brengt geen verslag uit aan het algemeen bestuur of een 
afschrift van het verslag is niet voor 15 juli naar ons toegestuurd.

Oordeel
Wij baseren ons oordeel vooral op de kwaliteit van het proces van 
verslaglegging. Dit oordeel kan daardoor afwijken van de bevindingen en het 
oordeel dat de archivaris in zijn verslag aan u beschrijft. Deze zijn vooral op de 
Ínhoud gericht.

Het verslag archiefbeheer ontvingen wij voor 15 juli en u bood het verslag ter 
kennisneming aan het algemeen bestuur aan op 8 juli 2019.

Het verslag beschrijft de 5 thema's waar wij onze beoordeling op baseren. In dit 
verslag geeft u weer wat de voortgang is op de in 2018 gedefinieerde 
verbeterpunten en geeft u aan welke verbeteracties u in 2019 zult uitvoeren. We 
beoordelen uw organisatie daarom als 'voldoet'.

Over de verslaglegging op het gebied van archiefbeheer in uw organisatie 
spreken wij onze waardering uit. Het verslag over 2018 is helder geformuleerd, 
informatief en bevat duidelijke conclusies per KPI-thema. Het verslag laat zien 
dat u stapsgewijs werkt aan de verbetering van het informatie- en archiefbeheer 
binnen uw organisatie. We zien dat sommige verbeteracties een langere 
doorlooptijd hebben, maar we begrijpen dat verbeteringen soms wat meer tijd 
vragen.
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Provincie Noord-Brabant

Gevraagde actie van uw kant
Wij vragen u voor 15 juli een volledig verslag aan uw algemeen bestuur en ons 
te sturen over het informatie- en archiefbeheer in uw organisatie in het 
verslagjaar 2019. In het bijzonder zijn wij geïnteresseerd in het beleid en de 
maatregelen ten aanzien van het digitaal archiefbeheer binnen uw organisatie. 
Daarnaast horen we graag de voortgang van het programma Digitalisering 
2019-2021 en de koppeling met het e-depot van het streekarchief. Tot slot 
worden we graag geïnformeerd over de relatieve luchtvochtigheid in de 
archiefruimte en de maatregelen die u neemt om dit probleem op te lossen.

In verband met de rol van het algemeen bestuur in de horizontale 
verantwoording gaan we ervan uit dat u uw bestuur over het oordeel informeert.

Tot slot
Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer I. J.H. Koch van 
ons team IBT archief- en informatiebeheer. Hij is op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (073) 
681 20 78.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze,

R. Heijmerink,
programmamanager Interbestuurlijk Toezicht

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

Datum

26 augustus 2019

Ons kenmerk

C2249914/4568698
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Conceptverslag AB-vergadering d.d. 8 juli 2019 

 

Algemeen Bestuur Baanbrekers  

                 

Aanwezig:          De heer R. Bakker, voorzitter AB, wethouder gemeente Waalwijk 

De heer A. Kansouh, secretaris AB 

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

De heer J. Brekelmans, lid AB, wethouder gemeente Loon op Zand 

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

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

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

                             Mevrouw J. Verhoofstad, lid AB, raadslid gemeente Heusden  

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

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

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

De heer Van Kleij, plv. lid AB, raadslid gemeente Loon op Zand 

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

 Mevrouw C. Kleijssen, jurist Baanbrekers (verslaglegger)  

 

M.b.v.v.:  De heer Flohr, AB-lid, raadslid Loon op Zand 

   

 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering. De heer Van Kleij vervangt de heer Flohr tijdens deze 

vergadering. 

 

2. Ingekomen stukken 

a) Verslag van de Participatieraad d.d. 25 april 2019 

Hiervan wordt kennis genomen. 

 

3. Verslag  en besluitenlijst AB-vergadering  

a) Conceptverslag AB-vergadering d.d. 27 mei 2019 

Het verslag van de AB-vergadering van 27 mei 2019 wordt vastgesteld. 
 
b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering d.d. 27 mei 2019 
De openbare besluitenlijst van de AB-vergadering van 27 mei 2019 wordt vastgesteld. 
 
c) Concept termijnkalender d.d. 08.07.2019 

De termijnkalender wordt vastgesteld. 
 

4. Jaarstukken Baanbrekers 2018 

De heer Van Hamond vraagt wanneer het AB het meer jaren onderhoudsplan ontvangt. 

Aangegeven wordt dat de resultaten hiervan conform afspraak worden meegenomen in 2de Berap 

die wordt behandeld in de bestuursvergadering van 21 oktober a.s. 

De heer Van Tuyl vraagt of de gegevens, waarnaar wordt verwezen op pagina 16 i.v.m. de 

benchmark, maar ook op pagina 35 i.v.m. verzuim, in het vervolg met cijfers kunnen worden 

weergegeven.   
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Verder worden door het bestuur de complimenten gegeven t.a.v. deze opgestelde jaarstukken en 

wordt gezegd dat het prettig is dat de KPI’s hierin zijn opgenomen.  

 

Besloten wordt: 

 Kennis te nemen van het rapport van bevindingen van de accountant. 
 De jaarstukken 2018 van Baanbrekers vast te stellen. 
 Het positief resultaat 2018 ad € 2.578.785 binnen twee weken ná vaststelling van de 

jaarstukken terug te betalen aan de deelnemende gemeenten. 

 

5. Begroting 2020 en meer jaren begroting 2021-2023 Baanbrekers, incl. zienswijzen 

De heer Van Hamond refereert aan de ingediende zienswijze van de gemeente loon op Zand m.b.t. 
de vraag hoe de bestemmingsreserve herpositionering wordt ingezet  en vraagt hoe Baanbrekers 
hiermee denkt om te gaan.  
De heer Kansouh antwoordt dat een plan van aanpak hiervoor wordt voorgelegd aan het AB en 
daarin e.e.a. nader zal worden gespecificeerd. Dit wordt meegenomen in de 2de Berap.  
De heer Van Tuyl maakt de opmerking dat het AB hierom regelmatig heeft gevraagd en wil alertheid 
hiervoor dat dit puur herpositioneringszaken moeten betreffen en niet gaat over zaken die onder de 
normale bedrijfsvoering vallen.  
De heer Kansouh maakt de kanttekening dat het koersdocument pas 17 december jl. is goedgekeurd 
door het AB.  
De heer Blankers refereert aan de zienswijze van de gemeente Loon op Zand waarin zij vragen 
Baanbrekers voorstellen te doen om de gemeentelijke bijdrage te verlagen. Ook de gemeente 
Heusden heeft in de zienswijze aangegeven om niet te veel aan de voorkant te reserveren. Gevraagd 
wordt hoe de gemeente Loon op Zand dit heeft bedoeld.  
De heer Brekelmans antwoordt dat de gemeente Loon op Zand dit op eenzelfde wijze uitlegt als de 
gemeente Heusden.  
De heer Van Hamond vraagt hoe reëel deze zienswijze is als de huidige ontwikkeling van de BUIG 
gelden wordt meegenomen.   
De heer Brekelmans zegt dat duidelijk moet zijn dat we met de BUIG niet voor verrassingen komen te 
staan en dat Baanbrekers in dat kader moet komen met een realistisch verhaal en daarop een 
gemeentelijke bijdrage moet afstemmen.  
De voorzitter zegt dat dit lastig blijft, zo blijkt ook uit de historie, waarbij het uitgangspunt wel moet 
zijn dat zo reëel als mogelijk wordt begroot.  
De heer Blankers vraagt of bij het herijken van de begroting niet al kan worden meegenomen wat 
kan terugvloeien naar de gemeenten.  
De heer Kansouh geeft aan dat er nu al aan BUIG gelden ruim € 800 000,- minder wordt ontvangen 
en dat deze trend zich doorzet. Daarnaast blijkt het aantal uitkeringsgerechtigden zich nu rond de ca. 
1450 personen te stabiliseren. De verwachting is niet dat dit nog met grote aantallen zal afnemen. Er 
moet dus juist opgelet gaan worden dat er niet met een negatief resultaat geëindigd gaat worden.  
De heer Van Tuyl verwijst naar pagina 37 en vraagt of de overgang van de rechtspositie van de 
ambtenaren ook financiële gevolgen heeft. 
Mevrouw Kleijssen antwoordt dat de invoering van de WNRA met de overgang van de CAR-UWO 
regeling naar de CAO voor de gemeenten naar alle waarschijnlijkheid geen financiële gevolgen zal 
hebben. Immers, Baanbrekers volgde al de CAR-UWO regeling van de gemeenten voor de ambtelijke 
medewerkers.  
 
Besloten wordt: 

 Kennis te nemen van de door de deelnemers ingediende zienswijzen op de ontwerpbegroting 
2020. 

 In te stemmen met de voorgestelde reacties op de ingediende zienswijzen. 
 De begroting 2020, inclusief meerjarenraming 2021-2023 vast te stellen.  
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6. Berap-I 2019 

De heer Van Hamond zegt dat hij het overzicht op pagina 31 onduidelijk vindt.  

De voorzitter vertelt dat hierover in het DB ook is gesproken. In dat kader heeft de heer Kansouh een 

presentatie voorbereid voor het AB om e.e.a. te kunnen toelichten. Gevraagd wordt of de heer 

Kansouh deze presentatie wil houden.   

De heer Kansouh presenteert een aantal activiteiten/voorbeelden dat intern is ondernomen en licht 

toe wat het resultaat hiervan is geweest. Ook wordt aangegeven dat een aantal activiteiten niet 

heeft geleid tot het gewenste resultaat.  

Naar aanleiding van deze gehouden presentatie wordt de afspraak gemaakt in het AB dat een paar 

van dergelijke voorbeelden n.a.v. de verbeteragenda opgenomen kunnen worden in de Berap en 

daar waar mogelijk deze voorbeelden worden gekwantificeerd in cijfers. Ook is het van belang om 

een paar voorbeelden dat niet heeft geleid tot een succes op te nemen.  

Mevrouw Verhoofstad vraagt hoe het aanmeldproces van de 582 kandidaten (pagina 12) is verlopen.  

De heer Kansouh licht toe dat hiervoor Competensys als externe partij in handen is genomen en dat 

zij deze screening hebben verzorgd. Daarbij is het uitkeringsbestand in een 5-tal groepen opgesplitst 

afhankelijk van hoe groot de afstand tot de arbeidsmarkt is. Over de onderkant van dit bestand is 

o.a. afgestemd met de gemeenten. 

De voorzitter licht toe dat de gemeente Waalwijk voor deze groep een maatschappelijk 

participatieproject is gestart, waardoor o.a. in beeld is gebracht wat de problematiek van deze 

mensen is. Hiertoe is een presentatie gehouden voor het college van de gemeente Waalwijk die 

mogelijk ook gedeeld kan worden met het bestuur van Baanbrekers. Met name de Participatieraad 

heeft ervoor gepleit dat een dergelijke project ook bij de andere twee gemeenten wordt gestart. 

Mogelijk kunnen goede voorbeelden met elkaar worden uitgewisseld.   

 

Besloten wordt: 

 Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2019. 

 De tweede begrotingswijziging 2019 vast te stellen.  

 De verbeteragenda in het vervolg te vervatten in de Berap middels het opnemen van enkele 

succesvolle en minder succesvolle voorbeelden/activiteiten die zijn ondernomen en deze daar 

waar mogelijk te kwantificeren in cijfers.  

 

7. Informatie- en archiefbeheer Baanbrekers 

De heer Van Tuyl merkt op dat hij o.b.v. de rapportage concludeert dat er vooruitgang wordt 

geboekt.  

 

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

2018. 

 

8. Mededelingen en rondvraag 

De heer Van Kleij merkt op dat hij als raadslid, n.a.v. de uitnodiging van Baanbrekers aan de 

raadsleden van de gemeenten, een dag heeft meegewerkt bij Baanbrekers en daardoor goed inzicht 

heeft gekregen in deze organisatie en hij bovendien erg enthousiast is over dit initiatief en hier graag 

zijn complimenten over wil uitspreken.   
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Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten. 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het AB d.d. 23 september 2019 
 
 
 
Secretaris,  Voorzitter, 
 
 
 
mr. A.H. Kansouh                                                   R. Bakker 
 



Openbare besluitenlijst Algemeen Bestuur d.d. 8 juli 2019 

1 

 

1.   Opening 
 

Geen onderwerpen 

2. Ingekomen stukken 
a) Verslag van de Participatieraad d.d. 25-04-2019 

 
Hiervan wordt kennis genomen 
 

3. 
 

Besluitenlijst(en) AB-vergadering 
a) Verslag van het AB d.d. 27 mei 2019 
b) Openbare besluitenlijst d.d. 27 mei 2019 
c) Termijnkalender AB d.d. 8 juli 2019 
 

Besloten wordt: 
Het verslag van 27 mei 2019 vast te stellen. 
De openbare besluitenlijst d.d. 27 mei 2019 vast te stellen. 
De termijnkalender AB d.d. 8 juli 2019 vast te stellen. 

4. Jaarstukken Baanbrekers 2018 Besloten wordt: 

 Kennis te nemen van het rapport van bevindingen van de accountant. 
 De jaarstukken 2018 van Baanbrekers vast te stellen. 
 Het positief resultaat 2018 ad € 2.578.785 binnen twee weken ná vaststelling van de 

jaarstukken terug te betalen aan de deelnemende gemeenten. 

 

5.  Begroting 2020 en mjr begroting 2021-2023 

Baanbrekers, inclusief zienswijzen 

Besloten wordt: 
 Kennis te nemen van de door de deelnemers ingediende zienswijzen op de 

ontwerpbegroting 2020. 
 In te stemmen met de voorgestelde reacties op de ingediende zienswijzen. 
 De begroting 2020, inclusief meerjarenraming 2021-2023 vast te stellen.  

 

6. 
 

Berap I -2019 Besloten wordt: 

 Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2019. 

 De tweede begrotingswijziging 2019 vast te stellen.  

 De verbeteragenda in het vervolg te vervatten in de Berap middels het opnemen van 

voorbeelden/activiteiten die zijn ondernomen en deze daar waar mogelijk te 

kwantificeren in cijfers. Ook de voorbeelden/activiteiten mee te nemen die niet tot 

een succes hebben geleid.  

 



Openbare besluitenlijst Algemeen Bestuur d.d. 8 juli 2019 

2 

 

7. Informatie- en archiefbeheer Baanbrekers  Besloten wordt om kennis te nemen van de rapportage informatie- en archiefbeheer 

Baanbrekers 2018. 

 

 
Voor akkoord d.d. 23 september 2019:  
 
-------------------------------------------     --------------------------------------------- 
mr. A.H. Kansouh       R. Bakker 
Secretaris         Voorzitter 



Termijnkalender AB 2019  

Termijnkalender  AB d.d. 23.09.2019 

 

 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 (wordt januari 2020) B-stuk        

Normenkader rechtmatigheid 2019 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. 23.09.2019 

Legenda    

Nog op te starten  Afgerond  

Loopt  Behandeling in vergadering  

Aandacht    
 



                        
> Bestuursvoorstel 

  

1 

 

Voorstel inzake 
 

Communicatieplan SUWInet en beveiligingsplan SUWInet 2019-2022 

Steller Angeline Grootswagers 

Verantwoorde-
lijk manager 

Arthur van de Ven 

Datum bestuur  23 september  2019 

Beslispunten 
 

Het AB wordt gevraagd om het Communicatieplan Suwinet  2019-2022 en het 
Beveiligingsplan Suwinet 2019 - 2022 vast te stellen (voor een periode van 3 
jaren). 

 

Financiële 
gevolgen 

n.v.t. betreft reguliere bedrijfsvoering 

Formatie 
gevolgen 

n.v.t. betreft reguliere bedrijfsvoering 

Gevolgen MT-
systemen 

Dit raakt de AO/IC 

Relatie BB 2.0 N.v.t.  

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

Juli 2019  
 
 

A.Grootswagers Beleidsteam + manager B&C 
  

Besluitvorming: 
 datum advies/besluit 

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

NVT n.v.t. 

Besluit van AB 23 september 
2019 

Vastgesteld/afgewezen/ aangehouden: 
 
 
 
ondertekening: 
 
 
mr A.H. Kansouh                    R. Bakker 
Secretaris                                 Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 datum actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht NVT  

Website/intranet NVT  

Handboek Baanbrekers Na vaststelling  

Opname in het archief Na vaststelling  

Anders NVT  
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2 

 

 
 

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

 
Documenten Suwinet: 
Baanbrekers heeft, als gebruiker van Suwinet-inkijk, de verplichting om aan een aantal vastgestelde 
normen te voldoen. Jaarlijks wordt Baanbrekers hierop geaudit als onderdeel van de gemeentelijke 
ENSIA audit. Eén van de vereisten is dat er een beveiligings- en communicatieplan is. Jaarlijks stelt 
Baanbrekers het beveiligings-en communicatieplan vast. Zo ook voor dit jaar. Inhoudelijk zijn er 
nagenoeg geen wijzigingen, behoudens een kleine aanpassing in de autorisatiematrix, reden 
waarom er nu voor wordt gekozen om de plannen vast te stellen voor een periode van 3 jaar.  
Significante tussentijdse wijzigingen leiden uiteraard tot eerdere aanpassing. 
 
Het doel dat met deze plannen wordt gediend is dat Baanbrekers aantoonbaar uitdraagt zorgvuldig 
en integer te handelen waar het gaat om het verkrijgen van gegevens van PW-klanten en 
Baanbrekers daardoor een betrouwbare uitvoeringspartner is. 
 
Het AB wordt hierbij gevraagd om het Communicatieplan Suwinet  2019-2022 en het 
Beveiligingsplan Suwinet 2019 - 2022 vast te stellen (voor een periode van 3 jaren). 
 

Implementatie en 
communicatie 

Na vaststelling 

Bijlage(n)  Communicatieplan Suwinet  2019-2022 vs 1.1 

 Beveiligingsplan Suwinet 2019 - 2022 versie 1.1 
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INLEIDING 
 
Via Suwinet vragen overheidsorganisaties gegevens van burgers en bedrijven digitaal bij elkaar op 
voor uitkeringsverstrekking en handhaving. Binnen een paar seconden een digitaal klantdossier op 
maat. Dat is erg handig voor de dienstverlening, maar het brengt ook de verantwoordelijkheid met 
zich mee om hier zorgvuldig mee om te gaan. Want burgers vertrouwen erop dat hun privacy wordt 
beschermd en dat er alles aan wordt gedaan om misbruik te voorkomen.  
 
Omdat medewerkers van Baanbrekers met persoonsgegevens werken, is zorgvuldig en integer 
gebruik van deze gegevens erg belangrijk. De staatssecretaris van het Ministerie Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid heeft in een eerdere landelijke brief gerefereerd aan een onderzoek van de 
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het onderzoek destijds betreft een 
steekproefonderzoek waaruit bleek dat slechts vier procent van alle gemeenten de beveiliging van 
Suwinet volledig op orde had. Gemeenten moeten daarop aantoonbaar maatregelen nemen om 
ervoor te zorgen dat gegevens in Suwinet niet zomaar worden opgevraagd. Die maatregelen hebben 
bijvoorbeeld betrekking op het onderhouden van gebruikersaccounts en de controle op de door het 
personeel opgevraagde gegevens. (Zie verder het Suwinet beveiligingsplan Baanbrekers). 
 
Resultaat eerder onderzoek 
Uit de eind 2018 gehouden audit in het kader van ENSIA blijkt dat Baanbrekers met de huidige 
beveiligingsinrichting  wederom aan de verplicht gestelde normen voldoet. Baanbrekers heeft er dan 
ook werk van gemaakt. 
 
Communicatie 
Baanbrekers draagt zichtbaar en aantoonbaar uit dat zij zorgvuldig en integer omgaat met 
persoonsgegevens. Dit blijkt onder meer uit het opvolgen van de aanbevelingen zoals die zijn gedaan 
in de handreiking  Suwinet, welke zijn terug te vinden in dit plan.  
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DOELGROEPEN  
 
Primaire doelgroep 
Medewerkers van Baanbrekers die belast zijn met de uitvoering van de Participatiewet, 
IOAw/Z en vanuit hun functie toegang hebben tot de applicatie Suwinet-Inkijk.  
 
Secundaire doelgroep 
Medewerkers van Baanbrekers die vanuit hun functie belast zijn met (het uitdragen van) de 
uitvoering van de Participatiewet, maar geen gebruik maken van de applicatie Suwinet-Inkijk. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de directeur, managers, teamleiders, interne controle, 
medewerkers balie/telefoon, administratieve krachten. 
 
Direct belanghebbenden 
Inwoners van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Immers ook de gegevens 
van hen die geen relatie hebben met de Participatiewet kunnen worden geraadpleegd in 
Suwinet-Inkijk. 

 

DOELSTELLINGEN 
 

 Baanbrekers is een betrouwbare uitvoeringspartner (zie ook het informatiebeleidsplan). 

 Baanbrekers levert een bijdragen aan de bewustwording, de verantwoordelijkheid en de 

zorgvuldigheid in het omgaan met privacygevoelige (persoons)gegevens.  

 Baanbrekers draagt het Suwinet beveiligingsbeleid actief uit. 

HOE? 
 
Middels de aanbevelingen uit de handreiking Suwinet zoals vertaald in dit communicatieplan. 

 Specifiek 

Wijze van communiceren/monitoren is eenduidig uit te leggen. 

 Meetbaar 

Achteraf wordt de werking van het Suwinet beveiligingsplan (aantoonbaar) geëvalueerd. 

 Actiegericht 

De activiteiten die worden genoemd in de handreiking worden 1:1 geïmplementeerd.  

 Realistisch  

Het implementeren van de activiteiten/communicatiemethodes is realiseerbaar onder de 

voorwaarde dat er tijd beschikbaar wordt gesteld.  

 Tijdsgebonden 

De cyclus plan-do-check-act is in deze telkens één jaar.  

STRATEGIE  
 
De boodschap die Baanbrekers uitdraagt in haar communicatie is als volgt:  
 

Zowel de doelgroep als de direct belanghebbende(n) kunnen ervan op aan dat Baanbrekers 
een betrouwbare (informatie)partner is.  
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ORGANISATIE VAN DE COMMUNICATIE 
 
Vanuit de handreiking Suwinet zijn de navolgende acties geformuleerd. 
Het informatiebeveiligingsbeleid en het beveiligingsplan van het Suwinet zijn goedgekeurd door het 
management van de Suwipartij.  
De Inspectie SZW controleert of de gemeente beschikt over een document dat specifiek aandacht 
besteedt aan het veilig gebruik van Suwinet binnen de eigen gemeente (organisatie).  
Attentiepunten:  

 Er is een Suwinet beveiligingsbeleid/plan of een specifiek op Suwinet gerichte passage.  

 Het is duidelijk door wie en wanneer het beleid/plan formeel is vastgesteld.  

 Het is duidelijk dat het beleid/plan gaat over de betreffende gemeente (organisatie).  

 
Bij samenwerkingsverbanden zijn alle gemeenten duidelijk genoemd in het beleid/plan.  

 Schriftelijke bewijsvoering (bijvoorbeeld notulen) van de accordering en ondertekening door 

het management inclusief naam, datum en eventueel functie.  

 Het toevoegen van een besluitenlijst waaruit een formele vastlegging door het management 

blijkt.  

 Aparte goedkeuring van elke gemeente in een samenwerkingsverband voor het beleid, plan 

of passage.  

 

> In het Suwinet beveiligingsplan zijn de drie gemeenten niet apart benoemd. Wel is er, via 

verslaglegging en/of besluitenlijst, sprake van een formele accordering door zowel het 

management als de besturen. Communicatie met het management en de besturen moet te 

allen tijde aantoonbaar zijn. 

 
Het informatiebeveiligingsbeleid en het beveiligingsplan van het Suwinet worden uitgedragen in de 
organisatie.  
Het management moet het bewustzijn van de medewerkers op het gebied van informatiebeveiliging 
stimuleren. Dit vindt plaats door het beleid/plan actief uit te dragen in de organisatie. Het is daarbij 
van belang dat de ondernomen activiteiten zijn vastgelegd.  
 
Het ministerie van SZW heeft een handreiking Suwinet opgesteld met daarin een aantal 
attentiepunten. 

  Het Suwinet beveiligings- en (communiatie) plan wordt door de organisatie aantoonbaar 

centraal beschikbaar voor alle gebruikers. Bijvoorbeeld beschikbaar op intranet of op de 

afdelings- of organisatieschijf.  

 Er zijn minimaal twee acties in één jaar (door de verantwoordelijke manager) om veilig 

gebruik van Suwinet uit te dragen in de organisatie.  

o Acties hebben betrekking op de informatiebeveiliging van Suwinet.  

o De ondernomen acties zijn vastgelegd  en daarmee verifieerbaar (denk bijvoorbeeld 

aan schermafdrukken van intranet of verzonden e-mails).  

 Het door de managers uitdragen van het veilig gebruik van Suwinet vindt plaats in de gehele 

organisatie, niet alleen bij de medewerkers die betrokken zijn bij de beveiliging.  

 Er zijn door de betrokken managers/teamleiders notulen van het overleg (inclusief notitie 

van aanwezigen en afwezigen) waarin aandacht is geschonken aan informatiebeveiliging 
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Suwinet. Hierbij is het van belang dat alle Suwinetgebruikers aanwezig waren of op de 

hoogte zijn gesteld van deze vergadering, bijvoorbeeld door het verspreiden van deze 

notulen.  

 Tijdens de door de managers/teamleiders te voeren HR-gesprekken met medewerkers welke 

werken met Suwinet, is het Suwinet beveiligingsbeleid, het omgaan met Suwinet, een 

aantoonbaar gesprekspunt. Dit blijkt uit de verslaglegging. 

 In campagnes betrekking hebbende op informatiebeveiliging wordt (door de CISO) ook 

aandacht besteed aan Suwinet (bijvoorbeeld: eLearnings, animatiefilmpjes, nieuwsbrieven).  

 
Het informatie beveiligingsbeleid en het beveiligingsplan van het Suwinet worden jaarlijks 
geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd.  
Het is van belang om minimaal jaarlijks het algemene informatiebeveiligingsbeleid en het 
beveiligingsplan van het Suwinet te evalueren en na te gaan of het informatiebeveiligingsbeleid en 
het beveiligingsplan nog steeds voldoen aan de beveiligingseisen en –randvoorwaarden. Ook is de 
vraag relevant of risico’s voldoende worden gereduceerd. Als het nodig is leidt de evaluatie tot 
aanpassing (actualisering) van het informatiebeveiligingsbeleid en het beveiligingsplan.  
Er zijn bewijsstukken dat deze evaluatie heeft plaatsgevonden en is geaccordeerd door het 
management (bijvoorbeeld plan van aanpak evaluatie, enquêteformulier, resultaat van de evaluatie 
en verslagen van vergaderingen waarin de evaluatie is besproken en goedgekeurd door het 
management).  
 
Attentiepunten:  

 Ondertekende versiehistorie  (door de steller) op het document waaruit blijkt dat het 

document periodiek formeel is geëvalueerd.  

 Verslag met daarin melding van de goedkeuring door het management. 

 Een door de securityofficers Suwinet  beschreven procedure voor het evalueren van het 

beleid/plan.  

 Mailwisseling tussen de securityofficers en/of het management als bewijs dat de evaluatie 

een gezamenlijke actie is geweest (Hiertoe kan ook worden verstaan het aanbieden van de 

evaluatie aan het management middels de MT-voorlegger) .  

 
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van het gebruik, de inrichting, het 
beheer en de beveiliging van Suwinetgegevens, -applicaties, -processen en -infrastructuur moeten zijn 
beschreven en duidelijk en gescheiden zijn belegd.  
 

 Operationeel beheer  > Security Officer  

 Functioneel beheer  > Autorisatiebeheer  

 Technisch beheer  > Eigenaarschap Suwinet  

 Aansturing ICT-leveranciers  

Attentiepunten:  

 De specifiek op Suwinet gerichte functies moeten via HR schriftelijk zijn vastgelegd en 

duidelijk omschreven zijn.  
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 Er is door de betrokken manager functiescheiding aangebracht tussen de beschikkende, 

beherende, uitvoerende en controlerende taken met betrekking tot Suwinet. Er zijn 

minimaal vier gescheiden functies:  

1) Uitvoering van taken  

2) Controle op rechtmatigheid  

3) Beheer van autorisaties  

4) Management  

 Als er geen functiescheiding is tussen de vier hiervoor genoemde functies, dan moet door de 

betrokken manager worden toegelicht waarom dit het geval is en hoe de gemeente 

(organisatie) de bijbehorende taken waarborgt (extra maatregelen). Comply or explain! 

Schriftelijke vastlegging van de verantwoordelijkheden per functie.  

 Schriftelijke onderbouwing als de functiescheiding niet volmaakt is.  

 Extra controles laten plaatsvinden als de functiescheiding niet of minder volmaakt is.  

 De Security Officer Suwinet beheert en beheerst beveiligingsprocedures en –maatregelen in 

het kader van Suwinet, zodanig dat de beveiliging van Suwinet overeenkomstig wettelijke 

eisen is geïmplementeerd.  

 De Security Officer Suwinet bevordert en adviseert over de beveiliging van Suwinet, verzorgt 

rapportages over de status en controleert dat de beveiliging van de Suwinet maatregelen 

worden nageleefd, evalueert de uitkomsten en doet voorstellen tot implementatie c.q. 

aanpassing van plannen op het gebied van de beveiliging van Suwinet.  

 De Security Officer Suwinet rapporteert rechtstreeks aan het hoogste management.  

Naast de functiescheiding (zie norm 2.2.) is ook van belang de aanstelling van een persoon die 
verantwoordelijk is voor het gemeentelijk informatiebeveiligingsbeleid en de naleving daarvan. Deze 
medewerker bevordert, controleert en adviseert over de beveiliging van Suwinet.  
Deze functie/taken moeten zijn belegd in de organisatie. De taken van de Security Officer Suwinet 
moeten schriftelijk zijn vastgelegd in een functieomschrijving.  
 
Attentiepunten:  

 De Security Officer Suwinet controleert minimaal twee keer per jaar de beveiliging van 

Suwinet.  

 De Security Officer Suwinet is vereist periodiek (aan) het hoogste management te adviseren 

en te rapporteren.  

 Bewijs van uitvoering van bovenstaande taken moet duidelijk zijn vastgelegd.  

 Het is aantoonbaar dat het verslag ontvangen is door het management. Bijvoorbeeld: er is 

een verantwoordingsverslag aan het hoogste management dat het verslag ter kennisneming 

heeft ondertekend.  

 
De Suwipartij autoriseert en registreert de gebruikers die toegang hebben tot de Suwinetapplicaties 
op basis van een formele procedure waarin is opgenomen.  

 Het verlenen van toegang tot de benodigde gegevens op basis van de uit te voeren 

functie/taken.  

 Het uniek identificeren van elke gebruiker tot één persoon.  

 Het goedkeuren van de aanvraag voor toegangsrechten door de manager of een 

gemandateerde.  
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 Het tijdig aanpassen of wijzigen van de autorisatie bij functiewijziging of vertrek. 

 Het benaderen van de Suwidatabestanden door gebruikers mag alleen plaatsvinden via 

applicatieprogrammatuur (tenzij sprake is van calamiteiten). 
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Attentiepunten: 

 De betrokken managers van Baanbrekers tonen aan dat deze procedure in de praktijk wordt 

gevolgd.  

 Door middel van een autorisatiematrix, welke wordt opgesteld door de security officer(s) 

Suwinet, moet het duidelijk zijn welke organisatorische rollen worden gekoppeld aan 

Suwinetgebruikersrollen.  

 Er moet door de security officer(s) een specifiek op Suwinet gerichte periodieke controle zijn 

op inactieve en geblokkeerde accounts. Daarnaast moet Baanbrekers kunnen aantonen dat 

deze controle plaatsvindt.  

 Zware rollen moeten beperkt worden uitgedeeld en er moet een verklaring zijn waarom een 

persoon of functie zo’n risicovolle autorisatie krijgt toegediend.  

 Alleen aan die personen waarvoor het strikt noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun 

functie mag een zware rol worden toegekend.  

 Als er veel zware rollen zijn, moet hiervoor een toereikende verklaring worden gegeven en 

zijn aanvullende controles vereist.  

 Er is door de security officer(s) een duidelijke autorisatieprocedure opgesteld die stapsgewijs 

laat zien op welke wijze en door wie autorisaties worden toegewezen. Bijvoorbeeld: waarbij 

de applicatiebeheerder autorisaties toewijst na akkoord van de Security Officer en de 

teamleider. 

 Er is bewijsmateriaal waaruit de praktische uitvoering van de formele autorisatieprocedure 

blijkt. Bijvoorbeeld: ingevulde autorisatieformulieren van de laatste drie autorisaties. 

 Door middel van de autorisatiematrix en gebruikersadministratie kan Baanbrekers de 

gebruiker tot een persoon herleiden.  

Accounts verwijderen bij uitdiensttreding van medewerkers.  

 Controle op inactieve accounts vindt door de security officer(s) minimaal twee keer per jaar 

plaats.  

 Gemiddeld zijn er meer dan tachtig procent actieve accounts.  

 Beschikbaar bewijs van de uitgevoerde controles door de security officer(s). Bijvoorbeeld: 

mails of gebruikersadministratie met notities. 

 Een goede beargumenteerde reden van de betrokken manager om aan medewerkers zware 

rollen toe te wijzen. Comply or explain! 

 
De controle op verleende toegangsrechten en gebruik vindt meerdere keren per jaar plaats.  

 Interne controle op rechten en gebruik van Suwinet.  

 Analyseren van de van het BKWI verkregen informatie over het gebruik van Suwigegevens. 

Deze norm gaat over het belang om periodiek te controleren of de verleende toegangsrechten (wie 
mag wat en waarom?) en het gebruik van Suwinet (wat heeft de gebruiker geraadpleegd en was dat 
noodzakelijk?) in overeenstemming zijn met de vooraf bepaalde uitgangspunten. Zeker voor de 
zogenaamde zware rollen is de periodieke controle op uitgave van rechten en gebruik van die rollen 
belangrijk.  
 
Attentiepunten:  

 Minimaal twee keer per jaar wordt door de security officer(s) een generieke rapportage 

opgehaald bij het BKWI en beoordeeld.  
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 Er is een procedure aan de hand waarvan een medewerker (bijvoorbeeld de Security Officer 

Suwinet) deze rapportages controleert. 

 Van de controle wordt door de security officer(s)schriftelijk verslag gemaakt.  

 Als nader onderzoek gewenst is (bijvoorbeeld bij opvallende zaken of afwijkingen) wordt er 

door de security officer(s)een specifieke rapportage opgehaald. Nota bene: Baanbrekers 

werkt standaard met specifieke rapportages als uitgangspunt voor de controles. 

 Bijzonderheden worden vermeld in verslagen. 

 Naast de generieke rapportages voert interne controle van Baanbrekers extra controles uit 

op het specifieke  gebruik van Suwinet. 

 Meer dan één keer per jaar wordt er door de security officer(s) een generieke rapportage 

opgehaald bij het BKWI. 

 Er is een door de security officer(s) opgestelde procedure waarin is beschreven door wie en 

langs welke criteria de generieke rapportages worden beoordeeld.  

 De specifieke criteria waar naar moet worden gekeken zijn vastgesteld door het 

management en mogelijke afwijkingen zijn uitvoerig beschreven.  

 Van de controles is verslaglegging beschikbaar, opgesteld door de security officer(s). 

 Volgens de vastgestelde criteria wordt een specifieke rapportage opgehaald.  

 Extra controle (voorbeeld): maak een uitdraai van de opgevraagde BSN-nummers en match 

deze met het klantbestand. Nota bene: Interne controle van sBaanbrekers voert deze 

controle standaard uit.  

Extra controle (voorbeelden):  

 Steekproefsgewijs controleren of wethouders en het hoger management zijn geraadpleegd.  

 Extra controle (voorbeeld): aantal keer per jaar in een steekproef de zoeksleutels van 

willekeurige medewerkers controleren.  

 Van de extra controles is verslaglegging beschikbaar.   

 
BEHEERSING VAN DE COMMUNICATIE 
 
Interne communicatie 
Dit plan is van hoog tot laag bekend en wordt gedragen in de organisatie. Het wordt verkondigd via: 

 Het handboek 

 Binnenstebuiten 

 Het management en de daaronder horende teamoverleggen 

 Verspreiding onder medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de Participatiewet. 

Verder wordt het Suwinet-beveiligingsplan jaarlijkse geëvalueerd. Dit kan leiden tot een bijstelling 
van dit communicatieplan. 
 
Externe communicatie 
Extern is bekend dat Baanbrekers een betrouwbare partner is die zeer goed, zorgvuldig en integer 
omgaat met het werken met en verwerken van persoonsgegevens. Dit wordt onder meer verkondigd 
via: 

 Website 

 Berichtgeving op gemeentelijke informatiepagina’s in de weekbladen 

 Free publicity 
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 Sociale media 

  



 
> COMMUNICATIEPLAN 
Suwinet 
 
 

Communicatieplan Suwinet 2019-2022 - vs 1.3-       Pagina 12 van 13 
 
 

Communicatiemiddelen 
De volgende communicatiemiddelen kunnen worden ingezet: 

 Mondelinge informatieoverdracht. Denk aan teamoverleggen. 

 Gedrukte informatieoverdracht. De mogelijkheid bieden om het Suwinet beveiligingsplan en 

dit communicatieplan af te drukken. 

 Binnenstebuiten: korte en krachtige berichten over dit onderwerp. 

 Digitale informatieoverdracht. Hierbij denken we aan het intranet en de website van 

Baanbrekers voor wat betreft het Suwinet-beveiligingsplan en intranet voor zowel het 

Suwinet-beveiligingsplan als dit communicatieplan. 

 Free publicity. Inhoudelijk gerichte interviews met de directeur van Baanbrekers op verzoek 

van de bestuursleden en/of de pers. Hierbij horen ook berichten op gemeentelijke 

informatiepagina’s in de weekbladen. 

 Sociale media: indien nodig. 

 De boodschap inzake communicatie luidt: actief, helder open en op een professionele wijze 

waarbij de boodschap luidt: Baanbrekers is een betrouwbare partner! 

 
Budget 
De uitvoering van een communicatieplan kost tijd in de vorm van arbeidsuren en daarmee ook geld. 
Vooralsnog wordt het uitgevoerd binnen de reguliere werkzaamheden van de teamleider Interne 
Beheersing en de applicatiebeheerder inkomensondersteuning (de Security Officers wat betreft 
Suwinet). Zodra de structurele invulling van de CISO van Baanbrekers is gerealiseerd, worden de 
taken van de teamleider overgedragen aan de CISO.  
Is de regulier beschikbare arbeidstijd niet toereikend, dan wordt dit direct kenbaar gemaakt aan de 
leidinggevende of de betreffende manager met het verzoek om passende maatregelen te nemen. 
Informatieveiligheid moet uiteindelijk een vaste post op de begroting zijn. De beveiliging en 
communicatie van Suwinet maakt daar een onderdeel van uit. 
 
Organisatie 

 Teamleider Interne Beheersing: opstellen Informatie beveiligings- en communicatieplan 

Suwinet, alsmede evalueren en bijstellen (plan-do-check-act). Uitzetten controle op gebruik 

Suwinet. 

 Applicatiebeheerder Inkomensondersteuning en Re-integratie & Participatie: evalueren en 

bijstellen (plan-do-check-act) van het informatiebeveiligings- en communicatieplan Suwinet, 

alsmede het uitzetten van controle op het gebruik van Suwinet. 

 Directeur: communicatie met bestuursleden en pers. 

 Managers en teamleiders Inkomensondersteuning en Re-integratie & Participatie: uitdragen 

Suwinet-beveiligingsplan, stimuleren integriteit, verantwoordelijkheid en bewustzijn inzake 

privacy en informatieveiligheid ( persoonsgegevens). 

 Communicatieadviseur: advisering en ondersteuning op het gebied van communicatie (denk 

aan woordvoering, intranet, internet, sociale media, bedenken campagnes). 

MONITORING 
Monitoring vindt plaats aan de hand van: 

 Het toetsen van de beschreven procedures in de organisatie, specifiek de afdelingen 

Inkomensondersteuning en Re-integratie & Participatie. 



 
> COMMUNICATIEPLAN 
Suwinet 
 
 

Communicatieplan Suwinet 2019-2022 - vs 1.3-       Pagina 13 van 13 
 
 

 Periodieke evaluatie met de managers van Inkomensondersteuning en Re-integratie & 

Participatie. 

 Tweemaal per jaar controle op stand van zaken. 

 Evaluatie controle autorisaties. 

Met het instellen van deze tussentijdse meetpunten kunnen zaken worden bijgesteld als blijkt dat ze 
onvoldoende opleveren. 
 
EVALUATIE 
De jaarlijkse evaluatie heeft als doel te kijken wat er goed ging, of doelstellingen zijn gehaald, wat er 
minder ging et cetera. De uitkomst wordt, indien nodig, verwerkt in een (nog) beter 
communicatieplan.  
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1. Aanleiding 
Het uitwisselen van informatie is de belangrijkste grondstof van Baanbrekers.  
Om die reden heeft Baanbrekers informatiebeleid ontwikkeld vanuit de visie: ‘ Baanbrekers is een 
aantoonbare betrouwbare uitvoeringspartner. ‘ Baanbrekers is ‘in control.’ 
Bij het woord informatie moet worden gedacht aan zowel digitale informatie als, analoge en kennis. 
Het formuleren van informatiebeleid  gaat om het waarborgen van de betrouwbaarheid van de 
informatievoorziening. Daarbij zijn 3 aspecten van belang nl. beschikbaar, integer en vertrouwelijk. 
Voor Baanbrekers bestaat het informatiebeleid bestaat uit de pijlers: 

1. Informatieveiligheid. Gaat over het gebruik en toepassing van de Baseline Informatie 
Overheid, Wet op Datalekken et cetera. 

2. Informatiebeveiliging. Gaat over het beveiligen met techniek, maar ook het opvoeden van 
mens en organisatie. 

3. Automatiseringsbeleid 
4. Document Managementsysteem 
5. Business intelligence 
6. Samenwerken met (keten)partners . Het delen van gegevens met bv gemeenten. 

 
Informatieveiligheid is een recent binnen Baanbrekers gestart project dat zich toespitst op het 
voldoen aan de Europese regelgeving rondom Privacy , de normering rondom de Baseline 
Informatievoorziening en de Wet op Datalekken.  
Het veilig gebruiken van informatievoorzieningen reikt verder dan de hierboven genoemde items. 
Ook de wijze waarop binnen Baanbrekers gebruik wordt gemaakt van Suwinet speelt hierin een rol; 
vandaar dit Suwinet beveiligingsplan. Met dit plan toont Baanbrekers aan dat zij de 
informatievoorziening veilig gebruikt en hierin een betrouwbare partner is. Of dit daadwerkelijk zo is, 
wordt jaarlijks getoetst middels de zogenaamde ENSIA-audit. 

2. Context 
Het Bureau Keteninformatisering werk en inkomen (BKWI), het Inlichtingenbureau (IB), het 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen WERKbedrijf (UWV WERKbedrijf) en gemeenten 
wisselen persoonsgegevens met elkaar uit via Suwinet-Inkijk. Met Suwinet-Inkijk worden gegevens 
op basis van burgerservicenummers (BSN) toegankelijk gemaakt voor bevoegde medewerkers. 
Het gaat over privacygevoelige gegevens met betrekking tot arbeidsverleden, loon, uitkeringen en 
opleiding van burgers die in aanmerking (willen) komen voor een uitkering. De organisaties hebben 
die gegevens nodig om het recht op een uitkering vast te stellen en de juiste dienstverlening te 
kunnen leveren. 
Om deze vorm van gegevensuitwisseling binnen de Suwi-keten effectief te laten functioneren 
moeten partijen er op kunnen vertrouwen dat “hun” gegevens door de partners in de Suwi-keten op 
een zorgvuldige en controleerbare wijze worden behandeld. De wetgever heeft bij de start van 
Suwinet-Inkijk in 2002 aangegeven dat gegevensbeveiliging noodzakelijk is. Voor alle partijen, 
betrokken bij Suwinet-Inkijk is dit met beveiligingsvoorschriften uitgewerkt in bijlage XIV van de 
regeling Suwi. 
De verwachting is dat het aantal bronnen waarvan Suwinet-Inkijk gebruik van kan maken (gevoed 
door het Inlichtingenbureau) in de toekomst alleen maar zal toenemen. 
 
Gemeenten (en gemeenschappelijke regelingen die gebruik maken van Suwinet) moeten aantonen 
dat zij voldoen aan de verantwoordingsrichtlijn  zoals gesteld in de Gemeenschappelijke 
Elektronische Voorzieningen Suwi (GeVS). De AVG kent geen verantwoordingsregime dat 
vergelijkbaar is met wat in de informatiebeveiliging gebruikelijk is. Wel beschermt een groot aantal 
normen in de baselines en het Specifieke SUWI-normenkader direct en indirect de verwerking van 
persoonsgegevens door op de GeVS aangesloten partijen Daarnaast wordt in de AVG uitgebreid 
geregeld hoe met persoonsgegevens moet worden omgegaan; voor welke doeleinden ze mogen 
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worden verzameld, op welke wijze ze mogen worden verwerkt en welke beveiligingsmaatregelen 
moeten worden getroffen. 
 
Dit beveiligingsplan is geen statisch document. De organisatie en de omgeving van de sociale 
zekerheid is voortdurend in ontwikkeling, onder andere door wijziging in wetgeving of aanpassingen 
in de informatiesystemen. Dit betekent dat dit plan jaarlijks wordt beoordeeld op actualiteit of zoveel 
eerder als daartoe aanleiding is. Die beoordeling vindt plaats door  Baanbrekers. 

3. Verdeling verantwoordelijkheden.  
Er is een aantal functies binnen Baanbrekers die geautoriseerd zijn om gebruik te maken van 
Suwinet-Inkijk. Het gaat om de volgende functies: 
 

Afdeling Inkomensonder-
steuning en Re-integratie & 
Participatie 

Administratief medewerker 
Medewerker Uitkeringsadministratie 
Inkomensconsulent  
Medewerker terugvordering 
Medewerker handhaving 
Werkmakelaar  
Kwaliteitsmedewerker 
Medewerker bezwaar en beroep 
Externe die onder gezag werken van Baanbrekers en geen 
verantwoordelijkheid dragen over de uitvoering van kerntaken 
maar wel belast zijn met de uitvoering van de Participatiewet. 

Afdeling Bedrijfsvoering & 
Controle. 

Teamleider Interne Beheersing Security officer 
Applicatiebeheer  Security officer 

 

4. Gebruik Suwinet-Inkijk 
 
In de onderstaande tabel wordt de noodzaak tot raadplegen binnen Suwinet-Inkijk uitgewerkt op 
functieniveau. In de bijlage is een gedetailleerde autorisatiematrix opgenomen. Daarin de 
bevoegdheden op veldniveau (rolnummer). 
 

Rol (nummer) Noodzaak raadplegen Functie 

 
 Errow + 1720 

Bij aanvragen PW, Ioaw, Ioaz, Bbz 
uitkering 
Bij heronderzoeken 
(rechtmatigheidsonderzoeken) en 
beëindigingen. 

 
Inkomensconsulent  
 
 
 

        
3418 

Bij debiteuren(her)-onderzoeken 
ter vaststelling van actuele woon- 
en/of verblijfplaatsplaats, 
dienstverband, werkgever, 
draagkracht, inkomen, onroerend 
goed en hypotheek. 

 
Medewerker terugvordering 
 

3419 
 

Bij onderzoeken naar (vermoeden 
van) fraude. 
 

Medewerker fraudepreven-tie 
(handhaving) 
 

1721 Doelmatigheidsonderzoeken (re-
integratie in het kader van de 
Participatiewet) 

Werkmakelaar /accountmanager 
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 3420 Bij afhandeling signalen van het 
Inlichtingenbureau (IB) of het 
anderszins verwerken van 
signalen/ raadplegen van 
gegevens in het kader van PW, 
Ioaw, Ioaz, Bbz uitkering 
Bij de voorbereiding op het 
afhandelen van aanvragen PW, 
Ioaw, Ioaz, Bbz uitkering. 

Medewerker 
(uitkerings)administratie  
 
 
 

 
1720 

Bij toetsing (controle) van de 
rapportages / adviezen  en 
besluiten PW, Ioaw, Ioaz en Bbz. 

 
Kwaliteitsmedewerker  
 

3423 Bij het beoordelen van bezwaar en 
beroepschriften in het kader van 
de Participatie-wet 

Medewerker bezwaar & 
beroep 

3422 Bij het raadplegen van het 
doelgroepenregister 

Werkmakelaar ten behoeve van 
doelgroepenregister 

SC106 Bij het uitvoeren van de Wet 
Inburgering. 

Werkmakelaar ten behoeve van 
inburgering 

GSD Admin Het  aanmaken van en het 
beoordelen van de toegekende 
gebruikersrollen op actualiteit en 
volledigheid. 

Applicatiebeheer  security 
officer 1 
 

347  Controle loggegevens 
Downloaden rapportages 

Interne Controle 
Teamleider IB  security officer 
2 

5. Controle op gebruik Suwinet-Inkijk 

5.1. BKWI registreert het gebruik van Suwinet-Inkijk- rapportages 

Het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) registreert tendensen in het raadplegen. 
Denk daarbij aan een opvallend meer gebruik maken van Suwinet-Inkijk of het gebruik maken van de 
informatievoorziening in de nachtelijke uren. Het BKWI rapporteert over deze generieke gegevens. In 
de rapportage geen gegevens die op personen herleidbaar zijn. De rapportages geven een algemeen 
beeld en zijn slechts beperkt bruikbaar voor het signaleren van misbruik. De rapportage wordt 
gedownload door de desbetreffende applicatiebeheerder (security-officer nummer 1). Een 
opvallende afwijking ten opzichte van voorgaande rapporten kan een indicatie zijn dat nader 
onderzoek wenselijk is. In dat geval wordt de tweede security-officer ingeschakeld met eventuele 
escalatie naar een direct leidinggevende. Een rapport analyse wordt doro security-officer 2 altijd 
gedeeld met het management.  
 
Daarnaast is het BKWI verplicht om loggegevens te bewaren. Daarmee wordt het gebruik van 
Suwinet-Inkijk per medewerker en per dag tot en met de seconde nagegaan. Elke zoeksleutel (zoals 
bijvoorbeeld BSN of RDW)  binnen Suwinet wordt geregistreerd. Elke muisklik ligt vast. Baanbrekers 
(de tweede securityofficer) download maandelijks deze rapporten. Ook hier geldt dat een opvallende 
afwijking een indicatie kan zijn dat nader onderzoek wenselijk is. In dat geval wordt er altijd contact 
opgenomen met de direct leidinggevende, eventueel de medewerker en, indien nodig, de eerste 
securityofficer. 
 
Baanbrekers beoordeelt beide rapportages. 
Het doel van het vervaardigen van de rapportages is voor het BKWI tweeledig: 
tegengaan en controleren van onrechtmatige, onregelmatige of doeloverschrijdende verwerking; 



 Beveiligingsplan Suwinet 2019 - 2022  - vs. 1.1     5 
 

statistische doeleinden. 

5.2. Suwinet-gebruiker moet weten dat zijn handelingen worden geregistreerd 

In hoofdstuk 3  en 5 staat al vermeld voor welke functies en in welke situaties het gebruik van 
Suwinet-Inkijk is geoorloofd. Het in achtnemen van deze regels is in eerste instantie een 
verantwoordelijkheid van de medewerker zelf.  Interne controle controleert maandelijks, aan de 
hand van een steekproef op de specifieke gebruikers rapportage, het gebruik van Suwinet. Per 
medewerker vindt steekproefsgewijs een controle plaats op de geraadpleegde zoeksleutels (zoals 
bsn en/of kenteken). Staat de raadpleging niet in relatie tot het uitvoeren van de Participatiewet 
en/of is er geen match met het uitkeringssysteem Suite voor Sociaal Domein, dan wordt de 
leidinggevende op de hoogte gebracht. Waar nodig wordt de medewerker ter verantwoording 
geroepen. Met het oog hierop moeten de medewerkers die (gaan) werken met Suwinet-Inkijk op de 
hoogte zijn van de navolgende informatie: 

- het bestaan van de loginn-applicatie (raadplegen); 
- het doel van de loginn; 
- de aard van de gegevens die binnen deze applicatie worden gelogd; 
- het feit dat de gelogde gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor 

ze zijn vastgelegd; 
- het feit dat Suwinet-Inkijk wordt gecontroleerd op onrechtmatig of doeloverschrijdend 

gebruik ;  
- het feit dat bij constatering van onrechtmatig of doeloverschrijdend gebruik van Suwinet-

Inkijk dit door het afdelingsmanagement wordt gecommuniceerd met de betreffende 
medewerker(s). 

5.3. Globale rapportages over het gebruik van Suwinet-Inkijk 

Via Suwinet-Inkijk zet het BKWI een globale rapportage klaar over het gebruik van Suwinet-services 
welke Baanbrekers halfjaarlijks download.  
Via Suwinet-Inkijk wordt maandelijks een specifieke gebruikersrapportage gedownload over het 
gebruik van Suwinet-services. De rapportage bevat de gegevens die wel op personen herleidbaar zijn. 
De rapportage geeft een overzicht van elke handeling die binnen Suwinet-Inkijk is uitgevoerd door de 
persoon. Tevens wordt het tijdstip getoond waarop de raadpleging heeft plaatsgevonden. Een 
zogenaamd logbestand en zijn bruikbaar voor het signaleren van misbruik. Deze gegevens komen 
binnen bij interne controle (een van de security-officers). Een opvallende afwijking kan een indicatie 
zijn dat nader onderzoek wenselijk is. 
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6. Protocol inzage in Suwinet-Inkijk door cliënt en / of gemachtigde 
Om de privacy van de cliënt te waarborgen is zorgvuldigheid in de omgang met diens gegevens 
vereist. In bepaalde, in de hieronder beschreven gevallen, is gegevensinzage door derden mogelijk. 
De via Suwinet-Inkijk opvraagbare gegevens zijn alleen in elektronische vorm te zien. De gegevens 
mogen niet lokaal worden opgeslagen (op de harde schijf of op diskette). Er mag wel een afdruk 
worden gemaakt voor de cliënt of zijn gemachtigde. 
Hieronder volgt een handleiding voor een aantal situaties waar de gebruiker van Suwinet-Inkijk mee 
te maken kan krijgen. 

6.1. De cliënt verzoekt om inzage in zijn gegevens, schriftelijk of mondeling 

Het is mogelijk dat een cliënt telefonisch vraagt om een uitdraai van zijn / haar gegevens. In dat geval 
dient de cliënt verwezen te worden naar zijn/ haar inkomensconsulent en/of werkmakelaar. Indien 
dit niet mogelijk is moet hij/zij een schriftelijk verzoek indienen, dat binnen de wettelijk verplichte 
termijn dient te worden beantwoord. 
Handel het verzoek als volgt af.  
Stel de identiteit en het BSN van de cliënt vast aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. 
Maak een uitdraai van de geraadpleegde gegevens of laat de cliënt meekijken op het scherm. 
Vernietig het uitgedraaide exemplaar als de cliënt het niet meeneemt. 
Beëindig inkijksessie.  
Als de cliënt inzage wil in gegevens die bij een ketenpartner zijn geregistreerd (maar die niet op 
Suwinet staan), dient de cliënt te worden verwezen naar de betreffende ketenpartner. 

6.2. Gemachtigde verzoekt schriftelijk om inzage in cliëntgegevens 

Stel vast dat de machtiging schriftelijk is gegeven en nauwkeurig omschreven. 
Stel de identiteit van de gemachtigde vast aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. 
Stel de identiteit en het BSN van de cliënt vast aan de hand Suite of anders van een geldig 
legitimatiebewijs.  
Maak een uitdraai van de geraadpleegde gegevens of laat gemachtigde meekijken op het scherm. 
Vernietig het uitgedraaide exemplaar als de gemachtigde het niet meeneemt. 
Beëindig inkijksessie.  

6.3. Een derde  verzoekt om inzage in cliëntgegevens 

Vaak wordt er telefonisch informatie opgevraagd door derden. Het voeren van telefoongesprekken 
brengt het risico met zich mee dat de identiteit van de gesprekspartner verkeerd wordt vastgesteld of 
dat persoonsgegevens worden verstrekt aan personen die geen recht op informatie hebben. 
In principe wordt er dan ook telefonische geen informatie over klanten verstrekt aan personen of 
instanties die beweren namens betrokkene te bellen. In die gevallen kan er een schriftelijk verzoek 
worden ingediend, voorzien van een machtiging. 
Bij een verzoek om telefonische informatieverstrekking van een ketenpartner wordt de verzoeker 
teruggebeld via het algemene nummer van de (vestiging van de) ketenpartner met het verzoek te 
worden doorverbonden. Dit terugbellen kan achterwege blijven indien afkomstig van een vaste 
contactpersoon. 
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7. Protocol correctieverzoek Suwinet-Inkijk door cliënt en / of gemachtigde 

7.1. De cliënt verzoekt om correctie 

Informeer de cliënt dat hij/zij een officieel verzoek voor correctie moet indienen. 
Stel de identiteit en het BSN van de cliënt vast aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. 
Als de klant een mondeling verzoek doet terwijl hij/zij bij je is: 

o Maak een verzoekschrift en laat het ondertekenen. 
o Maak een kopie van het verzoek. 
o Verstrek een kopie aan de cliënt. 

Gebruik het origineel om het verzoek af te handelen en archiveer het in het cliëntdossier. 
Informeer de klant over de doorgevoerde wijziging. 

7.2. Gemachtigde verzoekt om correctie 

Informeer zo nodig de gemachtigde dat hij/zij een officieel schriftelijk verzoek moet indienen. 
Stel vast dat de machtiging schriftelijk is gegeven en nauwkeurig omschreven. 
Stel de identiteit van de gemachtigde vast aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. 
Stel de identiteit en het BSN van de cliënt vast aan de hand Suitel of anders van een geldig 
legitimatiebewijs.  
Handel het verzoek af en archiveer het in het cliëntdossier. 
Informeer de gemachtigde over de doorgevoerde wijziging. 

7.3. Een derde verzoekt om correctie 

Dit is niet mogelijk. 

8. Protocol inzage in Suwinet-Inkijk door medewerker 

Baanbrekers heeft gegevens nodig van andere partijen voor de uitvoering van de Participatiewet, 
IOAW of IOAZ. Daarmee ontstaat een wettelijke grondslag tot het raadplegen van gegevens. Partijen 
wisselen deze gegevens met elkaar uit via Suwinet (art. 62 Wet SUWI). 

Daarnaast zijn er in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en diens opvolger de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming algemene regels over de verwerking van persoonsgegevens. Een 
belangrijke regel is dat gebruik van persoonsgegevens beperkt moet blijven tot de relevante 
gegevens (art. 11 Wbp). 

Bij de beoordeling of Suwinet gebruikt mag worden staan 3 vragen centraal: 

1. Valt deze taak onder de uitvoering van de P-wet/IOAW/IOAZ? 

2. Zo ja, staat deze taak/beoordeling expliciet beschreven in P-wet/IOAW/IOAZ? 

3. Zo ja, zijn de gewenste gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de uit te voeren taak uit de 
P-wet/IOAW/IOAZ? 

Als het antwoord op alle vragen “ja”, is raadpleging van Suwinet toegestaan. Dit geldt voor taken als 
(niet uitputtend): 

 Vaststellen van de rechtmatigheid van de uitkering  

 Vaststellen definitieve einddatum van de uitkering na opschorting Re-integratie werkzaamheden, 
ook voor ex-gedetineerden mits het de doelgroep van de P-wet betreft 
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 Bijzondere bijstand  

 Taken rondom Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) 

 Terugvordering en Verhaal, bijv. het raadplegen van de ex-partner voor vaststelling 
onderhoudsplicht 

 Het controleren dat aanvragen op de juiste manier zijn behandeld en de rechtmatigheid van een 
uitkering juist is beoordeeld (kwaliteitsmedewerker). 

Soms wordt er op basis van de derde vraag een beperking aangegeven. 

Voor het vaststellen van kostendeling mag van de medebewoners (niet zijnde de partner van de 
klant of inwonende kinderen onder 18 jaar) alleen de pagina kostendelerstoets worden 
geraadpleegd. Het is niet toegestaan om van de medebewoner andere gegevens te raadplegen zoals 
uitkerings- of inkomensgegevens. 

Voor de Wet Inburgering mag het Inburgeringsportaal via Suwinet gebruikt worden. De overige 
pagina’s van Suwinet mogen voor pure inburgeringstaken niet gebruikt worden tenzij het een duaal 
traject betreft (inburgeraar volgt tevens re-integratie). 

8.1. Wie mag Suwinet gebruiken 

-   Geautoriseerde medewerkers bij de (I)GSD van gemeenten die belast zijn met de uitvoering van de 
wettelijke taken die vallen onder de P-wet, IOAW en IOAZ. Dit is inclusief de controle hierop zoals 
deze wordt uitgevoerd door de kwaliteitsmedewerker en geldt tevens voor ingehuurde externe 
capaciteit belast met de uitvoering van de wettelijke taken uit de P-wet, IOAW en IOAZ.  

- Niet-Suwipartijen die middels een overeenkomst op grond van art. 5.23 van het Besluit Suwi en                                                                                   
conform het aansluit protocol (bijlage III Regeling Suwi) een zelfstandige aansluiting hebben op 
Suwinet: 

- RMC’s (Regionale Meld- en Coördinatiepunten) voor hulp aan voortijdig schoolverlaters. 

8.2. Wie mag Suwinet niet gebruiken. 

Suwinet mag niet gebruikt worden: 

 Voor de uitbesteding van taken door medewerkers van de partij waaraan is uitbesteed. In het 
kader van de Wet Bescherming persoonsgegevens (WBP) is het niet toegestaan dat medewerkers 
van de partij waaraan is uitbesteed, ook toegang hebben tot gegevens van andere personen dan 
degenen waarop de uitbestede taak betrekking heeft. Dit moet worden opgenomen in de 
overeenkomst.  

 Voor de uitvoering van gemeentelijke regelingen zoals de stadspas of onderdelen van 
armoedebeleid. Gemeentelijke regelingen mogen alleen in Suwinet worden geraadpleegd als deze 
regeling is gebaseerd op de P-wet, IOAW of IOAZ . Of dit zo is, is zichtbaar in de aanhef van de 
gemeentelijke regeling: Gelet op artikel xx van de P-wet, IOAW of IOAZ.  

 Voor de interne controle / accountantscontrole op juistheid van de beslissingen van de 
medewerker. Het controleren van de juistheid van de beslissing van een medewerker zoals 
bedoeld bij interne – accountantscontrole valt niet onder de uitvoering van de P-wet, IOAW of 
IOAZ, maar onder interne controle 

 Voor de controle op de naleving van Social Return. Gemeenten nemen in contracten met 
leveranciers/dienstverleners passages op over het inzetten van werkzoekenden of 
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bijstandsgerechtigden (Social Return). Het controleren of de leverancier/dienstverlener hieraan 
voldoet, valt niet onder de P-wet, IOAW of IOAZ. 

 Voor onderzoek naar de effectiviteit van de uitvoering van wetten. 

 Voor de uitvoering van andere wetten zoals WMO, wet op de lijkbezorging, (bestaande) WSW, wet 
gemeentelijke schuldhulpverlening etc. 

 De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is een Suwi taak. Het is echter nog niet mogelijk om 
Suwinet voor dit doel te raadplegen omdat een AMvB op grond van de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening ontbreekt. 

 Voor de uitvoering van gemeentelijke incasso. Alleen voor de gemeentelijke 
belastingdeurwaarders geldt dat zij een overeenkomst hebben op grond van art. 5.23 van het 
Besluit Suwi en conform het Aansluitprotocol (Bijlage III Regeling Suwi). Daarmee hebben zij een 
eigen aansluiting op Suwinet. 

8.3. Handhaver raadpleegt Suwinet voor het opsporen van fraude 

Onder handhaver wordt verstaan de preventiemedewerker dan wel de sociaal rechercheur.  

 Bevoegd tot het (proportioneel)  raadplegen van persoonsgegevens binnen Suwinet Inkijk ter 
voorkoming van of het achterhalen van fraude op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ. 

 Registreer de geraadpleegde persoonsgegevens voor zover zij geen directe relatie hebben 
met de Participatiewet. 

 Motiveer waarom de persoonsgegevens worden geraadpleegd. 

 Overhandig desgevraagd periodiek het overzicht aan de Security Officer. 

8.4. Raadplegen Suwinet ter controle van signalen 

 Stel vast dat het signaal betrekking heeft op de uitvoering van de Participatiewet, IOAW, 

IOAZ. 

 Stel vast dat het signaal betrekking heeft op een specifieke klant. 

 Stel vast dat het raadplegen van de persoonsgegevens binnen Suwinet van belang is voor de 
(verdere) beoordeling van het recht op één van de aspecten van de Participatiewet, IOAW, 

IOAZ. 

 Handel het signaal af en archiveer in het cliëntendossier. 

8.5. Raadplegen Suwinet ter controle van de kostendeling 

 Stel vast dat het signaal betrekking heeft op de uitvoering van de Participatiewet, IOAW, 

IOAZ. 

 Stel vast dat het signaal betrekking heeft op de kostendeling. 

 Stel vast dat het raadplegen van de persoonsgegevens van de medebewoners (niet zijnde de 
partner van de klant of inwonende kinderen onder 18 jaar) binnen Suwinet van belang is 
voor de (verdere) beoordeling van het recht op één van de aspecten van de Participatiewet, 
IOAW, IOAZ. 

 Raadpleeg enkel de pagina kostendelerstoets. Het is niet toegestaan om van medebewoners 
andere gegevens te raadplegen zoals uitkerings-of inkomensgegevens. 

 Handel het signaal af en archiveer in het cliëntendossier. 
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8.6. Bevestigen beëindigen uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ 

 Stel vast dat de uitkering nog niet formeel is beëindigd. 

 Stel vast dat de betrokkene nog een klant is van Baanbrekers. 

 Stel vast dat het raadplegen van de persoonsgegevens binnen Suwinet van belang is voor de 
beoordeling van het verdere recht op bijstand. 

 Stel vast dat als de bijstand al formeel is beëindigd, er geen reden meer is om 
persoonsgegevens binnen Suwinet te verifiëren. (Dit is na een eventuele controle door 
medewerker kwaliteit) 

 Handel het onderzoek af en archiveer in het cliëntendossier. 

8.7. Aanvraagfase uitkering 

 Stel vast dat er sprake is van een uitkeringsintake of 

 stel vast dat er sprake is van een potentiële uitkeringsgerechtigde. 

 Stel vast dat persoonsgegevens binnen Suwinet moeten worden geraadpleegd om uit te 
zoeken of een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ de juiste voorziening 
is of niet en/of 

 stel vast dat de potentiële uitkeringsgerechtigde reeds door een werkmakelaar is bemiddeld 
naar werk alvorens de aanvraag op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ is afgerond. 

 Handel het onderzoek af en archiveer in het cliëntendossier.  

 Raadplegen Suwinet op verzoek van potentiële uitkeringsgerechtigde Persoons 
(inkomsten)gegevens uit Suwinet worden op geen enkele wijze verstrekt aan een inwoner uit 
de Baanbrekers gemeente. Ook niet als de inwoner tot doel heeft het verifiëren van mogelijk 
recht op een voorziening op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ. Hoofdstuk 8 is van 
toepassing op de cliënt die verzoekt om informatie. 

8.8. Raadplegen doelgroepenregister 

 Stel vast dat het gaat om de verificatie van het doelgroepenregister. 

 Vaststaat dat de beschikbare informatie op de algemene klantpagina onder  het kopje 
‘arbeidsinformatie’ voldoende is.  

 Handel het onderzoek af en archiveer in het cliëntendossier. 

9. Algemene gedragsregels ter beveiliging van persoonsgegevens 
Voor het werken met en de omgang met persoonsgegevens is vanuit de overheid een aantal regels 
opgesteld, die zijn verwoord in verschillende wet- en regelgeving.  

9.1. Beheren van wachtwoorden 

De geldigheidsduur van een wachtwoord wordt door het BKWI bepaald. Bij een nieuw account of 
reset van een wachtwoord is de geldigheid van het wachtwoord 14 dagen. Bij een bestaand account 
is de geldigheid van een wachtwoord 56 dagen. De gebruiker moet het toegekende wachtwoord 
wijzigen zodra de eerste inlog plaatsvindt. Vervolgens vervalt dat wachtwoord periodiek. De 
gebruiker heeft dus het eigen beheer over het wachtwoord. 
Bij een deel van de applicaties, waaronder Suwinet wordt et account automatisch geblokkeerd als 
het een langere periode niet is gebruikt. 

9.2. Einde dienstverband 

Zodra een medewerker Baanbrekers verlaat, worden accounts verwijderd of ontoegankelijk 

gemaakt. 
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9.3. Melden van beveiligingsincidenten 

Het is belangrijk dat beveiligingsincidenten worden gemeld bij de manager en de 
applicatiebeheerder. Deze onderzoeken het incident, waar nodig met inschakeling van interne of 
externe deskundigheid (systeembeheer, Inlichtingenbureau). 
Voorbeelden van incidenten zijn: een virusmelding op het systeem of een inbraak of poging tot 
inbraak. De manager beoordeelt welke verdere actie noodzakelijk is. 

9.4. Geheimhoudingsplicht 

Er wordt met persoonsgegevens gewerkt. Voor het werken met persoonsgegevens zijn vanuit de 
overheid een aantal regels opgesteld, die zijn verwoord in de Wet bescherming persoonsgegevens 
(WBP). 
Voor gebruikers van Suwinet geldt het essentiële voorschrift dat de gegevens, inclusief 
persoonsgegevens, niet verder bekend mogen worden gemaakt dan voor de uitoefening van de 
functie noodzakelijk is.  

9.5. Gedragscode e-mail en internetgebruik 

Baanbrekers, medewerker juridische zaken, werkt aan het vernieuwen van het protocol omgaan met 
communicatiemiddelen. In dit protocol wordt aangegeven hoe de medewerkers behoren om te gaan 
met telefonie, e-mail en internet op de werkplek. Tevens bevatten deze gedragscodes regels met 
betrekking tot de controle op het gebruik van telefonie, e-mail en internet. 

9.6. Kennisnemen van het beveiligingsplan Suwinet 

Dit beveiligingsplan Suwinet is van toepassing op iedereen die gebruik maakt van Suwinet-Inkijk 
binnen van Baanbrekers. Het plan wordt op intranet gepubliceerd. Alle gebruikers worden erop 
geattendeerd dat ze kennis moeten nemen van het plan. Nieuwe medewerkers worden via de 
teamleider op het plan gewezen met de opdracht er kennis van te nemen. Hierdoor weten 
medewerkers welk gedrag de organisatie van hen verwacht én weten ze dat er gegevens worden 
bewaard en dat hun raadplegingen binnen Suwinet worden gecontroleerd. Van dat laatste moeten 
ze zich bewust zijn. 

9.7. Clear desk en clear screen policy 

Onbevoegden mogen niet de beschikking krijgen over vertrouwelijke informatie. Daarom mogen die 
gegevens niet onbeheerd op het bureau of het beeldscherm achterblijven. 
Klantdossiers worden in principe bewaard in de daarvoor bestemde kasten. Dossiers die worden 
geretourneerd aan het archief worden geplaatst in de daarvoor bestemde  karren met hangmappen. 
Zowel de bureaus als de kasten en  de karren bevinden zich op  afsluitbare afdelingen. (Toegang voor 
geautoriseerde middels ‘toegangsdruppel’). 
Clear screen betekent dat het werkstation moet worden vergrendeld met behulp van 
schermbeveiliging (met wachtwoord). In de nabije toekomst (met de totstandkoming van 1 netwerk) 
wordt  door het team automatisering  het werkstation zodanig ingesteld dat na een vaste periode de 
schermbeveiliging  intreedt. Daarnaast kan de gebruiker zelf het scherm vergrendelen.                   
Bezoekers dienen zich bij binnenkomst in het gebouw eerst te melden bij de receptie.  De 
toegangsdeur tot de werkplekken ( de middoffice) kan alleen worden geopend met een 
toegangsdruppel. De kans is daarom gering dat onbevoegden zonder te worden opgemerkt toegang 
krijgen tot de werkplek van de medewerkers. (zie ook beleidsregels beveiligingsplan). Het is echter 
nodig ook ten opzichte van collega's en dienstverleners zorgvuldig om te gaan met de privacy van 
klanten. 
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9.8. Vertrouwelijke gegevens 

De correcte omgang met vertrouwelijke gegevens – waaronder persoonsgegevens – is erg belangrijk. 
Ook het vernietigen van deze gegevens moet op een veilige manier plaatsvinden.  
Daarom zijn erbij Baanbrekers speciale  ijzeren of plastic containers geplaatst, waarin het te 
vernietigen materiaal verzameld wordt. De verzamelde vertrouwelijke gegevens worden regelmatig 
opgehaald door het vernietigingsbedrijf.  

9.9. Aanspreken van onbekende personen 

In het geval dat een medewerker een voor hem / haar onbekende persoon in het gebouw tegenkomt 
waar officieel geen publiek zonder begeleiding mag komen, dient de medewerker deze persoon aan 
te spreken, zichzelf voor te stellen en de persoon in kwestie te vragen wat hij/zij hier doet. 
Personen die niet bevoegd zijn om zich op deze plek te bevinden worden hierdoor op deze 
overtreding gewezen. Het is de taak van de medewerker  (en/of de beveiliger) om hen beleefd maar 
duidelijk de weg naar het publieke gedeelte van het gebouw te wijzen en ze daar naartoe te 
begeleiden.  

10. Sancties 
Een medewerker die de regels binnen zijn organisatie onvoldoende naleeft kan daarop worden 
aangesproken en er zijn rechtspositionele maatregelen mogelijk. Bij ernstige vergrijpen kan ook het 
strafrecht in beeld komen. Voor dit beveiligingsplan zijn geen nadere regels nodig. 

11. Security officers 
Zowel de applicatiebeerder als teamleider Interne Beheersing zijn aangewezen als de Suwinet 
security officers. Specifiek zijn dit C. Schapendonk en A. Grootswagers. Voor wat betreft de 
controle/beheer van Suwinet inkijk is  tussen beiden een duidelijke functiescheiding aangebracht.  

- Applicatiebeheer: autorisatie & gebruik. Het zorgvuldig verlenen en ontnemen van 
toegangsrechten op basis van functie; de medewerker krijgt geen gegevens te zien die niet 
nodig zijn voor de uitoefening van de functie. 

- Interne beheersing: controle & kwaliteitsborging. Controle binnen het team IB of de 
medewerker geen misbruik maakt van de voorziening en of de autorisatie juist is.  

De security officer bewaakt de beveiliging van Suwinet. Het MT is eindverantwoordelijk en ziet toe op 
een juiste naleving van het Suwinetbeveiligingsplan. De security officer rapporteert rechtstreeks aan 
het management en periodiek worden de verleende  toegangsrechten beoordeeld, conform de 
hiervoor geldende procedure..  
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12. Bijlage 
Het VNGI heeft normen opgesteld, afkomstig uit het Normenkader GeVS (Gezamenlijke elektronische 
Voorzieningen SUWI). Het naleven van de normen bepaald in hoeverre de informatiebeveiliging 
Suwinet op orde is. Deze normen gelden niet alleen voor Suwinet maar komen ook terug bij andere 
Normenkaders, zoals de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). In het verleden zijn er door 
de Inspectie SZW zeven normen geselecteerd, van de in totaal 115 normen, waar gemeenten en 
ketenpartners zich aan dienden te houden. Maar vooral waarop onderzoek naar naleving ervan werd 
uitgevoerd. Vanaf 2017 gelden er nieuwe normen voor gemeenten. Ditmaal 26 waarlangs 
gemeenten worden getoetst inzake de opzet, bestaan en werking (PDCA). Baanbrekers maakt 
onderdeel uit van deze toets, zij het niet op alle onderdelen omdat Baanbrekers gebruik maakt van 
Suwinet Inkijk, een applicatie. 
De 26 normen worden als volgt weergegeven. 
 
De normering wordt als volgt weergegeven: 

Domein  Nummer Objecten Herkomst Beleidsdomein 

Aansluitbeleid  B.01 Suwinet aansluitbeleid BIG,GeVS 5.1 

B.02 Naleving en 
Compliance 

BIG/BIR  15.2.1/SoGP  

B.03 Externe Partijen BIG/BIR 6.2.3 

B.04 Beveiligingsfunctie 
Suwinet 

BIG 6.1.7/6.1.2 

B.05 Taken, 
Verantwoordelijkheden 
en Functiescheiding 

BIG,GeVS 6.1.3/10.1.3 

B.06 Suwinet deel landschap 
Afnemers    ( 
Architectuur) 

x x x x 

 

Domein  Nummer Objecten Herkomst Beleidsdomein 

Uitvoeringsdomein U.01 TPM Externe partijen BIG /BIR 6.2.3 

U.02 Autorisatie 
beheerproces 

BIG/BIR  8.2.2/ 11.2  

U.03 Toegangsmechanisme; 
gebruikersidentificatie- 
en authenticatie (IA) 

BIG/BIR 11.5.2, 11.2.3, 
11.3.1 

U.04 Toegangsmechanisme: 
autorisatie 

BIG/BIR 11.6.1 

U.05 Suwinet-informatie BIG/BIR 10.8.5 

U.06 Classificatie van 
informatie 

BIG/BIR 7.2.1 

U.07 Suwinet-Inlezen en 
DKD Inlezen 

BIG/BIR, 
GeVS 

10.9.2 

U.08 Suwinet-Mail BIG/BIR, 
GeVS 

10.8 

U.09 Scheiding van faci-
liteiten (productie 
omgeving) 

BIG/BIR 10.1.4 

U.10 Server (Intern BKWI) SoGP xx 

U.11 Netwerkverbindingen 
(BKWI) 

BIG/BIR 11.4.6 

U.12 Telewerken BIG/BIR 11.7.2 
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Domein  Nummer Objecten Herkomst Beleidsdomein 

Controldomein C.01 Evaluatie op 
Aansluitbeleid 

BIG/BIR 5.1.2 

C.02 Risicomanagement BIG/BIR  H4 

C.03 Wijzigingsbeheer BIG/BIR/ 
NCSC 

10.1.2 

C.04 Beoordeling van toe-
gangsrechten 

BIG/BIR 11.2.4 

C.05 Logging BIG/BIR 10.10.1, 10.10.4 

C.06 Monitoring en 
rapportage 

BIG/BIR 10.10.1 

C.07 Evaluatie van IAA 
Rapportages project 
w6 (onbekend 
Baanbrekers) 

xx xx 

C.08 Transparantie 
rapportage 

xx xx 

 
 
 
Eind 2018 heeft Baanbrekers met het gebruik van Suwinet Inkijk deel uitgemaakt van de ENSIA audit 
welke jaarlijks plaatsvindt bij de drie gemeenten. ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single 
Information Audit Dit betekent eenmalige informatieverstrekking en eenmalige IT-audit. ENSIA helpt 
gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de 
BIG/BIO. Voor de normen die van toepassing zijn op Baanbrekers is de verklaring ‘in control’ 
afgegeven. 
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> Bestuursvoorstel 

  

1 

 

Voorstel inzake 
 

Frauderisico analyse Baanbrekers 2019 en de gelieerde entiteiten Fidant en 
SBW. 
 

Steller Angeline Grootswagers 

Verantwoorde-
lijk manager 

Arthur van de Ven 

Datum bestuur  23 september  2019 

Beslispunten 
 

Het AB wordt gevraagd de Fraude risico analyse 2019 voor zowel Baanbrekers 
als de gelieerde entiteiten Fidant en SBW vast te stellen. 

 

Financiële 
gevolgen 

n.v.t. betreft reguliere bedrijfsvoering 

Formatie 
gevolgen 

n.v.t. betreft reguliere bedrijfsvoering 

Gevolgen MT-
systemen 

Dit raakt de AO/IC 

Relatie BB 2.0 N.v.t.  

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

Juli 2019  
 
 

A.Grootswagers Beleidsteam + manager B&C 
  

Besluitvorming: 
 datum advies/besluit 

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

NVT Nvt. 

Besluit van het AB 23 september 
2019 

Vastgesteld/afgewezen/ aangehouden: 
 
 
 
ondertekening: 
 
 
mr A.H. Kansouh                    R. Bakker 
Secretaris                                 Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 datum actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht nvt  

Website/intranet NVT  

Handboek Baanbrekers Na vaststelling  

Opname in het archief Na vaststelling  

Anders NVT  

 
  



                         
> 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 

Fraude risico analyse Baanbrekers en gelieerde entiteiten 
Baanbrekers stelt alles in het werk stelt om fraude te voorkomen. Toch moet worden erkend dat, 
hoeveel maatregelen er ook worden ingezet, het mogelijk blijft oneigenlijk te handelen. Dit is niet 
des Baanbrekers maar wel inherent aan de menselijke factor. 
Het is daarom belangrijk dat een organisatie zich bewust is van de frauderisico's die zij kan lopen. 
Een (fraude)risico moet  daarbij worden omschreven als de combinatie tussen de mogelijkheid  dat 
een voorval of schade zich voordoet en de ernst van die schade (fraude). (Kans x Impact). Dit wordt 
gewogen tegen de aanwezigheid van een motief, de gelegenheid en de instelling.  
De beheersing van het risico is het proces waarin beslissingen worden gemaakt en 
geïmplementeerd om risico’s terug te brengen tot een geaccepteerd en gedefinieerd niveau. Om als 
organisatie helder te hebben waar in de administratieve processen de meeste frauderisico's 
voorkomen, wordt er gewerkt met een frauderisicoanalyse welke jaarlijks wordt geactualiseerd. De 
analyse vormt een onderdeel van de jaarlijkse interimcontrole door de accountant. Jaarlijks zijn er 
nog steeds verbeteringen zichtbaar; het bewustzijn en fraude alertheid worden nog steeds 
vergroot.  
 
Het AB wordt gevraagd de Fraude risico analyse 2019 voor zowel Baanbrekers als de gelieerde 
entiteiten Fidant en SBW vast te stellen. 
 

Implementatie en 
communicatie 

De frauderisico analyse wordt gedeeld met de accountant. Daarnaast is 
het aan het MT om zich bewust te zijn van eventuele risico’s en hier al dan 
niet op te acteren (vanuit  ‘comply or explain). 

Bijlage(n) Fraude risico analyse Baanbrekers 2019 en gelieerde entiteiten Fidant en 
SBW 
 

 



Naam activiteit / proces Risicodefinitie fraude Risicoinschatting Kans Risicoinschatting Impact 

(laag / Middel/ hoog) (laag / middel/ hoog)

Fysieke beveiliging

(Risico op motief en/of 

gelegenheid en/of insteling)

(juiste mix tussen orga-

nisatorische, bouwkun-

dige en electronische 

maatregelen)

Functiescheiding

Procedures / 

documenten

(incl. beschrijving  

proces)

4-ogenprincipe Lijncontroles verbandscontroles Restrisico

Lonen en salarissen

Personeels- en salarisadministratie Het risico dat in de (personeels- en salaris) -administratie geen 

personen zijn opgenomen die worden ingehuurd danwel het 

bedrijf waarvoor zij werkzaam zijn niet is opgenomen in de 

administratie met als risico dat declaraties niet herleidbaar zijn en 

de rechtmatigheid niet kan worden gegarandeerd.

H H V V V V V V L

Personeels- en salarisadministratie  Het risico dat in de personeels- en salarisadministratie personene 

zijn opgenomen die niet in dienst zijn.

H H V V V V V V L

Het risico dat personeelsleden een hogere beloning  krijgen, dan 

waar zij op grond van hun functie en/of prestatie recht op hebben.

H M V V V V V V L

Onkostenvergoedingen Het risico dat niet-gemaakte kosten worden gedeclareerd en/of 

het risico dat privé-uitgaven worden gedeclareerd. H L V V V V V V L

Tijdverantwoording Het risico dat niet-gewerkte uren als werktijd worden 

verantwoord.

H H V V V V X V L

Loonheffing en sociale lasten

Het risico dat aangiften niet juist, tijdig en/of volledig worden 

ingediend en betaald.
L M NVT V X V V V

Het risico dat onrechtmatige fiscale constructies worden opgezet.

H M NVT V X V V NVT

Inkopen en bestellen

Getroffen maatregelen intern

Loonheffing en sociale lasten, BTW- 

Compensatiefonds, Omzetbelasting, 

Overdrachtsbelasting en overige heffingen

L

Adminstratieve organisatie

1



Naam activiteit / proces Risicodefinitie fraude Risicoinschatting Kans Risicoinschatting Impact 

(laag / Middel/ hoog) (laag / middel/ hoog)

Fysieke beveiliging

(Risico op motief en/of 

gelegenheid en/of insteling)

(juiste mix tussen orga-

nisatorische, bouwkun-

dige en electronische 

maatregelen)

Functiescheiding

Procedures / 

documenten

(incl. beschrijving  

proces)

4-ogenprincipe Lijncontroles verbandscontroles Restrisico

Getroffen maatregelen intern

Adminstratieve organisatie

Leveranciersselectie Het risico dat de selectie van leveranciers (/bestelling) niet 

onafhankelijk plaatsvindt of dat er een schijn van 

belangenverstrengeling ontstaat.

H H NVT V V V V NVT L

Betaling Het risico dat valse facturen worden ingediend/ privé-uitgaven ten 

laste van de organisatie worden gebracht.
H H NVT V V V V V L

Gunning Het risico dat de gunning van opdrachten niet onafhankelijk 

plaatsvindt of dat er een schijn van belangenverstrengeling 

ontstaat.
H L NVT V V V V NVT L

Ontvangst en controle Het risico dat facturen worden betaald waarvoor geen 

overeenstemming is tussen de factuur en de voor de organisatie 

geleverde prestaties.

H M NVT V V V V V L

Projectbewaking (realisatie) Het risico dat de werkzaamheden inclusief meer-minderwerk, 

onderhoud en investering, gedurende de realisatie van een project 

niet conform afspraken worden uitgevoerd en besluiten niet 

rechtmatig tot stand komen.

H H NVT V V V V V L

Inkopen/aanbestedingen Het risico dat de Europese en/of interne inkoop- en 

aanbestedingsrichtlijnen niet worden nageleefd.

H H NVT V V V V V L

Kasgelden

Kasontvangsten/kasuitgaven Het risico dat de kasontvangsten niet volledig en tijdig en 

kasuitgaven niet juist (onttrekkingen)  worden  verantwoord.

L L V V V V V V L

2



Naam activiteit / proces Risicodefinitie fraude Risicoinschatting Kans Risicoinschatting Impact 

(laag / Middel/ hoog) (laag / middel/ hoog)

Fysieke beveiliging

(Risico op motief en/of 

gelegenheid en/of insteling)

(juiste mix tussen orga-

nisatorische, bouwkun-

dige en electronische 

maatregelen)

Functiescheiding

Procedures / 

documenten

(incl. beschrijving  

proces)

4-ogenprincipe Lijncontroles verbandscontroles Restrisico

Getroffen maatregelen intern

Adminstratieve organisatie

Betalingsverkeer Het risico dat op onrechtmatige wijze gelden aan de bank- en 

girorekeningen worden onttrokken.

H H V V V V V V L

Crediteuren

Beheer crediteuren Het risico dat informatie in het crediteuren- stambestand niet 

betrouwbaar en niet juist is.

H L NVT V V V V NVT L

Leningen

Aantrekken van geldleningen Het risico dat het aantrekken van leningen niet onafhankelijk 

plaatsvindt.

L H NVT V V V V NVT L

Tussenrekeningen/memoriaalboekingen

Tussenrekeningen Het risico dat onrechtmatige handelingen door het oneigenlijk 

gebruik van tussenrekeningen wordt gemaskeerd.

H H NVT X V V V V L
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Naam activiteit / proces Risicodefinitie fraude Risicoinschatting Kans Risicoinschatting Impact 

(laag / Middel/ hoog) (laag / middel/ hoog)

Fysieke beveiliging

(Risico op motief en/of 

gelegenheid en/of insteling)

(juiste mix tussen orga-

nisatorische, bouwkun-

dige en electronische 

maatregelen)

Functiescheiding

Procedures / 

documenten

(incl. beschrijving  

proces)

4-ogenprincipe Lijncontroles verbandscontroles Restrisico

Getroffen maatregelen intern

Adminstratieve organisatie

Memoriaalboekingen Het risico dat memoriaalboekingen niet juist, tijdig en volledig zijn 

geautoriseerd en verwerkt, waardoor het identificeren van 

afwijkingen wordt bemoeilijkt. H H V V V V V V L

Rapportering Het risico dat in de verslaggeving of budgetten (extern en intern) 

bewust aanpassingen plaatsvinden om prestatiecijfers, 

afrekeningen te beïnvloeden.

H H NVT V V V V V L

Reserves Het niet inzichtelijk maken van de  reserves, waardoor een grotere 

bestedingsruimte aanwezig lijkt dan in werkelijkheid het geval is.
H H NVT V V V NVT NVT L

Voorzieningen Het niet vormen van voorzieningen waar dit op grond van de 

verslaggevingsvoorschriften wel verplicht is (bijvoorbeeld niet-

bestede doeluitkeringen of concrete risico’s/claims) teneinde het 

resultaat hiermee te beïnvloeden.

L H NVT V V V NVT NVT L

Investeringen en afschrijvingen

Activeringsbeleid Het risico dat het activeringsbeleid niet voldoet aan het Besluit 

Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
L L NVT V V V V V L

De investeringen worden niet juist of volledig 

verantwoord.

In de interne verordeningen (bijv. mandaatregeling) specifiek 

opgenomen bevoegdheden voor investeringen worden niet 

nageleefd. 
H M NVT V V V V V L

Eigen vermogen en schulden > 1 jaar

Treasury De langlopende schulden, aflossingen, rentekosten en nog te 

betalen rente worden niet juist of niet volledig verantwoord.

L M NVT V V V V V

De uitgezette gelden, ontvangen aflossingen, renteontvangsten en 

nog te ontvangen rente worden niet juist of niet volledig 

verantwoord.
L M NVT V V V V V

Debiteuren

Aanschrijving De debiteur wordt niet aangeschreven

H H NVT V V X V X M

Verantwoording De debiteuren worden niet juist of niet volledig verantwoord
L M NVT V V V V X L

Oninbare vorderingen De reservering voorziening dubieuze debiteuren is niet toereikend 

of te hoog.
L L NVT V V X V X L

Kosten uitkeringen

L
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Naam activiteit / proces Risicodefinitie fraude Risicoinschatting Kans Risicoinschatting Impact 

(laag / Middel/ hoog) (laag / middel/ hoog)

Fysieke beveiliging

(Risico op motief en/of 

gelegenheid en/of insteling)

(juiste mix tussen orga-

nisatorische, bouwkun-

dige en electronische 

maatregelen)

Functiescheiding

Procedures / 

documenten

(incl. beschrijving  

proces)

4-ogenprincipe Lijncontroles verbandscontroles Restrisico

Getroffen maatregelen intern

Adminstratieve organisatie

Aanvraag Er wordt bijstand/ inkomensvoorziening toegekend zonder dat de 

vereisten stukken aanwezig zijn, zonder dat een formeel verzoek 

tot aanvraag is ingediend en zonder wettelijke grondslag. 

H H V V V V V V L

Beëindiging Een uitkering, inkomensvoorziening wordt onrechtmatig (niet) 

beëindigd en/of onjuist afgewikkeld. 

H H V V V V V V L

Mutaties Mutaties worden niet verwerkt  waardoor het continue recht op 

bijstand of voorziening niet meer juist is vastgesteld.
L H V V V V V V L

Debiteuren uitkering-specifiek Vorderingen worden onterecht kwijtgescholden
H H NVT V V V V V L

Betaling De uitkering wordt betaald op een rekening niet zijnde de rekening 

van de (overleden) klant of derde.
H H NVT V V V V V L

De hoogte van de uitkering/ bruto inkomensvoorziening is onjuist

L H NVT V V V V V L

Re-integratiemiddelen

Declaraties re-integratie Onrechtmatige declaraties door klanten ingediend
M H NVT V V V V X L

Het benutten van het participatiebudget voor taken en 

uitgevoerde werkzaamheden kan niet worden aangetoond.

M H V V V V V NVT L

Omzet Detachering

Registratie Detacheringen worden niet juist of volledig geregistreerd.

L H NVT V V V V V L

Omzet De opbrengsten worden niet juist of volledig verantwoord.
M H NVT V V V V V L
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Naam activiteit / proces Risicodefinitie fraude Risicoinschatting Kans Risicoinschatting Impact 

(laag / Middel/ hoog) (laag / middel/ hoog)

Fysieke beveiliging

(Risico op motief en/of 

gelegenheid en/of insteling)

(juiste mix tussen orga-

nisatorische, bouwkun-

dige en electronische 

maatregelen)

Functiescheiding

Procedures / 

documenten

(incl. beschrijving  

proces)

4-ogenprincipe Lijncontroles verbandscontroles Restrisico

Getroffen maatregelen intern

Adminstratieve organisatie

Loonkostensubsidie Loonkostensubsidie wordt onterecht of tot een onterecht bedrag 

uitbetaald.

H L NVT V V V V V L

Personeel Het risico dat mensen te werk worden gesteld die niet zijn 

gedetacheerd dan wel waar geen overeenkomst mee is gesloten.

L H NVT V V V V V L

Uren Risico dat uren voor detachering (individueel en groeps)  niet of 

tegen een lagere prijs gefactureerd worden dan afgesproken

H L V V V V V V L

Het risico dat Baanbrekers  een lagere beloning of vergoeding 

krijgt, dan waar  op grond van de overeenkomst recht op is. L L NVT V V V V V L

Werkbedrijf  (incl. Re-instrument Transferium)

Omzet werkbedrijf excl. Transferium) De omzet kan niet worden gegarandeerd. Het ontbreekt aan 

duidelijkheid in het ordertraject. Opbrengsten worden niet juist of 

volledig verantwoord; danwel wordt de omzet hoger of lager 

verantwoord dan feitelijk gerealiseerd

M H NVT V V V V V L

Urenverantwoording  (excl. Transferium) Uren worden niet juist en/of volledig op de productieorder 

verantwoord.

M H NVT NVT NVT NVT NVT NVT L

Facturatie  Orders worden niet gefactureerd

L H V V V V V V L

Leveringen Risico dat levering als 'niet ontvangen' wordt geregistreerd om zo 

de order en uiteindelijk de omzet te manipuleren.

H H NVT V V V V V L

Risico dat eindproducten niet of tegen een lagere prijs bij de klant 

worden afgerekend L L NVT V V V V V L
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Naam activiteit / proces Risicodefinitie fraude Risicoinschatting Kans Risicoinschatting Impact 

(laag / Middel/ hoog) (laag / middel/ hoog)

Fysieke beveiliging

(Risico op motief en/of 

gelegenheid en/of insteling)

(juiste mix tussen orga-

nisatorische, bouwkun-

dige en electronische 

maatregelen)

Functiescheiding

Procedures / 

documenten

(incl. beschrijving  

proces)

4-ogenprincipe Lijncontroles verbandscontroles Restrisico

Getroffen maatregelen intern

Adminstratieve organisatie

Meer/minderwerk Meer/minderwerk wordt niet gefactureerd.

L L NVT V V V V X L

Beheer Leegstaande gebouwen worden niet tijdig hergebruikt en er vindt 

geen efficiënt goederenbeheer plaats. L L NVT NVT NVT NVT NVT NVT L

Omzet Twiddus

Omzet De berekende omzet is onjuist doordat verkochte producten niet 

zijn aangeslagen; niet-verkochte producten onterecht wel zijn 

aangeslagen.

H M V V V V V NVT L

Het kasgeld wordt handmatig onjuist verwerkt danwel wordt er 

een kasverschil geboekt.

H M X V X V V NVT M

 Rittenplanning Goederen welke worden opgehaald bij de inwoner, worden niet bij 

afgeleverd  Twiddus.

M M V V V V V NVT L

Opbrengst Rijksmiddelen

Ontvangst Ontvangen (Rijks)middelen worden op een onjuiste rekening 

geboekt.
L M NVT V V V V V L

Uitgaven Uitgaven van (Rijks)middelen worden niet of onjuist geboekt. 

L L NVT V V V V V L

Subsidie 

Subsidiestromen Subsidiestromen (Baanbrekers, UWV, Opleidingen etc.) zijn 

onvoldoende in beeld. (Ontvangs en verwerken (en aanvragen) 

van de subsidie wordt onvoldoende gemonitoord).
L L NVT V X V X V L

Overig

Beheer netwerk/automatisering

Beheer netwerk/automatisering Het risico dat het netwerk/applicaties voor onbevoegden 

toegankelijk is en/of dat onbevoegden wijzigingen aanbrengen in 

het netwerk en/of de applicaties.
H H V V V V V V L
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Naam activiteit / proces Risicodefinitie fraude Risicoinschatting Kans Risicoinschatting Impact 

(laag / Middel/ hoog) (laag / middel/ hoog)

Fysieke beveiliging

(Risico op motief en/of 

gelegenheid en/of insteling)

(juiste mix tussen orga-

nisatorische, bouwkun-

dige en electronische 

maatregelen)

Functiescheiding

Procedures / 

documenten

(incl. beschrijving  

proces)

4-ogenprincipe Lijncontroles verbandscontroles Restrisico

Getroffen maatregelen intern

Adminstratieve organisatie

Verzekeringen

Verzekeringen Het risico dat schade onjuist en/of ten onrechte wordt 

gedeclareerd.

M L NVT V V V V NVT L

Besluitvorming

Besluitvorming Het risico dat besluitvorming niet volgens de geldende delegatie- 

en besluitregisters en/of onafhankelijk plaatsvindt.

M M V V V V NVT NVT L

Cultuur

Besluitvorming Het risico dat besluiten worden opgelegd; dat er geen open en 

veilige communicatie is, dat er geen invloed kan worden 

uitgeoefend op de weg die wordt ingeslagen dan wel dat er geen 

besluiten worden genomen en medewerkers onzekerheid ervaren. 
H H V NVT NVT NVT NVT NVT M

8



 
> IN-BEWEGINGKOERS 
update 
 
 
 
 

 
Pagina 1 van 3 

Baanbrekers zet mooie stappen in de in-bewegingkoers 
 
Het managementteam van Baanbrekers kwam onlangs in Heusden-vesting bijeen voor een 
zogenoemde heidag. Tijdens deze dag ging het MT diep in op onze in-bewegingkoers. Er zijn mooie 
stappen gezet. Met de mens en zijn of haar talenten als uitgangspunt is gekeken naar welke acties er 
concreet kunnen worden ondernomen. Hierbij let Baanbrekers er goed op dat iedereen wordt 
meegenomen en dat de onze organisatie niet wordt overvraagd. Eigenlijk komt het erop neer dat 
Baanbrekers nu écht de eerste merkbare stappen gaat zetten om in beweging te komen met de 
medewerkers en de organisatie. 
 
De afspraken 
Het MT sprak het volgende af: 

 Het project Mens in Beeld krijgt een concrete invulling. 

 De mogelijkheden om al de bedrijfsactiviteiten indien mogelijk zo regulier mogelijk onder te 
brengen (met een eerste focus op groen en de cleanroom) worden bekeken. 

 Om de integraliteit te borgen wordt in het MT-overleg iedere week een update van 
bovengenoemde punten gegeven en gedeeld. 

 Uiteraard is er oog en aandacht voor zowel de gesubsidieerde als ongesubsidieerde 
medewerkers.  

 
Mens in Beweging 
Het onderzoek van Competensys naar de individuele mogelijkheden van onder anderen iedere SW-
medewerker (Mens in Beeld) leverde veel nuttige informatie op. Die informatie per medewerker 
gebruikt Baanbrekers om iedere SW-medewerker op een goede manier zo regulier als mogelijk te laten 
werken. Er kan dus beter worden gesproken van Mens in Beweging. Baanbrekers gaat niet meteen met 
iedereen aan de slag; er wordt een selectie gemaakt. Natuurlijk hebben is er ook oog voor de kansen en 
mogelijkheden van de personen in de Participatiewet. Ook deze talenten zijn in beeld gebracht door 
Competensys. En ook met hen gaat Baanbrekers aan de slag om – als dat mogelijk is – trajecten naar 
werk aan te bieden. Baanbrekers werkt nauw met de Langstraatgemeenten samen als er andere 
trajecten nodig zijn.  
 
Om de beweging van SW-medewerkers naar zo regulier als mogelijk werken in goede banen te leiden, 
werft Baanbrekers trajectbegeleiders. In totaal gaan er mogelijk tot acht van dit soort begeleiders aan de 
slag. Zij helpen en stimuleren de SW-collega’s om te kijken naar de mogelijkheden buiten de 
bedrijfsmuren van Baanbrekers. Het is niet zo dat er acht mensen van buiten worden aangetrokken. We 
bieden ook de mogelijkheid aan collega’s die nu al bij Baanbrekers werken om de stap naar deze leuke 
en interessante functie te zetten. De trajectbegeleiders nemen de mensen als het ware bij de hand om 
de wereld buiten Baanbrekers te ontdekken. 
 
Competensys heeft ook de kandidaten in de Participatiewet gescreend. Baanbrekers heeft nu ook van 
deze kandidaten de mogelijkheden beter in beeld. Een deel van hen kan stappen zetten naar de 
arbeidsmarkt. Voor een ander deel is dit nog niet mogelijk. Voor deze kandidaten worden – door onze 
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gemeenten – andere trajecten aangeboden. Zijn zij hierdoor op een punt aanbeland dat werken weer in 
beeld komt, dan komen ze terug in traject bij Baanbrekers. 
 
Bedrijfsactiviteiten 
Op dit moment heeft Baanbrekers allerlei bedrijfsactiviteiten. Denk maar aan de cleanroom, verpakken, 
groen, schoonmaak en de kringloop. Baanbrekers heeft ooit al eens gezegd dat er koffie wordt 
gedronken met partijen met wie Baanbrekers inniger zou kunnen samenwerken. Daar gaat Baanbrekers 
nu een nieuwe stap in zetten. Hiervoor wordt externe en specialistische hulp ingeschakeld, die 
Baanbrekers begeleidt in het kijken naar de kansen en mogelijkheden van onze zogenoemde 
productmarktcombinaties. Baanbrekers kijkt naar iedere PMC apart. Dat wordt gedaan aan de hand van 
de bespreeklijst. Alle PMC’s komen aan de beurt.  
 
Het kan zo zijn dat er mogelijkheden zijn om een PMC inclusief de mensen die er werken over te dragen 
aan een ander bedrijf. Het kan ook zo zijn dat blijkt dat detachering voor de mensen van zo’n PMC het 
beste is, waardoor de PMC in feite ophoudt te bestaan. Feit is wel dat de mens altijd centraal staat bij dit 
kijken naar de PMC’s. Het kan zelfs zo zijn dat de beweging die we maken duurder uitpakt dan de situatie 
op dit moment. Dat wordt niet als een probleem ervaren. Het gaat er om dat uiteindelijk wordt gekozen 
voor dat wat voor de medewerkers het beste is op hun weg naar zo regulier mogelijk aan de slag zijn. 
Baanbrekers kijkt naar wat voor de mens het beste is en zoomt pas daarna in op wat het beste is voor de 
PMC. 
 
Integrale blik 
Uiteraard is het zo dat het project Mens in Beweging en het kijken naar de mogelijkheden (intern of 
extern) van onze bedrijfsactiviteiten elkaar raken. Ben je succesvol met het één, dan heeft dat gevolgen 
voor het ander. En andersom. Het grijpt op elkaar in. Daarom wil Baanbrekers beide parallelle trajecten 
op een integrale manier bekijken. Dit doen we onder meer door de stand van zaken van deze trajecten 
elke week in de MT-vergadering te bespreken. Baanbrekers kan dan continu de effecten van het een en 
ander in de gaten houden en zo kort mogelijk op de bal spelen. Zo zorgt Baanbrekers ervoor dat alles 
zorgvuldig en niet overhaast gaat. En er wordt gegarandeerd dat er tijdig kan worden bijgestuurd als het 
nodig is. 
 
Baanbrekers wil niet voor voldongen feiten komen te staan waar we achteraf spijt van krijgen. Daarom 
willen we niet teveel tegelijkertijd doen. Alles moet behapbaar zijn en zorgvuldig gaan, zodat 
Baanbrekers iedereen op een goede wijze kunnen blijven meenemen. Hoewel al onze bedrijfsactiviteiten 
aan de beurt komen, focussen wij de komende tijd vooral op de PMC’s groen en cleanroom. Wij merken 
namelijk dat er meer verzoeken tot detachering bij groen binnenkomen. Daarnaast hebben we ervoor 
gekozen om te kijken naar de positioneringsmogelijkheden op de markt van onze cleanroom. Dit is de 
meest complexe PMC van ons Werkbedrijf, waarbij we sowieso externe hulp nodig hebben. De overige 
PMC’s zijn minder complex. Daarbij is externe hulp misschien nodig, maar dat is niet zeker. In onze in-
bewegingtrajecten willen we rekening houden met wat we als organisatie aan kunnen. Op basis van onze 
integrale blik blijven wij steeds kijken naar wat het meest kansrijk en duurzaam is. Dat dit kosten met 
zich meebrengt, is duidelijk. Hiervoor heeft het bestuur van Baanbrekers geld beschikbaar gesteld. 
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Oog voor de gehele organisatie 
De in-bewegingtrajecten hebben gevolgen voor de rest van de organisatie. Als de SW-medewerkers in 
beweging komen of als er iets wordt veranderd in de bedrijfsmatige activiteiten, kan dat natuurlijk ook 
andere – ondersteunende – onderdelen van Baanbrekers raken. Daar is zeker oog voor. Baanbrekers 
beseft dat veranderen spannend is. Daarom wil Baanbrekers ook iedereen meenemen met deze 
veranderingen. Hierbij geldt dat we het pad van de zorgvuldigheid belopen. Zodra we meer kunnen 
melden, doen we dat meteen. 
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Voorstel inzake 
 

Vacaturetekst nieuw te werven DB lid (externe adviseur) Baanbrekers 

Steller Conny Kleijssen 

Verantwoorde-
lijk manager 

Ahmed Kansouh 

Datum bestuur  23 september 2019 

Beslispunten 
 

Het AB ontvangt ter informatie de bijgevoegde vacaturetekst m.b.t. een nieuw 
te werven DB lid (externe adviseur).  
Het AB ontvangt op een later moment een advies ter aanwijzing van het nieuwe 
DB lid. 

Financiële 
gevolgen 

n.v.t. 

Formatie 
gevolgen 

n.v.t. 

Gevolgen MT-
systemen 

N.v.t. 

Relatie 
koersdocument 

N.v.t. 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

NVT    

Besluitvorming: 
 datum advies/besluit 

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

n.v.t. De OR zal hierover t.z.t. worden 
geïnformeerd 

Besluit van AB 
 

23 september 
2019 

Ter informatie: 
 
 
ondertekening: 
 
 
mr A.H. Kansouh                    R. Bakker 
Secretaris                                 Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 datum actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht n.v.t.  

Website/intranet n.v.t.  

Handboek Baanbrekers n.v.t.  

Opname in het archief Ja E. Assmann 

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

 
Aanleiding 
Op 17 november 2017 is in het bestuur een rooster van aftreding voor de twee externe adviseurs en 
leden van het dagelijks bestuur vastgesteld, om ieder geval zo opgebouwde kennis en 
deskundigheid, en de inmiddels opgebouwde historie, niet in één keer in het bestuur kwijt te raken 
bij ook het in principe gezamenlijk aftreden van de wethouders. Dit voorstel betekent dat is 
afgesproken dat één externe adviseur nu per 31-12-2019 zal aftreden en de andere externe 
adviseur per 31-12-2020. De daaropvolgende aanwijzing van de externe adviseurs vindt vervolgens 
weer per 4-jaarlijkse termijn plaats.  
Naar aanleiding van dit op 17 november 2017 genomen besluit treedt één van de DB leden af, en 
wel per 31-12-2019.  
 
Conform de huidige GR van Baanbrekers wordt een extern lid geacht de geschiktheid te hebben, die 
nodig is om uitvoering te geven aan de taakstelling van het dagelijks bestuur van Baanbrekers. 
Daarnaast is het een pré dat deze externe adviseur qua kennis, deskundigheid en ervaring 
aanvullend kan zijn t.o.v. de overige leden van het dagelijks bestuur.  
Uw bestuur is ten slotte het orgaan dat de nieuw geworven externe adviseur aanwijst als nieuw lid 
van het dagelijks bestuur van Baanbrekers. Hiertoe zal nog, als de procedure inzake is doorlopen, 
een nader advies aan uw bestuur volgen. 
 
Aan uw bestuur wordt ter informatie de in de bijlage bijgevoegde vacaturetekst verstrekt zoals 
hierover is gesproken in het DB van 13 september jl. 
 

Implementatie en 
communicatie 

Nadat een nieuw DB lid door het AB is aangewezen. 

Bijlage(n) Bijlage vacaturetekst voor nieuw te werven DB lid (externe adviseur) van 
Baanbrekers. 

 



 
 

 

Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor 

sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de gemeenten 

Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, zoekt een 

LID VAN HET DAGELIJKS BESTUUR 

(MET EEN SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE ACHTERGROND) 
Voor het dagelijks bestuur van onze organisatie die dagelijks in beweging is, zoeken wij een 

bestuurslid met een sociaal hart. We zoeken iemand die zich met een kritische, mensgerichte en 

creatieve manier voor ons wil inzetten. Een gemotiveerde en initiatiefrijke bestuurder met een 

sociaal-maatschappelijke achtergrond. De nieuwe bestuurder gaat er samen met de mede-

bestuursleden voor zorgen dat onze in-bewegingkoers nog meer handen en voeten krijgt. 

 

> WIE ZOEKEN WIJ? 

Baanbrekers heeft een algemeen bestuur (AB), een dagelijks bestuur (DB) en een voorzitter. Het AB 

bestaat uit wethouders en raadsleden van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Het 

DB bestaat uit drie wethouders en twee leden, met een niet-gemeentelijke achtergrond en een niet-

gemeentelijke expertise. In verband met het aftreden van één van deze twee DB-leden met een niet-

gemeentelijke achtergrond zoeken wij een man of vrouw met een kritisch-opbouwende blik, een 

coachende manier van besturen, een achtergrond en ervaring in het onderwijs, de zorg of de 

welzijnssector. We komen graag in contact met een gemotiveerd en initiatiefrijk persoon met goede 

contactuele, sociale en communicatieve vaardigheden. 

 

> WIJ VRAGEN: 

De bestuurder die wij zoeken:  

 heeft een universitair werk- en denkniveau; 

 is op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van participatie, werk en inkomen; 

 heeft affiniteit met Baanbrekers en de opdracht van Baanbrekers; 

 kan meedenken over concepten van ketendienstverlening; 

 heeft bestuurlijke ervaring; 

 kan relevante maatschappelijke trends en vraagstukken signaleren, toetsen aan de 
bestaande strategische kaders en eventueel vertalen naar (nieuwe) bestuurlijke 
uitgangspunten; 

 houdt toezicht op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de operationele 
organisatie. 

 is een teamspeler met een eigen visie. 

 kan helder communiceren en is een klankbord voor de directie en het managementteam. 
  



 
 

 

> WIJ BIEDEN: 
 

 Wij bieden een boeiende, afwisselende en onbetaalde bestuursfunctie bij een dynamische, 
een innovatieve en moderne organisatie die midden in de samenleving staat en die continu 
in beweging is.  

 
> MEER WETEN OF SOLLICITEREN? 

 Wil je meer weten over Baanbrekers? Kijk dan op www.baanbrekers.org.  

 Wil je meer weten over deze functie? Bel of mail dan naar directeur Ahmed Kansouh,  
06 28 35 81 98, ahmedkansouh@baanbrekers.org.  

 Wil je solliciteren? Mail je brief en CV dan voor xxxxxxxxxx a.s. naar xxxxxxxxx. Vermeld 
hierbij het vacaturenummer: 19-23. 

http://www.baanbrekers.org/
mailto:ahmedkansouh@baanbrekers.org

