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 ONDERWERP STUKKEN ACTIE              
1. Opening 

 

2. Ingekomen stukken  

 a)  Brief Provincie Noord-Brabant begroting BB 2020 d.d. 07-10-2019  ja  ter informatie

          

3.  Besluitenlijst AB-vergadering   

               a) Concept verslag AB-vergadering van 23 september 2019   ja  vaststellen 

               b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering van 23 september 2019  ja  vaststellen 

               c) Concept termijnkalender AB van 21 oktober 2019    ja  vaststellen 

 

TER BESPREKING 
 Niets aan de orde     

 

TER BESLUITVORMING 
 

4. Tweede Berap 2019 

 a) Voorstel Tweede Berap 2019      ja   ter kennisname/vaststellen 

 b) Tweede Berap 2019       ja     ter kennisname 

c) 3de Begrotingswijziging 2019      ja  vaststellen 

 

5. Duurzaam meerjaren onderhoudsplan  

 a) Voorstel duurzaam meerjaren onderhoudsplan    ja  vaststellen 

 b) Duurzaam meerjaren onderhoudsplan gebouwen 2020-2039  ja  vaststellen 

 c) Klictet Checklist energiemaatregelen d.d. 03.09.2019   ja  vaststellen 

 d) Tekening gebouwen Baanbrekers      ja  ter informatie 

 

6. Vergaderkalender DB en AB Baanbrekers 2020 

 a) Voorstel vergaderkalender DB en AB Baanbrekers 2020   ja  vaststellen 

 b) Vergaderkalender DB en AB Baanbrekers 2020    ja  vaststellen 

 

7. Besteding reserve herpositionering 

 a) Voorstel besteding reserve herpositionering    ja  vaststellen 

 

TER INFORMATIE 
 

8. Stand van zaken uitwerking koersdocument kom in beweging                            nee  ter info                        

  

9. Evaluatie GR Baanbrekers stand van zaken        

 a) Offerte Berenschot d.d. 20 september 2019     ja  ter info 

 

10. Mededelingen & Rondvraag  

 

              

 

 

AGENDA MAANDAG  21 oktober 2019                            ALGEMEEN BESTUUR 
Tijd:              19.00-20.30 uur 

Locatie:       Ruimte 2.09 van Baanbrekers 

 



 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling  

Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers 

Postbus 15 

5140 AA  WAALWIJK 

Onderwerp 
Begroting 

 

 

 

Geacht bestuur, 

 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 680 76 80 

www.brabant.nl 

IBAN NL86INGB0674560043 

 

 

Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

7 oktober 2019 

Ons kenmerk 

C2249331/4586962  

Uw kenmerk 

Bestuur/NB/begroting 2020 

Contactpersoon 

Drs. J.P. (Jan Pieter) Darwinkel QC 

Telefoon 

(073) 681 23 19 

Email 

jdarwinkel@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

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. 

 

Financieel Toezicht 

In deze brief informeren wij u over onze toezichtbevindingen vanuit financieel 

toezicht. 

 

Uw gemeenschappelijke regeling heeft de verantwoordelijkheid om een 

begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is. Ieder jaar 

besluiten wij, op grond van artikel 203 van de Gemeentewet, voor 1 januari of 

uw regeling voor het komende begrotingsjaar onder repressief of preventief 

toezicht valt. Op basis van artikel 35 lid 6 van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen is dit artikel van overeenkomstige toepassing op gemeenschappelijke 

regelingen. 

 

Criteria waaraan wij toetsen 

Wij hebben uw begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 beoordeeld 

volgens de methodiek van risicogericht en proportioneel financieel toezicht. 

Hierbij hebben wij ook de uitkomsten van de jaarrekening 2018 betrokken. 

 

Oordeel 

De door u vastgestelde begroting 2020 en de bijbehorende meerjarenraming 

2021-2023 hebben wij tijdig ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de begroting 

2020 structureel en reëel in evenwicht is. Voor uw gemeenschappelijke regeling 

is daarom voor het begrotingsjaar 2020 het normaal geldend repressief toezicht 
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van kracht. Hierbij behoort dat u begrotingswijzigingen 2020 binnen twee 

weken na vaststelling alleen ter kennisname aan ons inzendt. 

 

Toezichtbevindingen 

Uit ons onderzoek blijkt dat uw begroting 2020 voldoet aan het wettelijk 

criterium van structureel en reëel evenwicht. Naar aanleiding van ons onderzoek 

hebben wij geen opmerkingen. 

 

Tot slot 

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer J.P. Darwinkel 

van ons team IBT financieel toezicht. Hij is op maandag tot en met vrijdag tijdens 

kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (073) 681 23 19. 

 

Een kopie van deze brief hebben wij aan uw dagelijks bestuur gestuurd. 

 

 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 
 

Drs. R. Heijmerink, 

programmamanager Interbestuurlijk Toezicht 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
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Conceptverslag AB-vergadering d.d. 23 september 2019 

 

Algemeen Bestuur Baanbrekers 

                 

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

De heer A. Kansouh, secretaris AB 

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

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

                             Mevrouw J. Verhoofstad, lid AB, raadslid gemeente Heusden  

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

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

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

 Mevrouw A. Hoorn, beleidsadviseur Baanbrekers (verslaglegger)  

 

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

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

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

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

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

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering van het Algemeen Bestuur en heet eenieder welkom. 

 

2. Ingekomen stukken 

a) Toezichtoordeel Provincie Archief-en informatiebeheer d.d. 26 augustus 2019 

Hiervan wordt kennisgenomen. 

 

3. Verslag  en besluitenlijst AB-vergadering  

a) Conceptverslag AB-vergadering d.d. 8 juli 2019 

De heer Van Tuyl vraagt naar de presentatie die is gehouden voor het college van de gemeente 
Waalwijk over het maatschappelijk participatieproject. Hij zou deze presentatie graag willen 
ontvangen. De heer Bakker geeft aan dat er geen verslag is gemaakt van de presentatie, maar dat de 
sheets wel gedeeld kunnen worden met de AB-leden. Opgemerkt wordt dat de inhoud van de sheets 
beperkt is en niet veel zegt, omdat het meeste is toegelicht in de presentatie zelf. Mocht er behoefte 
aan een toelichting of presentatie zijn, dan kan dat door de heer Bakker geregeld worden. 
 
Het verslag van de AB-vergadering van 8 juli 2019 wordt vastgesteld. 
 
b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering d.d. 8 juli 2019 
De openbare besluitenlijst van de AB-vergadering van 8 juli 2019 wordt vastgesteld. 
 
c) Concept termijnkalender d.d. 23 september 2019 

De termijnkalender wordt vastgesteld. 

 

4. Communicatieplan en beveiligingsplan SUWInet 2019-2022 
De heer Van Hamond geeft aan dat in het ‘protocol correctieverzoek Suwinet-Inkijk door cliënt en/of 
gemachtigde’ in paragraaf 7.1 van het beveiligingsplan staat aangegeven dat een cliënt kan 
verzoeken om correctie. Hij vraagt zich af hoe dit in zijn werk gaat wanneer het laaggeletterden 
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betreft die niet in staat zijn zelfstandig een schriftelijk verzoek in te dienen. De heer Kansouh geeft 
aan dit uit te zoeken en hierop later via de e-mail antwoord te zullen geven. 
 
De heer Van Tuyl geeft aan dat in het voorstel bij het advies staat aangegeven dat er sprake is van 
een jaarlijkse beoordeling, terwijl in het stuk zelf staat aangegeven dat er driejaarlijks geëvalueerd 
wordt. De heer Brekelmans geeft aan dat het plan voor drie jaar wordt vastgesteld, maar dat jaarlijks 
een audit plaatsvindt. Tussentijdse significante wijzigingen kunnen leiden tot eerdere aanpassing. 
 
Het communicatieplan en beveiligingsplan SUWInet 2019-2022 worden vervolgens vastgesteld. 
 
5. Frauderisicoanalyse Baanbrekers en gelieerde entiteiten 2019 

De heer Van Tuyl vraagt waar nog met kasgeld wordt gewerkt, aangezien dit als een reëel risico 
wordt aangemerkt. De heer Van de Ven geeft aan dat het de opbrengsten van de catering door 
Broikes betreft. 
 
De heer Van Tuyl geeft aan dat op pagina 4 van de frauderisicoanalyse als risico staat aangegeven dat 
een debiteur niet wordt aangeschreven, terwijl debiteuren altijd dienen te worden aangeschreven. 
Of zij vervolgens alsnog aan hun betalingsverplichting kunnen voldoen is een tweede. De heer Bakker 
geeft aan dat Baanbrekers alle risico’s uiteraard probeert te voorkomen, maar dat deze wel 
benoemd moeten worden in de frauderisicoanalyse. De heer Kansouh vult aan dat de 
leidinggevenden alle acties monitoren en dat deze ieder kwartaal geëvalueerd worden. Ook neemt 
de heer Kansouh dit onderdeel mee in de prestatiedialoog die hij iedere twee maanden met iedere 
manager voert. Indien nodig kan dan op tijd worden bijgestuurd. 
 
De frauderisicoanalyse wordt vervolgens vastgesteld. 

 
6. Stand van zaken uitwerking koersdocument kom in beweging 

Er wordt kennisgenomen van het bericht  ‘stappen in de in-bewegingkoers’. De heer Van Hamond 

vraagt of de trajectbegeleiders intern of extern worden geworven en hoe deze worden gefinancierd. 

De heer Kansouh antwoordt dat zij worden gefinancierd vanuit de reserve herpositionering. We 

werven de trajectbegeleiders zowel intern als extern. De heer Van Hamond vraagt voor welke 

periode deze medewerkers worden aangenomen. Hij schat dat de kosten hiervoor afgerond op 4,5 

ton per jaar uitkomen. Ook vraagt hij zich af of het MT van Baanbrekers hier zelfstandig over beslist 

of dat met het Algemeen Bestuur wordt overlegd over het aanwenden van middelen uit de reserve 

herpositionering. De heer Kansouh geeft aan dat wordt uitgegaan van de begeleiding van 400 

mensen over een periode van twee jaar. Een trajectbegeleider begeleidt dus zo’n 50 mensen. 

Daarnaast is extra capaciteit nodig voor de warme overdracht en andere werkzaamheden. De 

bestedingen worden concreet gemaakt en verantwoord in de beraps en het Algemeen Bestuur 

wordt betrokken bij de voornemens van Baanbrekers. 

 

De heer Van Hamond vraagt waarom bij de stappen in de in-bewegingkoers de keuze is gemaakt om 

te starten met Groen en de Cleanroom. Naar zijn idee werken er bij Groen veel mensen met 

dusdanige beperkingen dat zij niet gedetacheerd kunnen worden. De heer Kansouh legt uit dat wij 

merken dat de ‘groene markt’ aantrekt en dat er steeds meer vraag is naar onze medewerkers. Wij 

stellen de mens hierbij centraal. Dat betekent dat wij zowel op individuele basis als op groepsbasis 

kunnen detacheren en dus ook de mogelijkheid hebben om een heel team of zelfs een hele PMC te 

detacheren. We willen zeker voorkomen dat alleen de krenten uit de pap worden gehaald. Daarom 

hebben we hiervoor criteria (bespreeklijst) afgesproken. De heer Van Hamond geeft aan toch zijn 

zorgen te willen uitspreken. Hij hoopt dat detachering niet ten koste zal gaan van de mensen met 

ernstigere beperkingen die dan bij Baanbrekers zullen achterblijven. De heer Bakker begrijpt deze 
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zorgen, maar geeft ook aan dat het om de sociale factor gaat en dat de partij die onze opdrachten en 

mensen overneemt aan onze criteria moet voldoen. Hierbij staat dus niet de omzet centraal. We 

zullen de keuzes die we maken zo goed mogelijk proberen te onderbouwen, om de twijfel te 

proberen weg te nemen bij de raadsleden. Misschien dat persoonlijke verhalen hierbij kunnen 

helpen. Deze spreken vaak meer dan cijfers en resultaten die op papier staan. De heer Kansouh geeft 

het voorbeeld van twee SW-medewerkers van Verpakken. Zij vonden het ook heel spannend om in 

een regulier bedrijf te gaan werken. Daarom zijn zij begonnen met een paar uur in de week, om 

hieraan te kunnen wennen. Nu zijn zij laaiend enthousiast. De heer Kansouh stelt voor deze SW-

medewerkers eens uit te nodigen in een AB-vergadering, zodat zij hun verhaal kunnen vertellen. Ook 

is het een mogelijkheid om het verhaal op video op te nemen en de video af te spelen voor de 

raadsleden, geeft de heer Bakker aan. Dan hoeven de SW-medewerkers niet in een heel groot 

gezelschap hun verhaal te vertellen, want dat kan best spannend zijn. 

 

7. Evaluatie GR Baanbrekers stand van zaken 

De heer Kansouh licht toe dat Baanbrekers met drie partijen heeft gesproken voor de begeleiding 

van de evaluatie van de GR. Er is door het Dagelijks Bestuur besloten dat Berenschot de opdracht 

krijgt. Berenschot heeft de offerte al meerderen malen gewijzigd. De huidige offerte wordt deze 

week gedeeld met het Dagelijks Bestuur. Als het Dagelijks Bestuur akkoord is met de offerte dan kan 

de evaluatie van de GR beginnen. Berenschot maakt ook een planning. Het Algemeen Bestuur zal 

hiervan op de hoogte worden gebracht in de volgende AB-vergadering. 

 

8. Stand van zaken en vacaturetekst werving nieuwe DB lid 

De heer Bakker licht toe dat er een rooster is voor het aftreden van de externe leden van het 

Dagelijks Bestuur. De heer Koolen treedt af en daarom ligt nu de wervingstekst voor een nieuw DB-

lid voor. Hierin staat in vermeld dat wij vragen om ‘universitair werk en denkniveau’, maar dit is niet 

direct de eis. Wel moet iemand strategisch kunnen denken en sociaal-maatschappelijk betrokken 

zijn. 

 

De heer Van Hamond vraagt of DB-leden onkosten kunnen declareren, aangezien het een onbetaalde 

functie betreft. De heer Bakker geeft aan dat dat waarschijnlijk wel het geval is, maar dat 

Baanbrekers daar voor zover hij weet nog geen ervaring mee heeft omdat er nog niet eerder 

onkostendeclaraties zijn ingediend. 

 

9. Mededelingen en rondvraag 

De heer Veldkamp vraagt naar de stand van zaken van de samenwerking in WSP Werkhart en de 

regionale bundeling van middelen. De heer Bakker licht toe dat we in Midden-Brabant willen 

samenwerken voor wat betreft de werkgeversdienstverlening. Zo kan het nu bijvoorbeeld 

voorkomen dat bij de Efteling eerst iemand van Baanbrekers langskomt om mensen te plaatsen en 

daarna iemand van de Diamant-groep enz. Wanneer we regionaal samenwerken ondervinden 

werkgevers daar voordeel van. Baanbrekers is een van de deelnemende organisaties in WSP 

Werkhart.  

 

Voor wat betreft de bundeling van middelen gaat het om middelen voor het gebruiken van eenzelfde 

instrumentarium door alle regiogemeenten. De middelen die we besteden aan een plaatsing worden 

door alle regiogemeenten in een pot gestopt, zodat de uitvoering daarmee uit de voeten kan. Op de 

Hart van Brabantdag van 9 oktober zal hierover een beslissing worden genomen. 
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De heer Van Steen geeft aan dat nog steeds een doelmatigheidslag kan worden gemaakt in het 

werken van Baanbrekers, bijvoorbeeld waar het de bijzondere bijstand betreft. Gemeenten zouden 

meer doorpakkracht willen hebben om te kunnen afwijken van beleid, zodat met snelheid dingen 

kunnen worden opgepakt. Mevrouw Hoorn geeft aan dat het nieuwe beleid bijzondere bijstand, dat 

een paar maanden geleden door het Dagelijks Bestuur is vastgesteld, meer maatwerk mogelijk 

maakt en meer mogelijkheden geeft om af te wijken. Mevrouw Hoorn is bovendien bijeenkomsten 

aan het plannen met de inkomensconsulenten van Baanbrekers en de medewerkers van gemeenten 

die zich bezighouden met de uitvoering van de Jeugdwet en Wmo. Het doel is om (de bedoeling van) 

het nieuwe beleid beter te leren kennen, medewerkers kennis te laten maken met elkaar en 

ervaringen uit te wisselen met als doel in de toekomst beter en meer integraal samen te werken. 

 

De heer Kansouh houdt zich aanbevolen om individuele casussen op te (laten) pakken indien dit 

nodig is. De heer Bakker geeft aan dat onlangs in de vergadering van het Dagelijks Bestuur ook is 

afgesproken om met behulp van de hardheidsclausule af te wijken van het beleid voor kwijtschelding 

van vorderingen, indien daartoe een verzoek wordt ingediend door een andere gemeente en het 

Dagelijks Bestuur hieraan medewerking wil verlenen. Tenslotte geeft de heer Bakker aan dat ook in 

het regionale Maatpact dit soort casussen worden opgepakt, met als doel steeds meer en beter 

integraal samen te werken. 

 

 

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten. 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het AB d.d. 21 oktober 2019 
 
 
 
Secretaris,  Voorzitter, 
 
 
 
mr. A.H. Kansouh                                                   R. Bakker 
 



Openbare besluitenlijst Algemeen Bestuur d.d. 23 september 2019 

1 

 

1.   Opening 
 

Geen onderwerpen 

2. Ingekomen stukken 
a) Toezichtoordeel Provincie Archief- en 
informatiebeheer d.d. 26 augustus 2019 

 
Hiervan wordt kennis genomen 
 

3. 
 

Besluitenlijst(en) AB-vergadering 
a) Verslag van het AB d.d. 8 juli 2019 
b) Openbare besluitenlijst d.d. 8 juli 2019 
c) Termijnkalender AB d.d. 23 september 2019 
 

Besloten wordt: 
Het verslag van 8 juli 2019 vast te stellen. 
De openbare besluitenlijst d.d. 8 juli 2019 vast te stellen. 
De termijnkalender AB d.d. 23 september 2019 vast te stellen. 

4. Communicatieplan en beveiligingsplan SUWInet 2019-

2022 

Besloten wordt het communicatieplan en beveiligingsplan SUWInet 2019-2022 vast te 

stellen. 

5.  Frauderisicoanalyse Baanbrekers en gelieerde entiteiten 

2019 

Besloten wordt de frauderisicoanalyse Baanbrekers en gelieerde entiteiten vast te stellen.  
 

6. 
 

Stand van zaken uitwerking koersdocument ‘kom in 

beweging’ 

Hierover wordt het AB geïnformeerd. 

7. Evaluatie GR Baanbrekers, stand van zaken  Hierover wordt het AB geïnformeerd. 

8. Stand van zaken werving van een nieuw DB lid Hierover wordt het AB geïnformeerd. 

 
Voor akkoord d.d. 21 oktober 2019:  
 
-------------------------------------------     --------------------------------------------- 
mr. A.H. Kansouh       R. Bakker 
Secretaris         Voorzitter 



Termijnkalender AB 2019  

Termijnkalender  AB d.d. 21.10.2019 

 

 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        
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Termijnkalender  AB d.d. 21.10.2019 

Legenda    

Nog op te starten  Afgerond  

Loopt  Behandeling in vergadering  

Aandacht    
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Voorstel inzake 
 

Tweede bestuursrapportage 2019 (Berap II) 

Steller Niek Burg 

Verantwoorde-
lijk manager 

Arthur van de Ven 

Datum bestuur  Algemeen bestuur 21 oktober 2019 

Beslispunten 
 

1. Kennisnemen van de tweede bestuursrapportage 2019. 
2. Besluiten tot het laten vervallen van de onderhoudsreserve en het 

instellen van de onderhoudsvoorziening per 31 december 2019. 
3. De derde begrotingswijziging 2019 vaststellen.  

Financiële 
gevolgen 

De voorgestelde bijstelling van de begroting heeft een stijging van het 
verwachte positieve resultaat tot gevolg van € 844.000 naar € 1.544.000.  

Formatie 
gevolgen 

Geen 

Gevolgen MT-
systemen 

Geen 

Relatie BB 2.0 Geen 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 

8 oktober 
2019  

Door Niek Burg / 
Mathijs van de 
Ven /Arthur van 
de Ven 

SET 

Besluitvorming: 
 Datum advies/besluit 

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

Nvt  

Besluit van AB 21 oktober 2019 1. Kennis nemen van de tweede 
bestuursrapportage 2019 en de 
bijbehorende derde 
begrotingswijziging 2019 
vaststellen. 

2. Besluiten tot het laten vervallen van 
de onderhoudsreserve en het 
instellen van de 
onderhoudsvoorziening per 31 
december 2019 

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

Communicatie/archivering: 
 Datum actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht Na vaststelling Publiceren op de website 

Opname in het archief Ja, ntb E. Assmann 

Gemeenteraden ter 
kennisname 

Na vaststelling 
door AB 

C. Kleijssen en N. Burg 



> Bestuursvoorstel 
  

2 

 

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

Aanleiding 
In de financiële verordening is bepaald dat het algemeen bestuur periodiek wordt geïnformeerd 
over: 

a. De realisatie van, en de afwijkingen op de begroting; 
b. Verwachte afwijkingen op het beleid; 
c. Andere relevante ontwikkelingen.  

 
Met bijgevoegde tweede bestuursrapportage 2019 wordt aan deze informatieplicht voldaan. De 
bestuursrapportage is door het dagelijks bestuur vastgesteld, en wordt aangeboden aan het 
algemeen bestuur ter kennisname. De bijbehorende derde begrotingswijziging 2019 wordt aan het 
algemeen bestuur voorgelegd ter vaststelling.  
 
Nadere toelichting 
In deze tweede berap 2019 zijn de resultaten gerapporteerd over de eerste acht maanden van 2019. 
In de rapportage word ingegaan op de beleidsmatige ontwikkelingen, de financiële ontwikkelingen, 
bedrijfsvoering aspecten en een aantal overige onderwerpen die van belang zijn.  
De geactualiseerde begroting 2019 (inclusief wijzigingen) sloot met een positief saldo van €844.000. 
Met de thans voorgestelde bijstellingen komt het geraamd resultaat uit op €1.544.000 dus ruim 
€700.000 hoger. Voor een nadere toelichting op de significante verschillen wordt verwezen naar de 
bestuursrapportage.  
 
Het voorstel is om de begroting op onderdelen aan te passen. Bij het opstellen van de jaarrekening 
zal het gerealiseerde resultaat conform de afspraken in de GR, worden verrekend met de deelnemers.  
 
Vervolgtraject 
Na vaststelling van de begrotingswijziging door het algemeen bestuur dient deze ter kennisname aan 
de raden van de deelnemende gemeenten en aan de provincie Noord-Brabant te worden gestuurd. 
De structurele effecten van deze Berap zullen worden meegenomen in de bijstelling van de begroting 
2020. Deze wordt in januari 2020 aan het algemeen bestuur aangeboden.  
 
Beslispunten 

1. Kennisnemen van de tweede bestuursrapportage 2019. 
2. Besluiten tot het laten vervallen van de onderhoudsreserve en het instellen van de 

onderhoudsvoorziening per 31 december 2019. 
3. De derde begrotingswijziging 2019 vaststellen. 

Implementatie en 
communicatie 

NVT 

Bijlage(n) Tweede bestuursrapportage 2019 
3e begrotingswijziging 2019 
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1 INLEIDING 
 

1.1 Leeswijzer 
 
Voor u ligt de tweede bestuursrapportage 2019 (hierna 2e Berap), met peildatum 31 augustus 2019. De 
rapportage is opgesteld aan de hand van alle beschikbare informatie en bevat de financiële resultaten 
over de eerste acht maanden van 2019. De bestuurlijk vastgestelde begroting 2019, met inachtneming 
van de twee daarop aangebrachte wijzigingen, is als referentie gebruikt. De resultaten van deze 
rapportage worden meegenomen in de derde begrotingswijziging 2019 welke ter vaststelling wordt 
aangeboden aan het algemeen bestuur.  
 
De rapportage bestaat naast deze inleiding uit de programmaverantwoording (hoofdstuk 2) en de 
financiële ontwikkelingen (hoofdstuk 3). In de hoofdstukken 4 en 5 wordt ingegaan op een aantal aspecten 
van de bedrijfsvoering en komen overige onderwerpen zoals de ontwikkelingen rondom de in de 
begroting benoemde risico’s aan bod.  
 
Afsluitend wordt in hoofdstuk 6 nader ingegaan op de ontwikkelingen en de prestaties van 
dochteronderneming Ruelong B.V. 
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1.2 Voorwoord 
 
Koersvast in beweging voor mensen en hun talenten  
De afgelopen maanden konden we flink wat mensen een nieuwe werkzame toekomst bieden. Wel zijn 
hier steeds vaker wat langere trajecten voor nodig. Tot medio september brachten we 292 kandidaten 
aan het werk via detacheringsbanen en reguliere plaatsingen. Ook stroomden 10 personen uit via een 
opleiding. We verwachten dat we het aantal begrote plaatsingen van 360 aan het eind van dit jaar gaan 
halen. 
 
Onze nieuwe Doorstroom-Uitstroomcoach (DU-coach) bewijst zich ondertussen. Via detachering op een 
doorstroomplek zijn inmiddels dertien mensen uitgestroomd naar betaald werk bij een reguliere 
werkgever. Ook zijn drie proefplaatsingen gerealiseerd, die vrijwel zeker gaan leiden tot een 
arbeidsovereenkomst bij de betreffende werkgevers. 

 

De taakstelling Beschut Werk blijft een punt van aandacht, ondanks de inspanningen lijkt de taakstelling 

van 34 plekken in 2019 niet haalbaar. Hiermee wijkt Baanbrekers overigens niet af van het landelijke 

beeld. Baanbrekers en vergelijkbare organisaties elders in het land wachten met ongeduld op de evaluatie 

Beschut Werk en de daaropvolgende aanvullende maatregelen, zodat we de taakstelling in de toekomst 

wel kunnen halen. Vanzelfsprekend blijft Baanbrekers de beschikbare mogelijkheden benutten en blijven 

we in gesprek met het UWV ten behoeve van potentiële kandidaten Beschut Werk. 
 
Met het project Mens in Beeld brachten we de talenten en mogelijkheden in kaart van onze Sw-
medewerkers, zoals we dat eerder deden bij Participatiewetkandidaten. In dit kader is het goed te melden 
dat dit jaar tot nu toe vijf Sw-medewerkers op detacheringsbasis bij een externe werkgever aan de slag 
gingen. Inmiddels hebben we ook een aantal medewerkers en productielijnen verplaatst en denken we 
continu samen met opdrachtgevers na over de wijze waarop we dit in de nabije toekomst kunnen 
uitbreiden.  
 
Deze beweging maken we met externe en specialistische hulp die ons begeleidt bij het kijken naar de 
kansen en mogelijkheden van onze zogenoemde productmarktcombinaties (PMC’s). Het kan zo zijn dat 
we mogelijkheden zien om een PMC, inclusief de mensen die er werken, over te dragen aan een ander 
bedrijf. Maar de uitkomst kan ook zijn dat detachering voor de mensen van zo’n PMC het beste is, 
waardoor de PMC in feite ophoudt te bestaan. Hoe dan ook, de mens staat voor ons altijd centraal in dit 
proces. Het kan zelfs zo zijn dat de beweging die we maken duurder uitpakt dan de situatie op dit moment, 
maar dit blijft binnen de afgesproken financiële kaders. Hoe dan ook, het gaat om de beste keuze voor de 
medewerkers op hun weg naar zo regulier mogelijk werk. We kijken naar wat voor de mens het beste is 
en zoomen pas daarna in op wat het beste is voor de PMC.  
 
Al onze bedrijfsactiviteiten gaan we op deze manier bekijken. Onlangs nog hebben we enkele 
schoonmaakopdrachten, die niet goed meer pasten bij onze doelstelling, overgedragen aan een externe 
partij. De komende tijd focussen we vooral op de PMC’s groen en cleanroom. Wij merken namelijk dat er 
steeds meer verzoeken tot detachering bij groen binnenkomen. Daarnaast kijken we 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. We beseffen dat veranderen spannend is. 
Zorgvuldigheid in dit proces is daarom cruciaal. 
 
Om de zorgvuldigheid in de beweging van onze Sw-medewerkers naar zo regulier als mogelijk werken te 
waarborgen hebben we een pilot-functie als medewerkerscoach ingezet. Deze pilot is geëvalueerd en erg 
succesvol gebleken. Daarom werven we nu meerdere functionarissen die in deze rol binnen de koers 
ingezet worden. In totaal gaan er mogelijk tot vijf van dit soort coaches aan de slag. Zij helpen en 
stimuleren de Sw-medewerkers om te kijken naar de mogelijkheden buiten de bedrijfsmuren van 
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Baanbrekers. De medewerkerscoaches nemen de mensen als het ware bij de hand om de wereld buiten 
Baanbrekers te ontdekken. 
 
Het aantal personen dat een Participatiewet-uitkering van ons ontvangt daalde flink. Op dit vlak doet 
Baanbrekers het al langere tijd veel beter dan het landelijk gemiddelde. Baanbrekers telde ultimo 
augustus 1.425 uitkeringsgerechtigden. Begin 2019 waren dit er nog 1.472. We zien nu wel een 
stabilisering van het aantal cliënten. Overigens zijn alle redelijk gemakkelijk bemiddelbare kandidaten uit 
de bijstand uitgestroomd en aan het werk. Ons bestand bestaat nu vooral uit moeilijker bemiddelbare 
mensen. Het kost meer tijd en moeite om voor hen de aansluiting met betaald werk te vinden. 

 

Om onze talenten, kandidaten en medewerkers aan het werk te helpen en houden, doen we een beroep 

op werkgevers, ondernemers, de rest van ons netwerk en onze eigen professionals. Mooie initiatieven in 

dit kader zijn de Participatieprijs die we op 7 november voor de tweede keer uitreiken, ons 

ambassadeursnetwerk dat we momenteel opzetten en het Langstraat Lab. Dit soort zaken stimuleert de 

beoogde mobilisatie van werkgevers en de omgeving. Gekoppeld aan een integrale ketenbenadering 

vinden we hierdoor creatieve en innovatieve manieren om mensen aan het werk te helpen en om ook 

andere maatschappelijke problemen aan te pakken. Anders gezegd: via een betere samenwerking met 

betrokken partijen in ons werkgebied streven we naar betere dienstverlening voor onze inwoners. Dit zal 

leiden tot een hogere effectiviteit binnen het sociaal domein. Hiervoor is een werkgroep gestart met de 

betrokken gemeenten. 

 

Baanbrekers blijft zoeken naar kansen, mogelijkheden en verbindingen op het gebied van werk, meedoen 

en sociale innovatie. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek die we eind dit jaar verwachten 

kunnen hiervoor als input gebruikt worden. Het blijft er bij Baanbrekers om gaan dat mensen en hun 

talenten in beweging komen om nieuwe en succesvolle stappen te zetten op de arbeidsmarkt. Daarvoor 

is ieders hulp, inzet en meedenkkracht van harte welkom. 

Financieel 

De financiën van Baanbrekers zijn op orde. Op onderdelen worden met deze 2e Berap de reguliere 

budgetten en de bijbehorende baten en lasten bijgesteld. Hiervoor wordt het algemeen bestuur een 

begrotingswijzing ter vaststelling aangeboden. De belangrijkste financiële aanpassingen betreffen: 

 

 Bijstelling loonkosten, enerzijds als gevolg van de nieuwe cao’s Gemeenten en Sociale 

Werkvoorziening, anderzijds door ontwikkelingen in de formatie.  

 Afwikkelingskosten van de dienstverbanden Wsw in relatie tot duurzame arbeidsongeschiktheid. 

 Omzetting onderhoudsreserve in onderhoudsvoorziening. 

 Aanpassing geprognotiseerd resultaat Ruelong BV. 

 Aanpassing voorziening uitkeringsdebiteuren door beleidswijziging. 

 Aanpassing van de BUIG-uitkeringen als gevolg van een verdere daling van het aantal 

uitkeringsgerechtigden. 

 

Naast bovenstaande aanpassingen zijn ook de effecten uit de septembercirculaire 2019 en het definitief 

budget 2019 van de gebundelde uitkering (BUIG) verwerkt. Samengevat betekent dit voor Baanbrekers: 

 

 Wsw rijksvergoeding: een negatieve bijstelling van € 50.279 ten opzichte van de oorspronkelijke 

meicirculaire. 

 Participatiebudget: een positieve bijstelling van € 3.648 ten opzichte van de meicirculaire. 

 BUIG-inkomsten: een positieve bijstelling van € 229.587 ten opzichte van het nader voorlopig 

budget. 
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De gewijzigde begroting sluit met een verwacht positief resultaat van afgerond € 1.544.000. De 

aanpassing van de begroting heeft geen gevolgen voor de reguliere bijdragen van de deelnemers. Het 

uiteindelijke resultaat zal bij het opstellen van de jaarrekening conform de afspraken in de 

gemeenschappelijke regeling worden verrekend met de deelnemers. 

 

 
Ahmed Kansouh 
directeur 
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2 PROGRAMMAVERANTWOORDING 
 

In de navolgende programmaverantwoording zijn per deelprogramma de belangrijkste ontwikkelingen 

benoemd. Aan de orde komen: 

 

Deelprogramma 1:  Inkomensondersteuning 

 

Deelprogramma 2: Re-integratie & Participatie 

 

Deelprogramma 3: Leerwerkstructuur 
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2.1 Deelprogramma 1: Inkomensondersteuning 
 

Het aantal mensen dat een Participatiewet-uitkering ontvangt via Baanbrekers is opnieuw gedaald. Op 1 

januari 2019 telde de Midden-Langstraat 1.472 bijstandsgerechtigden. In de 1e Berap 2019 werd gemeld 

dat het aantal bijstandsgerechtigden ultimo april was afgenomen naar 1.446. De daling heeft zich ook na 

april nog voortgezet, ultimo augustus stond de teller op 1.425 bijstandsgerechtigden. 

 

 
 

Zoals reeds in de 1e Berap is vermeld, vlakt de daling nu duidelijk af. Dit is een gevolg van het complexere 

cliëntenbestand dat resteert. Degenen die het makkelijkst aan het werk te helpen waren, zijn intussen 

uitgestroomd. Toch is nog steeds sprake van een daling en doen we het wat qua ontwikkeling van het 

bijstandsvolume nog steeds beter dan bijvoorbeeld Tilburg en de rest van Nederland. 

 

 
 

In de 1e Berap was tevens te zien dat ook op de langere termijn het bijstandsvolume zich bij Baanbrekers 

positief blijft onderscheiden ten opzichte van de rest van Nederland, daarin is in de laatste maanden niets 

veranderd. 

Gemeente                                               

Stand per.........................................

Heusden Loon op Zand Waalwijk Totaal

31-12-2018 503 232 737 1472

Instroom 36 25 63 124

Uitstroom 54 29 67 150

30-04-2019 485 228 733 1446

Instroom 53 26 78 157

Uitstroom 57 31 90 178

31-08-2019 481 223 721 1425

Instroom 0

Uitstroom 0

31-12-2019 0
Bron: Werap week 1 - 35

Ontwikkeling uitkeringsbestand 2019 per gemeente
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Zoals eerder gemeld, is de formatie inkomensconsulenten dit jaar dan ook met zo’n 10% gekrompen ten 

opzichte van vorig jaar. Verscheidene factoren zorgen er echter voor dat de kwaliteit van dienstverlening 

met deze formatie aandacht vraagt. 

 

Nieuwe beleidsregels voor Bijzondere Bijstand, die per 1 juli 2019 van kracht zijn, leiden ertoe dat meer 

afstemming nodig is tussen onze inkomensconsulenten en collega’s van de gemeenten (jeugdzorg, WMO). 

Ondanks het afnemend aantal bijstandsgerechtigden, blijft het aantal mutaties binnen het 

cliëntenbestand hoog doordat het volume van instroom en uitstroom hoog blijven. En dit aantal mutaties 

is met name bepalend voor de hoeveelheid werk. Waarbij het, zoals eerder gezegd, vaker gaat om een 

complexere doelgroep. 

 

Daarbij komt dat de afgelopen maanden enkele ervaren medewerkers de organisatie hebben verlaten, 

terwijl er ook sprake is van enkele langdurige arbeidsongeschikten. Nieuwe medewerkers worden met 

succes geworven, maar deze zijn vaak nog onervaren en worden geleidelijk productief. Om te kunnen 

blijven voldoen aan de wettelijke termijnen waarbinnen besluiten moeten worden genomen, worden ter 

overbrugging van dat tijdelijke productiviteitsverlies enkele tijdelijke, externe ervaren krachten ingezet. 

 

In het kader van het project Aantoonbaar in Control worden processen bij de afdeling 

Inkomensondersteuning tegen het licht gehouden, waarbij het doel is deze verder te optimaliseren 

(efficiënter en effectiever). Zie ook hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering. 
 
Dubieuze bijstandsdebiteuren 

In 2018 zijn, in overleg met de accountant, acties ondernomen om tot een meer actuele en vooral betere 

waarderingssystematiek te komen van de dubieuze bijstandsdebiteuren. Oftewel, hoe groot is het risico 

dat uitstaande bijstandsdebiteuren niet ontvangen worden en in welke mate moet daarin worden 

voorzien? 

 

De totstandkoming en redenering achter de vaststelling van de percentages dubieusheid per soort 

vordering is door de accountant akkoord bevonden en is reeds in jaarrekening 2018, met goedkeurende 

accountantsverklaring, toegepast. Recent is de systematiek en het bijbehorend beleid door het dagelijks 

bestuur vastgesteld. Doordat de systematiek sinds september 2019 bovendien volledig in de 

geautomatiseerde systemen is verwerkt, is het nu tevens mogelijk om snel inzicht te krijgen in de meest 

actuele stand van zaken rondom de waardering dubieuze bijstandsdebiteuren. 
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Bezwaar, beroep en klachten 

Het aantal klachten en (hoger) beroepen is in 2019 ten opzichte van voorgaande jaren vrij stabiel. Het 

aantal binnengekomen bezwaren laat een lichte toename zien ten opzichte van vorig jaar. In 2018 waren 

er over het hele jaar 216 ingediende bezwaren, in 2019 staat het aantal na acht maanden al op 159.  

 

Het aantal keer dat bezwaren en beroepen gegrond wordt verklaard, wat kan leiden tot een aangepast 

besluit, is een goede maatstaf voor de kwaliteit van de genomen besluiten. Ondanks de toename van het 

binnengekomen aantal ten opzichte van vorig jaar is het aantal gegrondverklaringen bij bezwaren 

ongeveer gelijk gebleven en bij de beroepen zelfs een stuk gedaald. Dat geeft dus vertrouwen in de 

kwaliteit. 

 

Over de eerste acht maanden van 2019 zijn de volgende gegevens over bezwaren, beroepen en klachten 

te melden: 
 

  

                              Periode  

Soort

jan - apr 

2019

mei - aug 

2019

sep - dec 

2019

Totaal in %

binnengekomen 7 4 11 100%

Totaal afgehandeld 6 4 0 10 91%

- na  mediation opgelost 4 2 6 60%

- gegrond 1 1 10%

- ongegrond 1 1 10%

- ingetrokken 1 1 2 20%

binnengekomen 81 78 159 100%

afgehandeld 33 78 111 71%

waarvan ui t 2018 42 3 45 29%

Totaal afgehandeld 75 81 0 156 98%

- gegrond 6 2 8 5%

- gedeeltelijk gegrond 4 6 10 6%

- ongegrond 36 51 87 56%

- niet ontvankelijk 14 15 29 19%

- ingetrokken 15 7 22 14%

binnengekomen 5 4 9 100%

Totaal afgehandeld 3 6 0 9 100%

- ingetrokken 1 2 3 33%

- afgewezen 2 4 6 67%

binnengekomen 20 14 34 100%

afgehandeld 1 9 10 34%

afgehandeld ui t 2017 4 2 6 21%

afgehandeld ui t 2018 8 5 13 45%

Totaal afgehandeld 13 16 0 29 85%

- gegrond 1 2 3 10%

- ongegrond 9 12 21 72%

- ingetrokken 2 2 7%

- niet ontvankel i jk 1 2 3 10%

Klachten

Bezwaren

Voorlopige voorzieningen

(Hogere) beroepen
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2.2 Deelprogramma 2: Re-integratie & Participatie 
 

De afname van het uitkeringsbestand heeft zich in de loop van 2019 voortgezet naar een aantal van circa 

1.425. We zijn in 2019 begonnen met een aantal van 1.472. We ervaren dat we langere trajecten met 

mensen doorlopen om ze arbeidsfit te krijgen. Dit komt door de samenstelling van de huidige populatie 

en instroom van kandidaten. Tot 16 september zijn 302 kandidaten geplaatst. Daardoor komt de prognose 

voor 2019 hoger uit dan de geplande 360 plaatsingen in 2019. Dit heeft te maken met de nog steeds grote 

vraag uit de arbeidsmarkt. Veel werkgevers zijn bereid mensen met een iets grotere afstand tot de 

arbeidsmarkt aan te nemen. De plaatsingen die gerealiseerd zijn betreffen zowel betaalde banen door 

middel van detachering als reguliere plaatsingen. De gerealiseerde plaatsingen zijn uit te splitsen in type 

plaatsingen en plaatsingen met of zonder loonkostensubsidie (LKS). 
 

Type plaatsingen Plaatsingen met/zonder LKS 

148 fulltime-plaatsingen   89 reguliere vacatures met LKS 

144 parttime-plaatsingen 203 reguliere vacatures zonder LKS 

010 plaatsingen op scholing   10 plaatsingen n.v.t. (scholing) 

302 totaal 302 totaal 

 
Ook wanneer mensen nog niet in staat zijn bij een reguliere werkgever aan de slag te gaan, zetten wij ze 

in op doorstroombanen bij externe werkgevers (Werkpool). Tijdens dit traject ontwikkelen de kandidaten 

zich naar volledige arbeidsfitheid en -geschiktheid voor een reguliere werkplek bij een externe werkgever. 

Een DU-coach (Door- en Uitstroom) is aangesteld om deze kandidaten te begeleiden naar een externe 

duurzame werkplek.  

In 2019 hebben we op deze wijze dertien mensen laten uitstromen naar een reguliere werkgever. 

Daarnaast lopen momenteel drie proefplaatsingen waarvan zo goed als zeker is dat dit tot een 

arbeidsovereenkomst bij die werkgever leidt.  

De taakstelling voor Beschut Werk wordt tot op heden niet gerealiseerd, conform de verwachting zoals in 

de begroting 2019 en de 1e Berap is aangegeven. In 2019 zijn zes nieuwe plaatsingen Beschut Werk 

gerealiseerd. In totaal is daarmee 18 fte gerealiseerd van de totale taakstelling van 34 fte ultimo 2019. 

Het behalen van deze taakstelling lijkt dan ook niet haalbaar. Daarvoor zouden in 2019 nog 16 fte moeten 

worden gerealiseerd. Vanzelfsprekend blijft Baanbrekers de beschikbare mogelijkheden benutten en 

blijven we in gesprek met het UWV ten behoeve van potentiële kandidaten Beschut Werk. 

Van de Sw-medewerkers zijn vijf mensen bij een externe werkgever aan de slag gegaan. Drie van hen zijn 

op basis van individuele detachering gaan werken. Twee personen zijn meegegaan met een 

groepsdetachering.  

 

Verder zijn in vervolg op het in december 2018 door het AB vastgestelde koersdocument “Kom in 

beweging” (verkennende) gesprekken gevoerd met diverse opdrachtgevers. Dit heeft er toe geleid dat 

medio augustus een groepsdetachering bij Sunware is gerealiseerd voor tien medewerkers. Tevens zal in 

het najaar van 2019 een tweede groep volgen. Bij een andere opdrachtgever gaat eveneens een 

groepsdetachering van start voor vijf medewerkers. Medio september is de kennismaking geweest en 

worden aansluitend de werkplekken ingericht. De start van dit project is in oktober. 

 

Het Talentprogram is opgenomen in de standaarddienstverlening van Baanbrekers. Hiertoe is een 

Europees aanbestedingstraject ingezet. Waarschijnlijk zal slechts een deel van de begrote kosten daarom 

in 2019 vallen. 
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Subsidie inburgering ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)  

Zoals in de 1e Berap vermeld, hebben de gemeenten ervoor gekozen in te schrijven op een van de pilots 

Veranderopgave Inburgering (VOI) SZW in het kader van inburgering. Helaas is de subsidieaanvraag 

afgewezen. 

De gemeenten vinden het thema echter zo belangrijk dat ze Baanbrekers hebben gevraagd dit alsnog, 

middels het HOB-project, op te nemen in de dienstverlening. Het betreft het bieden van extra 

ondersteuning aan een groep die zeer moeilijk bemiddelbaar is naar werk en tevens het 

inburgeringstraject (gaan) doorlopen. Het betreft hier voornamelijk activeringstrajecten waarvoor 

intensievere begeleiding nodig is. 

Door nu alvast stappen te zetten, die aansluiten op het toekomstige inburgeringsbeleid dat vanaf 2020 

door gemeenten zal worden uitgevoerd, willen de gemeenten tezamen met Baanbrekers proactief zijn. 
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2.3 Deelprogramma 3: Leerwerkstructuur 
 

De ambities zoals verwoord in de geactualiseerde begroting 2019 blijven onverminderd van kracht. 

Daarom wordt nu uitsluitend stilgestaan bij de belangrijkste ontwikkelingen. 

 

Zo regulier als mogelijk 

Zoals in de programmaverantwoording van Re-integratie & Participatie is vermeld, zijn de eerste 

resultaten in het kader van ‘zo regulier als mogelijk’ behaald. Aanvullend daarop kan gemeld worden dat 

de projecten gezamenlijk door de afdeling Verpakken & Assemblage (Werkbedrijf) en Werkpool (Re-

integratie & Participatie) worden voorbereid.  

 

Het is tevens gebleken dat door gesprekken en rondleidingen bij de opdrachtgevers het enthousiasme bij 

medewerkers in dergelijke trajecten is vergroot. Nazorg van geplaatste medewerkers is ook van essentieel 

belang gebleken. Dit gold in het bijzonder voor de medewerkers die gedetacheerd zijn bij Sunware. 

 

Vangnet Beschut Werk & doorstroombanen 

Het aantal medewerkers bij het Werkbedrijf met een indicatie Beschut Werk bedroeg in de maanden 

januari tot en met augustus gemiddeld 9. Het aantal medewerkers bij de Werkpool met een indicatie 

Beschut Werk bedroeg in deze periode gemiddeld 2. 

 

Het Werkbedrijf realiseert in het kader van het primaire IDU-proces ook doorstroombanen. In de periode 

januari tot en met augustus betrof dit gemiddeld 9 werkplekken voor kandidaten met een indicatie 

Banenafspraak. De Werkpool heeft in dezelfde periode gemiddeld 33 van dit soort werkplekken 

gerealiseerd. 
 

 
 
Transferium 
Vanaf 1-7-2019 is het Transferium onderdeel van Re-integratie & Participatie. 
  

Werkgelegenheid Leerwerkstructuur

Doelgroep
Afdeling Aantal fte Aantal fte Aantal fte

Werkpool 109 96,8 35 31,4 144 128,2

Verpakken & Assemblage 97 78,8 6 4,1 103 82,9

Wasserij 21 16,2 3 2,7 24 18,9

Twiddus 67 53,4 4 3,3 71 56,8

Cleanroom 40 29,8 5 3,9 45 33,7

Broikes 8 5,6 0 0,0 8 5,6

Kantine 10 8,3 0 0,0 10 8,3

Totaal 352 289,0 53 45,4 405 334,4

TotaalParticipatiewetWsw

* Gemiddelde bezetting over periode januari - augustus
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3 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN 
 

3.1 Overzicht van lasten en baten 
 

Van de lasten en baten per deelprogramma kan het volgende overzicht worden gegeven. Het totaal van 

de deelprogramma’s, aangevuld met de kosten van overhead en de mutaties reserves leidt tot het totaal 

resultaat van Baanbrekers. 

 

 

 
Op de navolgende pagina’s worden per deelprogramma de significante ontwikkelingen in lasten en baten 
ten opzichte van de begroting en ontwikkelingen die effect hebben op de prognose nader toegelicht. In 
paragraaf 3.5 is tevens een integrale toelichting op de begrotingswijzigingen opgenomen. 
  

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m 

augustus 2019

Realisatie t/m 

augustus 2019

Verschil 1e                    

8 maanden

Begroting 2019 Prognose 2019

Lasten

DP1: Inkomensondersteuning 17.819 17.305 -514 26.291 26.229

DP2: Re-integratie & Participatie 2.654 2.250 -404 3.973 3.442

DP3: Leerwerkstructuur 8.541 8.352 -188 12.846 12.658

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 15 32 18 323 478

Totaal lasten deelprogramma's 29.029 27.940 -1.089 43.433 42.808

Overhead 4.673 4.204 -469 7.262 7.427

Totaal lasten 33.702 32.144 -1.558 50.695 50.235

Baten

DP1: Inkomensondersteuning 19.958 20.292 334 28.728 28.957

DP2: Re-integratie & Participatie 658 661 3 1.097 1.048

DP3: Leerwerkstructuur 8.921 8.796 -125 13.591 13.225

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 5.958 5.984 26 7.951 7.950

Totaal baten 35.495 35.732 237 51.366 51.180

Saldo van lasten en baten 1.793 3.588 1.795 671 944

Af: stortingen reserves 0 0 0 -240 -240

Bij: onttrekkingen reserves 0 0 0 413 839

Resultaat 1.793 3.588 1.795 844 1.544
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3.2 Toelichting op het overzicht van lasten en baten 
 

 
 
In deelprogramma 1: Inkomensondersteuning is in de eerste acht maanden van 2019 een voordeel 
behaald van € 848.000 ten opzichte van de begroting. Dit wordt gevormd door een voordeel aan de 
lastenkant van € 514.000 en een voordeel aan de batenkant van € 334.000. Door diverse ontwikkelingen 
wordt de prognose met € 291.000 positief bijgesteld. Hierna is een toelichting gegeven op de relevante 
ontwikkelingen binnen de posten van deelprogramma 1: Inkomensondersteuning.  
 
BUIG: uitkeringen, inkomsten en invordering 
Op 30 september is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de definitieve beschikking 
afgegeven met betrekking tot de BUIG – Inkomsten. Voor de drie gemeenten samen leidt dit tot een 
voordeel van afgerond € 229.000 ten opzichte van de nader voorlopige beschikking uit april. 
 
Deze meevaller gaat gepaard met een verwachte extra besparing op de BUIG - Uitkeringen. Door het 
kleiner geworden uitkeringsbestand is de begroting nu bijgesteld op basis van gemiddeld 1.441 
uitkeringsgerechtigden. Dit levert een verwachte besparing op van nog eens € 425.000.  
 
Het niveau van BUIG – Invordering loopt marginaal voor op begroting. Gezien het grillige karakter van 
deze post wordt hiervoor geen begrotingswijziging voorgesteld. 
 

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m 

augustus 2019

Realisatie t/m 

augustus 2019

Verschil 1e                    

8 maanden

Begroting 2019 Prognose 2019

Lasten

BUIG - Uitkeringen 13.679 13.487 -192 20.050 19.625

Bbz 355 260 -95 532 532

Bijzondere bijstand 1.531 1.508 -23 2.297 2.297

Gesubsidieerd personeel 73 75 1 110 113

Niet gesubsidieerd personeel 1.814 1.783 -31 2.742 2.767

Inhuur derden 155 156 1 245 295

DVO HIT/BIT 3 3 0 5 5

Specifieke ICT 210 237 27 310 310

Overige lasten 0 -204 -204 0 285

Totaal lasten 17.819 17.305 -514 26.291 26.229

Baten

BUIG - Inkomsten 17.510 17.809 300 25.312 25.541

BUIG - Invordering 366 397 31 550 550

Bbz 323 383 60 485 485

Bijzondere bijstand 1.705 1.648 -57 2.297 2.297

Wsw rijksvergoeding 51 51 0 79 79

DVO HIT/BIT 3 3 0 5 5

Overige baten 0 0 0 0 0

Totaal baten 19.958 20.292 334 28.728 28.957

Saldo van lasten en baten 2.138 2.986 848 2.437 2.728

Deelprogramma 1: Inkomensondersteuning
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Bijzondere bijstand 
In de bijzondere bijstand worden steeds vaker complexe gevallen gesignaleerd. Dit leidde in het eerste 
tertiaal 2019 tot hogere lasten waarna een begrotingswijziging is gemaakt. De gerealiseerde kosten tot 
en met augustus lopen vooralsnog in de pas met de geactualiseerde begroting. 
 

 
 

Onderstaand overzicht presenteert de hoofdkostensoorten tot en met augustus per gemeente. 

 

 

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m 

augustus 2019

Realisatie t/m 

augustus 2019

Verschil 1e                    

8 maanden

Begroting 2019 Prognose 2019

BUIG - Uitkeringen 13.679                    13.487                    -192                         20.050                    19.625                    

BUIG - LKS: Banenafspraak 664                          719                          55                             995                          1.050                       

BUIG - LKS: Beschut Werk 228                          76                             -152                         347                          109                          

Sub-totaal 14.571                    14.282                    -289                         21.392                    20.784                    

BUIG - Invordering -366                         -397                         -31                           -550                         -550                         

Saldo 14.205                    13.885                    -320                         20.842                    20.234                    

BUIG - Inkomsten -17.510                   -17.809                   -300                         -25.312                   -25.541                   

Resultaat op BUIG -3.304                     -3.924                     -620                         -4.470                     -5.307                     

Toelichting: Recapitulatie BUIG

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m 

augustus 2019

Realisatie t/m 

augustus 2019

Verschil 1e                    

8 maanden

Begroting 2019 Prognose 2019

Heusden 523                          522                          -0                             784                          784                          

Loon op Zand 263                          264                          1                               395                          395                          

Waalwijk 745                          722                          -23                           1.118                       1.118                       

Totaal lasten 1.531                       1.508                       -23                           2.297                       2.297                       

Toelichting: Bijzondere bijstand

Omschrijving

aantal 

dossiers €

aantal 

dossiers €

aantal 

dossiers €

aantal 

dossiers €

kosten financiële transacties 775 620.754     267 214.368     150 112.677     358 293.709     

directe levensbehoeften 122 170.543     36 67.751       16 11.587       70 91.205       

individuele inkomenstoeslag 319 139.400     105 46.091       41 17.798       173 75.511       

voorziening voor wonen 72 60.489       26 28.221       14 10.685       32 21.583       

kosten maatschappelijke zorg 60 35.331       22 12.412       12 5.904          26 17.015       

kosten medische dienstverlening 32 14.138       10 3.020          7 6.511          15 4.607          

kosten huishouden 21 3.486          4 983             4 959             13 1.544          

voorziening voor opvang 2 3.022          1 2.894          1 128             0 -              

individuele studietoeslag 1 1.200          -              1 1.200          0 -              

kosten uitstroombevordering 6 940             3 372             0 -              3 568             

overige kosten soorten 2 7.051          2 7.051          0 -              0 -              

Sub-totaal 1.412 1.056.354 476 383.163     246 167.449     690 505.742     

Collectieve ziektekostenpremie 2.508 462.856     762 136.612     499 102.256     1.247 223.988     

Div adm. posten / ontvangsten 0 -10.730      2.672          -5.692        -7.710        

Totaal t/m augustus 2019 3.920 1.508.482 1.238 522.447     745 264.013     1.937 722.021     

Totaal t/m augustus 2018 3.901 1.439.444 1.254 469.216     743 280.679     1.904 689.549     

Verschil 2019 t.o.v. 2018 19 69.038       -16 53.231       2 -16.666      33 32.472       

Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk

Toelichting: Bijzondere bijstand januari- augustus 2019 naar hoofdkostensoorten
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Inhuur derden 

Doordat enkele ervaren medewerkers de organisatie hebben verlaten in de laatste maanden, worden ter 

overbrugging van productiviteitsverlies tijdelijk enkele extra externe krachten ingezet. Op deze wijze 

kunnen we blijven voldoen aan de wettelijke termijnen waarbinnen besluiten moeten worden genomen. 

Vandaar dat nu € 50.000 aan het budget is toegevoegd. 
 
Overige lasten 
Hieronder zijn twee posten verantwoord: enerzijds een voordeel van € 204.000 zijnde de netto verhoging 
van het totaalsaldo bijstandsdebiteuren in 2019, anderzijds een toename van de voorziening dubieuze 
uitkeringsdebiteuren met € 489.000.  
 
Baanbrekers heeft een aanzienlijk bedrag aan bijstandsdebiteuren op de balans staan. Het is belangrijk de 
mate van inbaarheid van uitstaande vorderingen op bijstandsdebiteuren goed in beeld te hebben. Recent 
is door het dagelijks bestuur nieuw beleid ter bepaling van de dubieuze bijstandsdebiteuren vastgesteld 
en zijn alle vorderingen op basis van het nieuwe beleid opnieuw bekeken en beoordeeld. Per ultimo 
augustus betekent dit dat de voorziening verhoogd moet worden met € 489.000. Daarmee komt het 
percentage van dubieusheid op 59,4 %. 
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In deelprogramma 2: Re-integratie & Participatie is in de eerste acht maanden van 2019 een voordeel 
behaald van € 407.000 ten opzichte van de begroting. Dit wordt gevormd door een voordeel aan de 
lastenkant van € 404.000 en een voordeel aan de batenkant van € 3.000. Door diverse ontwikkelingen 
wordt de prognose met € 483.000 positief bijgesteld. Hierna is een toelichting gegeven op de relevante 
ontwikkelingen binnen de posten van deelprogramma 2: Re-integratie & Participatie. 
 
 
BUIG – LKS: Banenafspraak en Beschut Werk 

 BUIG – LKS: Banenafspraak: het uitgekeerde bedrag aan loonkostensubsidies ligt iets boven 
begroting. Dit is in lijn met de ontwikkeling in het aantal plaatsingen. De begroting wordt daarom 
met € 55.000 naar boven bijgesteld. 

 BUIG – LKS: Beschut Werk: zoals aangegeven in de programmaverantwoording blijft het 
gerealiseerd aantal plaatsingen achter op de taakstelling. BUIG – LKS: Beschut Werk werkt echter 
neutraal door in de begroting omdat Fidant als ontvanger optreedt. Verwacht wordt dat de 
instroom ook in de laatste maanden van 2019 achterwege zal blijven. De begroting wordt daarom 
op basis van de huidige populatie met € 238.000 naar beneden bijgesteld. 

 

 

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m 

augustus 2019

Realisatie t/m 

augustus 2019

Verschil 1e                    

8 maanden

Begroting 2019 Prognose 2019

Lasten

BUIG - LKS: Banenafspraak 664 719 55 995 1.050

BUIG - LKS: Beschut Werk 228 76 -152 347 109

Re-integratie trajecten 471 384 -87 645 569

Lonen Fidant extern 20 26 6 30 30

Projectkosten (HOB & JWLZ) 263 148 -114 394 342

Niet gesubsidieerd personeel 1.079 1.055 -23 1.669 1.614

- doorbelast aan trajecten -104 -159 -55 -157 -271

Inhuur derden 34 0 -34 50 0

Overige lasten 0 0 0 0 0

Totaal lasten 2.654 2.250 -404 3.973 3.442

Baten

Participatiebudget (P-budget) 430 413 -17 683 686

Vergoeding Fidant extern 13 13 0 20 20

Projectinkomsten (HOB & JWLZ) 214 231 16 394 342

Inkomsten uit de regio 0 4 4 0 0

Overige baten 0 0 0 0 0

Totaal baten 658 661 3 1.097 1.048

Saldo van lasten en baten -1.997 -1.589 407 -2.877 -2.394

Waarvan dekking uit BUIG 892 795 -97 1.342 1.159

Waarvan overig 1.105 795 -310 1.535 1.235

Deelprogramma 2: Re-integratie & Participatie

Categorie

Betalingen in periode Aantallen Lasten (€) Aantallen Lasten (€) Aantallen Lasten (€)

januari - april 525 € 360.194 70 38.216€            595 € 398.410

mei - augustus 594 € 358.779 56 37.763€            650 € 396.542

september - december 0 € 0

Totaal 1119 € 718.973 126 75.979€            1245 € 794.952
Bron: LKS_StimPrem_NBW_uitgaven - verslagnummer: 136686 t/m 146364

BUIG - LKS Banenafspraak & Beschut Werk

Banenafspraak Beschut Werk Totaal
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Re-integratie trajecten 
Over het algemeen lopen de bestedingen in de pas met de begroting. De onderbesteding op het totaal 
van de trajecten wordt voornamelijk veroorzaakt door het project Bestandanalyse en de post Overig. Het 
project Bestandsanalyse is intussen afgerond en het restant budget is afgeraamd. 
 

De toevoeging uit de 1e Berap van € 55.000 aan het opleidingsbudget door opname van het Talentprogram 

in de standaarddienstverlening van Baanbrekers, zal als gevolg van een Europees aanbestedingstraject 

niet volledig uitgenut worden in 2019. Vandaar een neerwaartse bijstelling van € 15.000 op deze post. 
 

 
 
Projecten (Huis Opleiding Baan & Jeugdwerkloosheidsvrije zone) 
Het project HOB loopt. De gelden die reeds van de gemeenten ontvangen zijn, zijn voldoende om de 
uitvoering te kunnen doen. Ultimo 2019 zal bekeken worden of er eventueel geld terug- of bijbetaald 
moet worden naar aanleiding van de uitgevoerde trajecten. Hiervoor zijn aparte overeenkomsten met de 
gemeenten afgesloten. 
 
Het project Jeugdwerkloosheidsvrije Zone is per 1 april 2019 gestopt via Baanbrekers en wordt nu 
rechtstreeks uitgevoerd door de regiopartner. Het restantbudget is afgeraamd. Per 31 maart 2019 zijn 
alle uitvoeringskosten c.q. ontvangen gelden met Stichting Midpoint afgerekend. 
 
  

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m 

augustus 2019

Realisatie t/m 

augustus 2019

Verschil 1e                    

8 maanden

Begroting 2019 Prognose 2019

Stimuleringspremies 43                             34                             -9                             65                             65                             

Inburgering 50                             37                             -13                           75                             75                             

Transferium / SMT 111                          110                          -1                             165                          165                          

Jobcoach / loonwaardemeting 67                             51                             -16                           100                          100                          

Opleiding 44                             51                             7                               105                          90                             

Bestandsanalyse 160                          124                          -36                           160                          124                          

Overig 33                             14                             -20                           50                             25                             

Sub-totaal 509                          421                          -88                           720                          644                          

Doorbelast gemeenten inburgering -38                           -36                           1                               -75                           -75                           

Totaal re-integratie trajecten 471                          384                          -87                           645                          569                          

Toelichting: Re-integratie trajecten
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In deelprogramma 3: Leerwerkstructuur is in de eerste acht maanden van 2019 een voordeel behaald van 
€ 63.000 ten opzichte van de begroting. Dit wordt gevormd door een voordeel aan de lastenkant van  
€ 188.000 en een nadeel aan de batenkant van € 125.000. Door diverse ontwikkelingen wordt de prognose 
met € 178.000 negatief bijgesteld. Hierna is een toelichting gegeven op de relevante ontwikkelingen 
binnen de posten van deelprogramma 3: Leerwerkstructuur. 
 
Resultaat PMC’s en Werkpool 
Het gerealiseerd resultaat van de PMC’s ligt na acht maanden grofweg in lijn met de begroting. Op PMC 
niveau is echter wel sprake van een aantal kleine bijstellingen. Met betrekking tot Verpakken & 
Assemblage is het verwacht resultaat met € 50.000 naar beneden aangepast. Voor € 30.000 betreft het 
hier een omzetverschuiving naar de Werkpool doordat een deel van de productielijn op locatie geplaatst 
is, zie ook de toelichting in de programmaverantwoording Re-integratie & Participatie in paragraaf 2.2. 
 
Voor de Wasserij, Twiddus en de Cleanroom is het verwacht resultaat juist positief bijgesteld. Deze PMC’s 
hebben te maken met gunstige ontwikkelingen in de omzet of directe productiekosten waardoor ruimte 
is voor positieve resultaatbijstelling. Broikes lukt het vooralsnog niet om haar omzettarget te halen, 
daarom is de resultaatprognose nu met € 15.000 verlaagd. Al met al resteert een positieve bijstelling van 
zo’n € 9.000 op het totaal resultaat PMC’s. 
 

 

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m 

augustus 2019

Realisatie t/m 

augustus 2019

Verschil 1e                    

8 maanden

Begroting 2019 Prognose 2019

Lasten

Directe productiekosten PMC's 224 181 -43 338 316

Directe productiekosten Werkpool 0 0 0 0 0

Lonen Fidant intern 914 822 -92 1.433 1.211

Gesubsidieerd personeel 6.053 5.994 -60 9.051 8.973

Niet gesubsidieerd personeel 1.316 1.304 -12 1.974 2.034

Inhuur derden 34 52 19 50 125

Overige lasten 0 0 0 0 0

Totaal lasten 8.541 8.352 -188 12.846 12.658

Baten

Omzet PMC's 2.089 2.117 28 3.133 3.120

Omzet Werkpool 1.180 1.216 36 1.770 1.800

Wsw rijksvergoeding 5.168 5.156 -12 7.919 7.851

Loonkostensubsidies Fidant intern 483 306 -177 769 454

Overige baten 0 0 0 0 0

Totaal baten 8.921 8.796 -125 13.591 13.225

Saldo van lasten en baten 380 443 63 745 567

Deelprogramma 3: Leerwerkstructuur

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m 

augustus 2019

Realisatie t/m 

augustus 2019

Verschil 1e                    

8 maanden

Begroting 2019 Prognose 2019

Verpakken & Assemblage 572                          532                          -40                           858                          808                          

Wasserij 197                          233                          37                             295                          325                          

Twiddus 511                          524                          12                             767                          779                          

Cleanroom 525                          598                          73                             787                          819                          

Broikes 64                             52                             -13                           95                             80                             

Kantine -5                             -2                             3                               -8                             -8                             

Totaal resultaat PMC's 1.865                       1.936                       72                             2.795                       2.804                       

Toelichting: Omzet - directe productiekosten PMC's
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Gesubsidieerd personeel, Fidant en inhuur derden 
In de eerste acht maanden van 2019 is de omvang van de Sw-doelgroep iets harder afgenomen dan vooraf 
voorspeld. Daardoor vallen de loonkosten, ondanks verwerking van de effecten uit de recent vastgestelde 
cao Sociale Werkvoorziening, iets lager uit dan tot nu toe begroot. De kleinere omvang van de Sw-
doelgroep heeft ook een nadelig effect op de Wsw rijksvergoeding die aan de Leerwerkstructuur ten 
goede komt. 
 
Daarnaast is de instroom van medewerkers vanuit de Participatiewet in de Leerwerkstructuur van 
Baanbrekers achtergebleven bij de verwachting. De prognoses van zowel de loonkosten als de –subsidies 
Fidant zijn bijgesteld op basis van de actuele ontwikkelingen omtrent het aantal interne plaatsingen en 
de bijbehorende financiële stromen. 
 
Door schommelingen in het aanbod van werk bij WML Facilitair is in de eerste maanden van 2019 een 
aantal groenmedewerkers werkzaam geweest bij het Transferium en de Werkpool van Baanbrekers. De 
inleentarieven die hiervoor betaald zijn vormen tot nu toe de kosten inhuur derden. De beweging naar 
buiten leidt sinds kort echter tot frictiekosten binnen het Werkbedrijf. Bestaande opdrachten bewegen 
vooralsnog niet flexibel genoeg mee met de beschikbare capaciteit op de vloer. Vandaar dat budget is 
toegevoegd voor uitzendkrachten in het Werkbedrijf.  
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In deelprogramma 4: Gemeentelijke bijdragen & overige lasten en baten is in de eerste acht maanden van 
2019 een voordeel behaald van € 8.000 ten opzichte van de begroting. Dit wordt gevormd door een nadeel 
aan de lastenkant van € 18.000 en een voordeel aan de batenkant van € 26.000. Door diverse 
ontwikkelingen wordt de prognose met € 157.000 negatief bijgesteld. Hierna is een toelichting gegeven 
op de relevante ontwikkelingen binnen de posten van deelprogramma 4: Gemeentelijke bijdragen & 
overige lasten en baten. 
 
Resultaat deelneming Ruelong B.V. 
Voor een nadere toelichting op het geprognotiseerd resultaat van Ruelong B.V. wordt verwezen naar 
hoofdstuk 6. Ten opzichte van de begroting is de verwachting nu dat het bedrijfsresultaat over 2019 
slechter zal zijn. 
 

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m 

augustus 2019

Realisatie t/m 

augustus 2019

Verschil 1e                    

8 maanden

Begroting 2019 Prognose 2019

Lasten

Resultaat deelneming Ruelong B.V. 0 0 0 301 456

Lasten overige omzet 15 7 -8 22 22

Baanbrekers 2.0 0 0 0 0 0

Incidentele lasten 0 26 26 0 0

Totaal lasten 15 32 18 323 478

Baten

Gemeentelijke bijdragen 5.692 5.692 0 7.590 7.590

Wsw rijksvergoeding Beg. Werken 326 326 0 501 500

- doorbetaald aan bedrijven -100 -103 -3 -200 -200

- doorbetaald aan buitengemeenten 0 0 0 0 0

Overige omzet 40 42 2 60 60

Incidentele baten 0 27 27 0 0

Totaal baten 5.958 5.984 26 7.951 7.950

Saldo van lasten en baten 5.943 5.951 8 7.628 7.471

Deelprogramma 4: Gemeentelijke bijdragen & overige lasten en baten
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In de overhead is in de eerste acht maanden van 2019 een voordeel behaald van € 469.000 ten opzichte 
van de begroting. Door diverse ontwikkelingen wordt de prognose met € 165.000 negatief bijgesteld. 
Hierna is een toelichting gegeven op de relevante ontwikkelingen binnen de overheadposten. 
 
Gesubsidieerd personeel 
De begroting is bijgesteld op basis van de huidige bezetting met inachtneming van de recent vastgestelde 
cao Sociale Werkvoorziening. Daarnaast zijn de financiële gevolgen opgenomen inzake de afhandeling 
Wsw dienstverbanden als gevolg van duurzame arbeidsongeschiktheid. Een nadere toelichting hierop is 
te vinden in paragraaf 5.8. 
 
Niet gesubsidieerd personeel en inhuur derden 
Sommige vacatures zijn later ingevuld dan begroot was. Dit levert na acht maanden een budgettair 
voordeel op. Tevens zijn de effecten van de recent vastgestelde cao Gemeenten doorgerekend. 
 
Overige personeelslasten 
Onder de overige personeelslasten worden ook ontvangen ziekengelden vanuit het UWV verantwoord. In 
het tweede tertiaal 2019 bedroeg dit zo’n € 115.000. Daarnaast is gesignaleerd dat het studiebudget bij 
R&P definitief niet volledig uitgeput zal worden. Daarom wordt het budget nu met € 20.000 afgeraamd. 
Ook bij andere organisatieonderdelen is sprake van onderbesteding van het studiebudget, de verwachting 
is echter dat nog een flink aantal opleidingstrajecten in het laatste tertiaal 2019 zal plaatsvinden en de 
bestedingen in lijn met de budgetten gaan lopen. 
 
 

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m 

augustus 2019

Realisatie t/m 

augustus 2019

Verschil 1e                    

8 maanden

Begroting 2019 Prognose 2019

Gesubsideerd personeel 3.259 3.175 -84 4.875 4.836

- doorbelast Ruelong B.V. -2.567 -2.471 96 -3.839 -3.709

Netto gesubsidieerd personeel 691 704 12 1.036 1.128

Niet gesubsidieerd personeel 2.511 2.437 -73 3.820 3.773

- doorbelast Ruelong B.V. -354 -374 -20 -531 -560

Netto niet gesubsidieerd personeel 2.157 2.063 -93 3.289 3.212

Wsw rijksvergoeding -2.458 -2.470 -13 -3.757 -3.776

- doorbelast Ruelong B.V. 2.020 2.027 7 3.081 3.096

Netto Wsw rijksvergoeding -438 -443 -5 -676 -680

Lage Inkomensvoordeel (LIV) 0 0 0 -291 -293

- doorbelast Ruelong B.V. 0 0 0 82 77

Netto Lage Inkomensvoordeel (LIV) 0 0 0 -209 -216

Overige personeelslasten 553 251 -302 856 709

Inhuur derden 205 218 13 283 283

Afschrijving 386 381 -5 571 563

Rente 0 18 18 25 25

Onderhoud 164 159 -5 246 1.079

Meerjarig onderhoud 0 0 0 366 0

Algemene lasten 1.430 1.328 -102 2.176 2.026

DVO Ruelong B.V. -476 -476 0 -700 -700

Lasten overhead 4.673 4.204 -469 7.262 7.427

Overhead
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Afschrijving 
Door een viertal desinvesteringen is sprake van een kleine afwijking op de afschrijvingslasten. Herrekening 
op basis van de huidige activastaat leidt tot een voordeel van € 8.000. 
 
Onderhoud 
Door een tekort aan spreekkamers waarin met cliënten gesproken wordt, heeft de directie onlangs 
opdracht gegeven tot aanpassing/uitbreiding van de spreekkamers. De geraamde kosten á € 40.000 zijn 
aan de reguliere begroting toegevoegd. Daarnaast is de omzetting van de reserve onderhoud naar een 
onderhoudsvoorziening verwerkt in de prognose. Het nadelig effect hiervan bedraagt € 792.554 en wordt 
volledig gecompenseerd door een onttrekking uit de reserve onderhoud. 
 
Algemene lasten 
De uitputting van de algemene lasten loopt in de eerste acht maanden aardig in lijn met de begroting. Op 
onderdelen zijn echter wat afwijkingen te signaleren die vragen om bijstelling. Door gebrek aan 
beschikbare capaciteit komt een deel van het automatiseringsbudget in 2019 te vervallen. Daar tegenover 
worden echter extra kosten begroot voor de inzet van externe deskundigheid voor: het uitvoeren van de 
evaluatie GR, het uitvoeren van een inventarisatie in het kader van het (D)MJOP en de 
accountantscontrole. 
 
Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Ruelong B.V. 
De huidige dienstverleningsovereenkomst tussen Baanbrekers en Ruelong B.V. is in 2016 vastgesteld. 
Daarin zijn afspraken gemaakt over de doorberekening van bedrijfsvoeringskosten van Baanbrekers aan 
Ruelong B.V. Actualisering van de DVO wordt op een later moment op de bestuurlijke agenda gebracht. 
Vooralsnog wordt het bedrag gehanteerd zoals in jaarrekening 2018 is opgenomen. Tussentijdse 
berekeningen tonen aan dat de kosten eveneens in lijn liggen met vorig jaar. 
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3.3 Gemeentelijke bijdragen 
 
De gemelde ontwikkelingen in deze 2e Berap resulteren in een bijstelling van diverse begrotingsposten. 
Na deze wijzigingen is nog steeds sprake van een begroot positief resultaat. De gemeentelijk bijdragen 
veranderen niet. Het gerealiseerde resultaat wordt ná vaststelling van de jaarrekening verrekend met de 
deelnemers.  
 

Bedragen x € 1.000 

 

Geactualiseerde 

begroting 2019 

Bijstelling Prognose 

2019 

Heusden          (38,12 %) 2.782 - 2.782 

Loon op Zand  (20,17 %) 1.398 - 1.398 

Waalwijk         (41,71 %) 3.409 - 3.409 

Totaal 7.590 - 7.590 
N.B: procentuele verdeling gemeenten is o.b.v. definitieve inwoneraantallen per 1-1-2019 

 
 

3.4 Mutaties reserves 
 
Stortingen reserves € 240.000 
De ramingen voor de stortingen blijven ongewijzigd. De storting ad € 240.000 betreft de toevoeging aan 
de reserve groot onderhoud. 
 
Onttrekkingen reserves € 839.128 
Reserve groot onderhoud € 792.554 
In de begroting was € 366.000 geraamd wegens onttrekking aan de reserve groot onderhoud. Deze 
onttrekking komt te vervallen. In de overhead zijn de lasten van het meerjarig onderhoud met hetzelfde 
bedrag afgeraamd. Het betreft dus een budgettair neutrale wijziging. 
 
Met het vaststellen van het (Duurzaam) Meerjaren Onderhoudsplan Gebouwen 2020-2039 dient de 
opgebouwde reserve onderhoud gebouwen te worden omgezet in een voorziening. Dit betekent enerzijds 
dat de nog bestaande reserve ultimo 2019 vrijvalt ten gunste van het resultaat. Anderzijds leidt dit tot een 
lastenverhoging onderhoud van € 792.554 ter vorming van de onderhoudsvoorziening. Het effect komt 
tevens naar voren in de toelichting op de overhead in paragraaf 3.2. 
 
Vrijval reserve personeelsvoorzieningen € 46.574 
De reserve personeelsvoorzieningen is vrijgevallen. In de 1e Berap is e.e.a. reeds toegelicht.  
 
Reserve herpositionering 
Voor de onderbouwing van de besteding van deze reserve zal het algemeen bestuur een afzonderlijk 
voorstel worden voorgelegd. 
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3.5 Begrotingswijziging 2019 
 

Op 28 januari 2019 heeft het algemeen bestuur de geactualiseerde begroting 2019 vastgesteld. Op 8 juli 

2019 is de tweede wijziging op de begroting vastgesteld. Alle in de voorgaande paragrafen toegelichte 

verschillen zijn in onderstaande 3e begrotingswijziging 2019 verwerkt. De begrotingswijziging is hier ter 

informatie volledig opgenomen, maar zal aan het bestuur afzonderlijk ter vaststelling worden 

aangeboden. 

 

 

 
 
Op de twee navolgende pagina’s is per deelprogrammaonderdeel een korte toelichting op de 
begrotingswijzigingen, zijnde groter dan € 1.000 opgenomen. 
  

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

.....Begroting na..... 

2e wijziging

3e 

Begrotingswijziging

.....Begroting na..... 

3e wijziging

Lasten

DP1: Inkomensondersteuning 28.664 26.291 -62 26.229

DP2: Re-integratie & Participatie 3.679 3.973 -531 3.442

DP3: Leerwerkstructuur 12.104 12.846 -188 12.658

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 122 323 155 478

Totaal lasten deelprogramma's 44.569 43.433 -625 42.808

Overhead 6.471 7.262 165 7.427

Totaal lasten 51.040 50.695 -460 50.235

Baten

DP1: Inkomensondersteuning 28.075 28.728 229 28.957

DP2: Re-integratie & Participatie 1.823 1.097 -49 1.048

DP3: Leerwerkstructuur 12.440 13.591 -366 13.225

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 6.893 7.951 -1 7.950

Totaal baten 49.232 51.366 -187 51.180

Saldo van lasten en baten -1.807 671 273 944

Af: stortingen reserves -250 -240 0 -240

Bij: onttrekkingen reserves 233 413 427 839

Resultaat -1.824 844 700 1.544
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L / B* Onderdeel Bijstelling Toelichting

L BUIG - Uitkeringen -425           Bijstelling van de verwachte uitkeringslast op basis van gemiddeld 

1.441 uitkeringsgerechtigden (was 1.472).

L Gesubsidieerd personeel 3                  Verwerking effecten cao Sociale Werkvoorziening en 

ontwikkelingen in de Sw-formatie.

L Niet gesubsidieerd personeel 25               Verwerking effecten cao Gemeenten en ontwikkelingen in de 

reguliere formatie.

L Inhuur derden 50               Tijdelijk extra capaciteit als gevolg van uitstroom van 

inkomensconsulenten.

L Overige lasten 285             Betreft de extra storting in de voorziening uitkeringsdebiteuren 

(489), gesaldeerd met de toename in 2019 van het totaalsaldo 

uitkeringsdebiteuren (-204).

B BUIG - Inkomsten 230             Verwerking definitief budget 2019 van de gebundelde uitkering 

(BUIG)

L BUIG - LKS: Banenafspraak 55               Bijstelling als gevolg van een groter aantal plaatsingen.

L BUIG - LKS: Beschut Werk -238           Bijstelling op basis van de huidige ontwikkeling Beschut Werk: 

plaatsingen blijven achter bij de taakstelling.

L Re-integratie trajecten -76              Bijstelling als gevolg van Europese aanbesteding Talentprogram (-

15), aframing restant budget Bestandsanalyse (-36) en bijstelling 

van de overige kostenpost (-25).

L Projectkosten (HOB & JWLZ) -52              JWLZ is per 1-4-2019 gestopt via Baanbrekers, budget afgeraamd.

L Niet gesubsidieerd personeel -55              Verwerking effecten cao Gemeenten en ontwikkelingen in de 

reguliere formatie.

L - doorbelast aan trajecten -114           Herrekening op basis van huidige omstandigheden. Het betreft hier 

de doorbelasting van regulier personeel aan R&P-trajecten.

L Inhuur derden -50              Overheveling van het budget naar DP 3, omdat het in de inzet van 

werknemers in de Werkpool betrof.

B Participatiebudget (P-budget) 4                  Verwerking effecten septembercirculaire 2019.

B Projectinkomsten (HOB & JWLZ) -52              JWLZ is per 1-4-2019 gestopt via Baanbrekers, budget afgeraamd.

L Directe productiekosten PMC's -22              Diverse kleine bijstellingen op basis van PMC ontwikkelingen.

L Lonen Fidant intern -222           Herrekening op basis van de ontwikkelingen in samenhang met de 

gerealiseerde instroom van P-wet kandidaten in de 

Leerwerkstructuur van Baanbrekers.

L Gesubsidieerd personeel -78              Verwerking effecten cao Sociale Werkvoorziening en 

ontwikkelingen in de Sw-formatie.

L Niet gesubsidieerd personeel 60               Verwerking effecten cao Gemeenten en ontwikkelingen in de 

reguliere formatie.

L Inhuur derden 75               Overheveling vanuit DP 3 (50), daarnaast extra toevoeging (25) voor 

frictiekosten in het Werkbedrijf als gevolg van de beweging naar 

buiten.

B Omzet PMC's -13              Diverse kleine bijstellingen op basis van PMC ontwikkelingen.

B Omzet Werkpool 30               Omzetverschuiving van het Werkbedrijf (Verpakken & Assemblage) 

naar de Werkpool. Dit komt doordat productie nu op locatie bij de 

klant uitgevoerd wordt.

B Wsw rijksvergoeding -68              Verwerking effecten septembercirculaire 2019 en ontwikkelingen 

in de Sw-formatie.

B Loonkostensubsidies Fidant intern -315           Herrekening op basis van de ontwikkelingen in samenhang met de 

gerealiseerde instroom van P-wet kandidaten in de 

Leerwerkstructuur van Baanbrekers.

* L = lasten

   B = baten

DP 1: Inkomensondersteuning

DP 2: Re-integratie & Participatie

DP 3: Leerwerkstructuur
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L / B* Onderdeel Bijstelling Toelichting

L Resultaat deelneming Ruelong B.V. 155             Verwerking van het gewijzigd geprognotiseerd resultaat 2019.

B Wsw rijksvergoeding Beg. Werken -1                Verwerking effecten septembercirculaire 2019.

L Netto gesubsidieerd personeel 92               Verwerking effecten cao Sociale Werkvoorziening, ontwikkelingen 

in de Sw-formatie en afwikkeling dienstverbanden Wsw als gevolg 

van duurzame arbeidsongeschiktheid.

L Netto niet gesubsidieerd personeel -77              Verwerking effecten cao Gemeenten en ontwikkelingen in de 

reguliere formatie.

L Netto Wsw rijksvergoeding -4                Verwerking effecten septembercirculaire 2019 en ontwikkelingen 

in de Sw-formatie.

L Netto Lage Inkomensvoordeel (LIV) -7                Bijstelling conform definitieve beschikking 2018.

L Overige personeelslasten -147           Verrekening van de in het tweede tertiaal 2019 ontvangen 

ziekengelden (-115), daarnaast neerwaartse bijstelling 

opleidingsbudget R&P (-20) en kleine bijstellingen van een aantal 

overige posten op basis van de uitputting tot op heden in relatie tot 

vorig jaar.

L Afschrijving -8                Herrekening als gevolg van vier desinvesteringen. Investeringen 

die in 2019 gedaan zijn, zullen conform de nota Investeren, 

Afschrijven en Waarderen vanaf 2020 afgeschreven worden.

L Onderhoud 833             Door de omzetting van een reserve naar een voorziening wordt de 

volledige reserve via het onderhoud aan de voorziening 

toegevoegd (793). Daarnaast worden in de laatste maanden de 

spreekkamers bij Inkomensondersteuning / R&P aangepast. 

Hiervoor is is extra budget beschikbaar gesteld (40).

L Meerjarig onderhoud -366           Vervalt in 2019.

L Algemene lasten -150           Door gebrek aan beschikbare capaciteit komt een deel van het 

automatiseringsbudget in 2019 te vervallen (-240). Daar tegenover 

wordt extra budget (+ 90) gevraagd voor de inzet van externe 

deskundigheid voor het uitvoeren van de evaluatie GR, 

inventarisatie (D)MJOP en de accountantscontrole.

Onderhoud gebouwen -793           Ontrekking van de volledige onderhoudsreserve ultimo 2019 ter 

omzetting naar een voorziening.

Onderhoud gebouwen 366             Vervalt in 2019, doordat er geen kosten meerjarig onderhoud 

gemaakt gaan worden in deze periode.

   B = baten

DP 4: Gemeentelijke bijdragen & overige lasten en baten

Overhead

Ontrekkingen reserves

* L = lasten
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4 BEDRIJFSVOERING 
 
Algemeen 
Voortgang evaluatie gemeenschappelijke regeling Baanbrekers  
In de actuele gemeenschappelijke regeling van Baanbrekers is vermeld dat de hierin opgenomen methode 
voor de financiële verdeelsleutel vijf jaar na inwerkingtreding van de GR moet worden geëvalueerd. In dit 
kader is er in het eerste kwartaal van dit jaar gesproken met de gemeentesecretarissen van de 
deelnemende gemeenten. Afgesproken is dat Baanbrekers inzake de evaluatie een voorstel uitwerkt. Dit 
voorstel is besproken in het managementteam en is ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen 
bestuur. 
 
In de vergadering 27 mei jongstleden heeft het algemeen bestuur het plan van aanpak en de reikwijdte 
voor de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling van Baanbrekers vastgesteld. Daarbij is uitgegaan 
van een drietal invalshoeken, namelijk financieel, beleidsmatig en bestuurlijk. Het dagelijks bestuur heeft 
vervolgens op 28 juni gekozen voor Berenschot als begeleidende organisatie voor deze evaluatie. Op basis 
van het plan van aanpak wordt er naar gestreefd om einde van dit jaar een nieuwe gemeenschappelijke 
regeling Baanbrekers te hebben met een maximale uitloop tot medio eerste kwartaal 2020. Berenschot 
heeft aangegeven dat dit haalbaar is. De kosten voor de externe ondersteuning zijn begroot op circa 
€35.000 exclusief BTW en zijn in deze 2e Berap op de reguliere exploitatielasten verwerkt.  
 
Aantoonbaar in Control 
Aantoonbaar in Control is een integraal organisatie breed project om waar nodig het huis op orde te 
krijgen en de organisatie en mensen toekomstbestendig te maken en te houden. De doelstelling van dit 
project past binnen het nieuwe koersdocument. Het moet duidelijk worden waar wij in de keten de beste 
kansen kunnen benutten en eventuele risico’s of hiaten kunnen aanpakken. Per handeling in het proces/in 
de keten worden kansen en risico’s op functies, rollen en mensen verkend en vastgesteld door alle 
stakeholders in het proces. Hierbij zijn uiteraard integraliteit, ketenbenadering en vanuit de bedoeling 
handelen belangrijke ingrediënten. Op dit moment wordt door de projectgroep IDU het gewenste 
primaire proces IDU in beeld gebracht. Daarnaast is een start gemaakt met het in beeld brengen van het 
huidige parallel proces van het vangnet Inkomensondersteuning. Binnenkort wordt gestart met het in 
beeld brengen van het gewenste proces van het vangnet Inkomensondersteuning. Tegelijkertijd is een 
strategisch plan opgesteld waarin de visie en kernwaarden, strategie en de bouwstenen zijn opgenomen 
zodat door focus aan te brengen het duidelijk is waar de dienstverlening van Baanbrekers op gericht is of 
zou moeten zijn. Het dient als kapstok, als basisdocument. Een hulpmiddel om integraal dezelfde focus te 
hanteren en dezelfde taal te spreken. Er zijn ook afspraken ingepland om het proces rondom het 
vangnet/springplank Werk in beeld te brengen voor de afdeling Verpakken. 
 
 
Langstraat Lab  

Het Langstraat Lab is ontstaan vanuit de ambitie om binnen een sociaal ondernemen-omgeving 

maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Nu de snelle, korte termijnoplossingen in veel gevallen geen 

uitkomst meer bieden, is het nodig om meer gestructureerde integrale oplossingen te introduceren 

gericht op ketensamenwerking. Een innovatiestraat is een onderdeel van het Langstraat Lab. In zo’n straat 

plaatsen wij de mooiste en naar onze mening meest waardevolle voorbeelden ‘live’ van technologische 

innovatie die dienstbaar zijn aan een meer inclusieve samenleving. Het project levert een bijdrage aan het 

ontwikkelen van onze medewerkers naar de beste professionals. Het Langstraat Lab heeft medio 2020 

minimaal 2 vraagstukken opgepakt en afgerond en het effect hiervan gemeten. Op dit moment is een 

aantal maatschappelijke vraagstukken in beeld gebracht en worden deze verder uitgewerkt samen met 

alle stakeholders. De komende periode zal gebruikt worden om tot een vraagstuk te komen dat opgepakt 

zal worden. Daarnaast wordt gewerkt aan het opzetten van de innovatiestraat. Zodra meer duidelijkheid 

is over de locatie en kosten daarvan zal dit opgenomen worden in de begroting. 
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Planning & Control / Financiën 
Planning & Control cyclus 2019 
De begroting 2019 is vastgesteld door het algemeen bestuur en is meerjarig sluitend. Ook de begroting 
2020, de jaarrekening 2018, en de 1e Berap 2019 zijn volgens de planning en binnen de wettelijke 
termijnen aangeboden aan het algemeen bestuur. 
 
De geactualiseerde financiële verordening (ex artikel 212 gemeentewet) en de controleverordening (ex 
artikel 213 gemeentewet) zijn vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 27 mei 2019. 
 
In 2018 is het treasurystatuut vastgesteld. Dit statuut wordt momenteel herzien, en voor 2020 zal aan het 
algemeen bestuur een herzien treasurystatuut worden voorgelegd. 
 
Nieuwe accountant 
Vanaf het boekjaar 2018 heeft Baanbrekers een nieuwe accountant. De controle van de jaarrekening heeft 

relatief veel tijd gekost, omdat de accountant een volledig nieuw dossier moest opbouwen. Dit heeft in 

het voorjaar een relatief groot beslag op de organisatie gehad. De verwachting is dat de controle voor het 

boekjaar 2019 met één maand kan worden vervroegd, zodat de jaarrekening 2019 een maand eerder door 

het algemeen bestuur kan worden vastgesteld.  

Herstructurering financiële administratie 
In het tweede tertiaal zijn de werkzaamheden met betrekking tot de verwerking van de inkoopfacturen 
voor een belangrijk deel gesynchroniseerd. De komende tijd wordt de organisatie van de afdeling onder 
de loep genomen en verder geprofessionaliseerd waarbij transparantie, efficiency en functiescheiding de 
voornaamste speerpunten zijn. Het MT heeft de nieuwe opzet van de rollen binnen het team 
geaccordeerd. De volgende stap is het vaststellen van de benodigde formatie en het opstellen van een 
transitieplan.  
 
Rechtmatigheidsverantwoording 
Vanaf het boekjaar 2021 moet het dagelijks bestuur zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven in 
de jaarstukken. Nu is het nog zo dat de externe accountant bij de jaarrekening een verklaring verstrekt 
met een oordeel over zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. Dit tweede oordeel komt te 
verdwijnen, en het wordt de taak van het dagelijks bestuur om zich daarover te verantwoorden.  
Om dit goed voor te bereiden moet de organisatie de werkprocessen aanpassen. De eerste 
voorbereidingen daarvoor zijn getroffen, en de nadere uitwerking zal in 2020 gaan plaatsvinden.  
 
Interne beheersing 
Samen met een externe deskundige wordt gewerkt aan het opstellen van een Risico Inventarisatie en 
Evaluatie op het gebied van Kwaliteit, Arbo, Milieu (KAM). Er wordt onderzocht of en in hoeverre nog 
moet worden gewerkt met bepaalde ISO certificeringen. Het gaat hier voornamelijk om het vraagstuk 
milieu. Ook heeft een controle plaatsgevonden op de naleving van de bepalingen uit de archiefwet. Als 
gevolg hiervan wordt in het najaar een kwaliteitsmanagementsysteem opgezet. 
 
Verder heeft een special audit op de informatiebeveiliging plaatsgevonden. De certificering is verlengd 
waardoor we wederom hebben aangetoond een betrouwbare informatiepartner te zijn. In het najaar 
volgt de reguliere vervolgaudit. 
  
De AO/IC heeft dit jaar tijdens de jaarrekeningcontrole intensief samengewerkt met de accountant, vooral 
op de inkoopdossiers. Tijdens een regionale themabijeenkomst heeft de accountant aangegeven dat het 
aan te raden is het inkoopbeleid structureel uit te sluiten van de accountantscontrole. Het betreft daarbij 
niet de wettelijke bepalingen; de regels rondom Europese aanbesteding, maar wel het eigen aanvullende 
beleid. Door uitsluiting wordt namelijk voorkomen dat uitvoerig onderzoek wordt gedaan naar eigen, 
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goedgekeurd, beleid. Na de vakantieperiode zal het normenkader rechtmatig 2019 op dit gebied worden 
aangepast, zodat de reikwijdte van de accountantscontrole duidelijker is begrensd. 

 
Personeel en organisatie  
Het terugdringen van verzuim blijft een speerpunt voor de organisatie. Nadat in het 1e kwartaal 2019 de 

workshops duurzame inzetbaarheid (voor alle medewerkers) zijn afgerond en de werkgroep BRAVO nieuw 

leven is ingeblazen is in het 2e kwartaal ook de Taskforce WerkFit opgericht. Bij de Tasforce WerkFit 

richten we ons op één van de pijlers van duurzame inzetbaarheid namelijk op gezondheid en vitaliteit, 

maar de andere pijlers van duurzame inzetbaarheid: groei, cultuur en plezier worden zeker ook geraakt. 

Samen met een team van professionals worden leidinggevenden en medewerkers ondersteund met 

adviezen, trainingen on the job en ludieke acties om de focus te leggen op preventie.  

 

Het jaar 2018 is Baanbrekers geëindigd met een arbeidsongeschiktheidspercentage van 12,9% over alle 

doelgroepen. Het streven is in 2019 het verzuim met 10% te verminderen. Helaas is dat tot nu toe niet 

gelukt. Het percentage arbeidsongeschiktheid in de periode van 1-9-2018 tot 31-8-2019 is voor alle 

regelingen tezamen in onderstaande grafiek weergegeven. 

 

 
 

De aandacht gaat primair uit naar het terugdringen van het frequent verzuim omdat dit vaak een 

voorbode is van langdurig verzuim en beter te beïnvloeden is dan medewerkers die al langdurig 

arbeidsongeschikt zijn. Het voeren van een frequent verzuim gesprek met de medewerker die binnen een 

jaar driemaal of meer heeft verzuimd wordt continu onder de aandacht gebracht bij de leidinggevenden. 

Het jaar 2018 is Baanbrekers geëindigd met een gemiddelde meldingsfrequentie van 2,1, een stijging ten 

opzichte van 2017. Het huidige gemiddelde voor alle regelingen over de maanden augustus 2018 tot en 

met juli 2019 is 1,96. We kunnen voorzichtig concluderen dat het tij zich lijkt te keren. 

 

Wat betreft de overige projecten dit jaar, ook genoemd in de 1e Berap, is het volgende te melden: Het 

strategisch personeelsbeleid is afgerond, binnenkort wordt gestart met het plan van aanpak van de HR 

doelstellingen. De digitalisering aanvraag VOG voor nieuwe medewerkers in het kader van 

informatieveiligheid & privacy, is ingeregeld. Tevens is gestart met de inhaalslag bestaande medewerkers 

met een hoog risicoprofiel. Het project WNRA ligt op schema.  
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Communicatie  

Baanbrekers is de afgelopen tijd op het gebied van de interne communicatie aan de slag geweest met het 

verder delen en verspreiden van onze in-bewegingkoers. Samen met de cultuurdragers groep hebben we 

hier flinke stappen in gezet en hebben we ervoor gezorgd dat we steeds meer mensen meenemen. In 

onze interne communicatiemiddelen zoals de BinnensteBuiten en op ons intranet hebben we het dan ook 

regelmatig over het feit dat iedereen in beweging dient te komen. 

 

Wij delen graag verhalen over mensen en hun mogelijkheden. We belichten wat dit betreft onze talenten 

in de meest brede zin van het woord. Het gaat erom dat we aan een breed publiek duidelijk maken dat 

deze talenten mooie stappen zetten naar een nieuwe toekomst. Deze bijzondere verhalen verdienen het 

om te worden verteld en doorverteld. Daarop zetten we steeds vaker in. We gebruiken hiervoor onze 

sociale media en onze website. Ook zetten we hiervoor ontvangsten en rondleidingen in. Op die manier 

weten steeds meer mensen wat de mogelijkheden van onze talenten zijn. 
 
De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest met de voorbereidingen voor de Participatieprijs 2019. We 
hebben ervoor gekozen om dit jaar vier in plaats van drie prijzen uit te reiken. Er bestond al een prijs voor 
de Participatiepersoon, de Participatieploeg en het Participatieproject van het jaar. Dit jaar voegen we 
hier de Toffe Peer aan toe. Dit is een aanmoedigingsprijs voor ondernemers, die mede mogelijk wordt 
gemaakt door het Stimuleringsfonds van Rabobank De Langstraat. De genomineerden zijn inmiddels 
bekend. Na een stemronde in de herfst volgt de prijsuitreiking op donderdag 7 november a.s. De 
Participatieprijs wordt overigens langzaamaan uitgebouwd tot een Participatieplatform of 
ambassadeursnetwerk, waarbij we werkgevers, relaties, ondernemers nog meer willen binden, boeien en 
betrekken bij ons streven naar een inclusieve arbeidsmarkt.  
 
Informatie en automatisering  

Het tweede kwartaal van 2019 is o.a. besteed om de vervanging van de printers met succes af te ronden. 

In oktober wordt de nieuwe apparatuur geplaatst. In het project is rekening gehouden met de 

digitaliseringslag die Baanbrekers gaat maken. Verder zijn we gestart met de vervanging van de ICT 

infrastructuur. De technische beschrijvingen zijn opgeleverd, en de uitvraag zal in het derde kwartaal 

plaats vinden. Ook wordt nu gestart met de implementatie van een secure-mail oplossing. Het was al 

lange tijd mogelijk secure te mailen met diverse ketenpartners, maar met deze nieuwe oplossing kunnen 

we met alle relaties veilig en eenvoudig informatie uitwisselen via de email. Door systeembeheer is de 

afgelopen periode de firewall vervangen.  Voor het sociaaldomein is er een nieuwe versie geplaatst op 

het systeem, om bij te blijven met de laatste wet en regelgeving, en er is een nieuwe rapportage tool in 

gebruik genomen voor het sociaal domein. Voor het programma digitalisering wordt nu de laatste hand 

gelegd aan de koppeling tussen de taakapplicatie en het DMS.  
 
Huisvesting / onderhoudsplan gebouwen  
Voor de begroting 2019 is uitgegaan van de instandhouding van een onderhoudsreserve voor het 
gebouwenonderhoud. In de begroting 2020 is aangegeven dat deze reserve omgezet moet worden in een 
onderhoudsvoorziening. Voorwaarde voor het in standhouden van een onderhoudsvoorziening is dat het 
bestuur een meerjarig onderhoudsplan vaststelt, en dat in de jaarbegrotingen de stortingen conform het 
plan worden opgenomen. Medio 2019 is de onderhoudstoestand van de gebouwen en terreinen 
geïnventariseerd en zijn de voor de komende jaren te maken kosten in een nieuw plan opgenomen: het 
(Duurzaam) Meerjaren Onderhouds Plan. Nagenoeg gelijktijdig is een EED-audit uitgevoerd. (EED = Energy 
Efficiency Directive). Uit deze audit volgt dat Baanbrekers kosten in het kader van verduurzaming moet 
gaan maken om te voldoen aan de richtlijn. De resultaten van de EED-audit zijn voor de uitvoering 
geïntegreerd in het totale plan. Met dit plan is de basis gelegd voor het planmatig onderhoud voor de 
komende jaren, en de bekostiging daarvan in de (meerjaren)begroting. Voor een nadere toelichting op de 
financiële consequenties wordt verwezen naar paragraaf 5.7. 
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5 OVERIGE ONDERWERPEN 
 

5.1 Ontwikkelingen risico’s 
 
In de geactualiseerde begroting 2019 is een aantal risico’s benoemd. Hierna wordt voor enkele risico’s 
ingegaan op de ontwikkelingen die zich sinds de 1e Berap hebben voorgedaan. 

 
Inkoop en aanbesteding 
Op het gebied van inkoop en aanbesteding zijn risico’s gesignaleerd, en momenteel vindt er een 
herziening plaats van het inkoopbeleid. Hierbij worden we door externen ondersteund. Interne 
beheersing signaleert met spendanalyses mogelijke inkoopoverschrijdingen. Deze worden niet altijd 
herkend door de verantwoordelijke of er wordt niet tijdig op geacteerd. Getracht wordt deze risico’s te 
ondervangen met het komende beleid. Samen met de accountant wordt bekeken in hoeverre er meer 
kan worden gesteund op de geautomatiseerde informatievoorziening en welke aanpassingen hiervoor 
nodig zijn. Daarnaast wordt er, op verzoek van de accountant, bekeken in hoeverre een aantal interne 
controles meer gegevensgericht in plaats van procesgericht kunnen plaatsvinden.  
 
Uitkomsten van “Baanbrekers 2.0” 
In de begroting werden de uitkomsten van het besluit rondom Baanbrekers 2.0 als algemeen risico 
benoemd. Inmiddels zijn de financiële effecten bekend. Zie hiervoor het afzonderlijke bestuursvoorstel. 
 
Ontwikkelingen LKS Banenafspraak en Beschut Werk 
In de begroting is rekening gehouden met een stijging van 15 % per jaar van het aantal Banenafspraken, 
en het geleidelijk toegroeien naar het aantal plaatsen voor Beschut Werk zoals door het Rijk is bepaald. 
Omdat de werkelijke ontwikkeling hiervan kan afwijken, is dit mogelijk een financieel risico. Vooralsnog 
loopt de ontwikkeling van het aantal Banenafspraken redelijk in de pas met de verwachting. De aantallen 
Beschut Werk blijven achter op de taakstelling, echter vormt dit geen financieel risico voor Baanbrekers. 
Dit komt doordat werkplekken Beschut Werk voor 100% door Fidant gefaciliteerd worden. Zowel de 
uitgaande (DP2: Re-integratie & Participatie) als inkomende loonkostensubsidies (DP 3: 
Leerwerkstructuur) vallen dus voor 100% binnen de begroting van Baanbrekers. 
 
Hoogte van rijksuitkering BUIG en ontschotting rijksmiddelen 
De hoogte van de rijksuitkering BUIG blijft een financieel risico. Bij het opmaken van de begroting wordt 
uitgegaan van de gepresenteerde ontwikkeling in het macrobudget van het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid. Meestal volgt bij de bekendmaking van het nader voorlopig budget in april een 
bijstelling. Deze kan zowel in positieve als negatieve zin afwijken. Voor Baanbrekers is er feitelijk geen 
financieel risico, maar voor de deelnemers uiteraard wel. 
 
Door de ontschotting van de rijksmiddelen vanaf 2019 moeten met de gemeenten nieuwe afspraken 
worden gemaakt over de vergoedingen die Baanbrekers krijgt voor de uitvoering van de taken. Dit kan 
resulteren in herverdeeleffecten tussen de gemeenten. Zie hiervoor ook de paragraaf bedrijfsvoering, 
onder “voortgang evaluatie gemeenschappelijke regeling Baanbrekers. 
 
Garantstelling Baanbrekers aan Ruelong B.V. 
Baanbrekers heeft een voorziening gevormd voor de gecumuleerde verliezen van Ruelong B.V. In de 
begroting 2019 is daarvoor een bedrag geraamd. De realisatie kan hiervan afwijken. 
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5.2 Investeringen 
In onderstaand overzicht zijn de restantbedragen voor de investeringen tot en met 2018 uit de 

jaarrekening 2018 opgenomen. Daaraan zijn de investeringen toegevoegd zoals die in de geactualiseerde 

begroting 2019 zijn begroot. De bij de 1e Berap afgeraamde kredieten zijn uit de lijst geschrapt. In de 

laatste kolom zijn de werkelijke bestedingen tot en met augustus 2019 verantwoord. Aanvullend is één 

nieuwe investering 2019 opgevoerd.  
 

(Vervangings) investeringen  

 

Restantkrediet  

2018  

Krediet 

2019 

Beschikbaar 

2019 

Uitgaven 

2019 

1. (DMS) / informatieveiligheid 50.000 - 50.000 - 

2. Werkbedrijf: vervanging 2 bedrijfsauto’s - 77.500 77.500 14.669 

3. Cleanroom: vervanging koelinstallaties en 

stoombevochtigers 

- 48.500 48.500 - 

4. Verpakken & Assemblage: vervanging telma-

chine 

- 22.500 22.500 - 

5. Verpakken & Assemblage: vervanging machi-

nepark 

- 147.000 147.000 - 

6. Bedrijfsvoering: vervanging dak en inrichting 

werktuin Beschut Werk 

- 80.000 80.000 13.388 

7. Bedrijfsvoering: Vervanging ICT-netwerk - 320.000 320.000 - 

     

Nieuwe investeringen  

 

Restantkrediet  

2018  

Nieuw 

Krediet 

2019 

Beschikbaar 

2019 

Uitgaven 

2019 

8. Quick win’s op basis van resultaten 

medewerkerstevredenheidsonderzoek 

 

- 

 

50.000 

 

50.000 

 

- 

     

 
Toelichting nieuwe investeringen 
In het (D)MJOP zijn alle toekomstige onderhoudskosten opgenomen. De uitvoering van dit plan zal in 2020 
starten. Vooruitlopend daarop zijn uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek enkele zaken naar voren 
gekomen die op korte termijn dienen te worden opgepakt. Voor de te maken kosten, niet zijnde 
onderhoud, is een bedrag van €50.000 nodig. 
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5.3 Verbeteragenda – Baanbrekers in beweging 
 
Aanbesteding printers – Bedrijfsvoering & Control 

Voor de komende vijf jaar hebben we een nieuw printcontract onderhands aanbesteed. In dit nieuwe 
contract betalen we per afdruk zonder minimumafname, en met een vaste prijs. Met gelijkblijvende 
afdrukvolume besparen we over de totale looptijd zo’n € 50.000. 
 
Met de aankomende digitaliseringsslag van Baanbrekers wordt de besparing op printkosten alleen maar 
groter omdat we minder gaan printen en meer digitaal gaan werken en versturen. We hebben hierop 
geanticipeerd door het contract zodanig op te stellen dat vermindering van printers en printvolume direct 
tot een kostenvoordeel leidt. 
 
Jeugd Werkloosheid Vrije Zone (JWLZ) – Re-integratie & Participatie 

De overeenkomst met de trajectregisseur die Baanbrekers projectmatig aangesteld had, is per 1 april 2019 

beëindigd. De aanpak van JWLZ, waarbij jongeren die niet in beeld zijn, opgespoord worden en vervolgens 

actief op een traject naar werk, school en / of zorg gezet worden, is voortgezet door onze regiopartner. 

 

De trajectregisseur bij Baanbrekers werd betaald door gelden van Midpoint / Hart van Brabant. Deze 

trajectregisseur is nu rechtstreeks in dienst bij Midpoint. Met het beëindigen van dit project onder 

eindverantwoordelijkheid van Baanbrekers vervallen zowel de administratieve lasten (factuur ontvangen, 

inboeken, accorderen, betalen en vervolgens doorbelasten aan Midpoint) als ook het management en de 

aansturing van deze functionaris. 
  

Cliënt- / leveranciersdeclaraties – Re-integratie & Participatie 

De verwerking van cliënt- / leveranciersdeclaraties was tot voor kort erg arbeidsintensief door een fysieke 

poststroom en tegelijkertijd inefficiënt omdat in twee systemen gewerkt werd. Vastgesteld is dat deze 

verwerking op een andere manier mogelijk en efficiënter is. Per 1 januari is de nieuwe werkwijze 

geïmplementeerd. Daarbij wordt vanuit één systeem gewerkt en is tegelijkertijd het gehele proces 

gedigitaliseerd. 
 

Transferium – Re-integratie & Participatie / Werkbedrijf 

Per 1 juli 2019 is het instrument Transferium definitief in de organisatie ingebed. Daarmee is de 

projectstatus vervallen. Met deze formalisering is tevens de eindverantwoordelijkheid van het 

Werkbedrijf naar Re-integratie & Participatie verplaatst. Hiervoor is gekozen omdat het Transferium meer 

een ontwikkelafdeling is waar de capaciteiten van kandidaten bepaald worden, dan een 

productieafdeling. Bij het Transferium leren kandidaten te werken en worden werknemersvaardigheden 

bijgebracht. Ook wordt volop ingezet op de begeleiding naar werk buiten Baanbrekers. De verschuiving 

van het Werkbedrijf naar Re-integratie & Participatie levert een personele besparing van 1 fte op, omdat 

de werkzaamheden van de projectleider vervallen en deze de verantwoordelijkheid zijn geworden van de 

werkmakelaars R&P. 
 

Groepsdetachering op locatie bij Sunware – Werkbedrijf / Re-integratie & Participatie 

In december 2018 is het koersdocument “Kom in beweging” door het AB vastgesteld. In dat kader worden 

met diverse opdrachtgevers (verkennende) gesprekken gevoerd. Per 12 augustus heeft dit geresulteerd 

in een groepsdetachering bij Sunware voor een groep van tien medewerkers. Tevens zal in de loop van 

2019 een tweede groep volgen. Deze overeenkomst leidt ertoe dat het werk niet meer bij Baanbrekers 

wordt uitgevoerd maar op locatie bij de opdrachtgever. Dit is het resultaat van een coproductie tussen 

werknemers van het Werkbedrijf en Re-integratie & Participatie. 
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5.4 Liquiditeitsprognose 
 
In onderstaand overzicht is het (verwachte) verloop van de liquide positie voor het jaar 2019 
weergegeven. Daarbij is over de maanden januari tot en met augustus de realisatie vermeld, en voor de 
rest van het jaar de (bijgestelde) raming. 
 

 

 
In juli 2019 heeft de terugbetaling van het resultaat over 2018 van € 2.579.000 plaatsgevonden. 
 
De kredietlimiet van Baanbrekers bij de BNG bedraagt € 3,1 miljoen. Dit is voldoende om tijdelijke 
liquiditeitstekorten af te dekken. Indien de werkelijke ontwikkeling afwijkt van bovenstaande prognose 
en daardoor een financieringsbehoefte ontstaat, dan zal uiteraard bekeken worden of aantrekken van 
kort geld, dan wel financiering met een langlopende lening gunstiger is. Momenteel is dit nog niet aan de 
orde. 
 
  

Ultimo maand Banksaldi x € 1.000 

Januari -14 

Februari 1.201 

Maart 1.774 

April 2.892 

Mei 3.432 

Juni 2.580 

Juli -76 

Augustus 1.707 

September 1.201 

Oktober 508 

November 2.060 

December 1.534 



 

2e Berap 2019 37 

 

5.5 Toelichting op de reserves 
 
Algemeen 
De instelling en besteding van reserves is een verantwoordelijkheid en bevoegdheid van het algemeen 
bestuur. Mutaties in reserves zijn vastgelegd in de vastgestelde begroting of kunnen via afzonderlijke 
bestuursbesluiten worden geëffectueerd. 
 
Algemene reserve 
Begin 2019 bedroeg de algemene reserve € 1,2 miljoen. De algemene reserve heeft, in het kader van het 
minimaal in stand te houden weerstandsvermogen, de functie van algemene buffer. Voor de algemene 
reserve zijn in 2019 geen mutaties geraamd. 
 
Reserve vakantiegeld 
In de reserve vakantiegeld worden de opgebouwde vakantiegeldverplichtingen gestort. Na uitbetaling van 
het vakantiegeld in mei is de reserve nihil. 
 
Reserve herpositionering 
Het saldo van de reserve bedroeg per 1 januari 2019 € 2.468.000. De voorgestelde besteding van deze 
reserve zal in een afzonderlijk voorstel aan het algemeen bestuur worden voorgelegd.  
 

Reserve personeelsvoorziening 

Bij de 1e Berap is deze reserve komen te vervallen. Het per 1 januari resterende saldo zal vrijgevallen ten 

gunste van het jaarrekeningresultaat 2019.  

 

Reserve onderhoud gebouwen -> onderhoudsvoorziening gebouwen 

Met het vaststellen van het nieuwe (D)MJOP voor de komende jaren is voldaan aan de voorwaarden om 

de kosten van groot onderhoud te egaliseren via een voorziening. Dit betekent dat de reserve onderhoud 

gebouwen kan worden omgezet in een onderhoudsvoorziening. Een nadere toelichting is gegeven in 

paragraaf 5.7.  

 

 
  



 

2e Berap 2019 38 

 

5.6 Bezetting - ontwikkelingen 2019 

 
 

 
 

 

Bezetting* gesubsidieerd - Wsw (fte's)

Deelprogramma                                
(organisatieonderdeel )

Jaarrekening 
31-12-2018

Berap I             
30-04-2019

Berap II          
31-08-2019

Inkomensondersteuning 3,0 3,0 3,0

- Inkomensondersteuning 3,0 3,0 3,0

Re-integratie & Participatie 0,0 0,0 0,0

Leerwerkstructuur 294,0 290,4 284,2

- Werkbedrijf 195,6 192,2 189,8

- Werkpool 98,4 98,2 94,5

Overhead 145,7 141,0 141,6

- Boventalligen 1,0 0,0 0,8

- Bedrijfsvoering & Control 24,7 25,4 25,4

- Ruelong B.V. 120,1 115,6 115,4

Sub-totaal 442,7 434,4 428,9

Doorbelast Ruelong B.V. -120,1 -115,6 -115,4

Totaal 322,6 318,8 313,5
* Bezetting op genoemde peildata

Bezetting* gesubsidieerd - Fidant (fte's)

Deelprogramma                                
(organisatieonderdeel )

Jaarrekening 
31-12-2018

Berap I             
30-04-2019

Berap II          
31-08-2019

Inkomensondersteuning 0,0 0,8 1,1

- Inkomensondersteuning 0,0 0,8 1,1

Re-integratie & Participatie 0,0 0,0 0,0

Leerwerkstructuur 49,1 46,8 51,3

- Werkbedrijf 16,9 14,5 16,0

- Werkpool 32,2 32,3 35,3

Overhead 25,7 14,8 11,8

- Boventalligen 0,0 0,0 0,0

- Bedrijfsvoering & Control 0,0 0,9 1,3

- Ruelong B.V. 25,7 13,9 10,5

Sub-totaal 74,8 62,4 64,2

Doorbelast Ruelong B.V. -25,7 -13,9 -10,5

Totaal 49,1 48,5 53,8
* Bezetting op genoemde peildata

Bezetting* niet-gesubsidieerd (fte's)

Deelprogramma                                
(organisatieonderdeel )

Jaarrekening 
31-12-2018

Berap I             
30-04-2019

Berap II          
31-08-2019

Inkomensondersteuning 45,5 45,6 43,6

- Inkomensondersteuning 45,5 45,6 43,6

Re-integratie & Participatie 23,7 21,7 24,3

- Re-integratie & Participatie 23,7 21,7 24,3

Leerwerkstructuur 34,0 37,8 39,8

- Werkbedrijf 21,5 23,3 22,3

- Werkpool 12,4 14,4 17,4

Overhead 51,2 52,7 55,1

- Boventalligen 1,9 1,0 1,0

- Directie 6,1 6,1 7,1

- Bedrijfsvoering & Control 33,9 35,3 37,1

- Ruelong B.V. 9,3 10,3 10,0

Sub-totaal 154,3 157,7 162,7

Doorbelast Ruelong B.V. -9,3 -10,3 -10,0

Totaal 145,0 147,4 152,7
* Bezetting op genoemde peildata
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Gemeente                                               

Stand per.........................................

Heusden Loon op Zand Waalwijk Elders Totaal

31-12-2018 154 129 223 16 522

30-04-2019 152 128 220 16 516

31-08-2019 151 128 215 16 510

31-12-2019 0

Mutatie 2019 -3 -1 -8 0 -12

Gemeente                                               

Stand per.........................................

Heusden Loon op Zand Waalwijk Elders Totaal

31-12-2018 129,3 109,0 191,8 12,5 442,7

30-04-2019 127,9 107,4 188,6 11,4 435,4

31-08-2019 125,9 108,1 183,1 11,8 428,9

31-12-2019 0,0

Mutatie 2019 -3,4 -1,0 -8,7 -0,8 -13,8 

Wsw-bezetting 2019 per gemeente (in aantallen)

Wsw-bezetting 2019 per gemeente (in fte's)
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5.7 Financiële consequenties (D)MJOP 
 

De afgelopen maanden is het zogeheten (Duurzaam) Meerjaren Onderhoud Plan (DMJOP) opgesteld voor 

de periode 2020 tot en met 2039. Dit plan vervangt het in 2016 opgestelde Meerjarenplan onderhoud 

gebouwen. Ook zijn in het nieuwe plan de kosten van verduurzaming van de bedrijfsgebouwen 

opgenomen. 

 

Het DMJOP is voor de vergadering van 21 oktober 2019 geagendeerd ter vaststelling door het algemeen 

bestuur. Met dit plan is de basis gelegd voor het structureel en duurzaam onderhoud plegen aan de in 

eigendom zijnde panden. In het beheerplan is een berekening opgenomen voor de noodzakelijk te treffen 

voorziening voor onderhoud. Op dit moment beschikt Baanbrekers nog over een onderhoudsreserve, 

welke na de begrote storting 2019 uitkomt op een bedrag van € 793.000. Bij het opstellen van de 

begroting 2020 is al geanticipeerd op een omzetting van de reserve in een voorziening.  

 
De financiële gevolgen van het nieuwe DMJOP zijn drieledig.  
 

a) Omzetten reserve naar voorziening 
De nu bestaande reserve onderhoud gebouwen wordt omgezet in een voorziening. Dit betekent dat de 
reserve per ultimo 2019 volledig vrijvalt en dat tot eenzelfde bedrag een onderhoudsvoorziening 
gebouwen wordt ingesteld. In het overzicht van lasten en baten (zie 3.1) en de derde begrotingswijziging 
2019 (zie 3.5) Is deze mutatie van € 792.554 verwerkt.  
 

b) Aanpassing jaarlijkse storting in onderhoudsvoorziening 
In de begrotingen 2019 en volgende jaren was een jaarlijks bedrag voor onderhoud opgenomen van 
€240.000. Vanaf 2020 zal een jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening nodig zijn van € 342.500. Dit 
betekent vanaf 2020 een structureel nadeel voor de begroting van € 102.500. Deze aanpassing zal bij de 
eerste begrotingswijziging 2020 worden meegenomen. 
  

c) Aanvullende investeringen 
Voor de jaren 2020 tot en met 2025 zullen diverse duurzaamheidinvesteringen moeten plaats vinden tot 
een totaalbedrag van afgerond € 990.000. Zodra de fasering van de kosten bepaald is, zullen de 
investeringen en de bijbehorende kapitaallasten worden opgenomen in de begrotingen c.q. 
bestuursrapportages. 

 

Duurzaamheidsinvesteringen 2020-2025 

In het DMJOP zijn ook duurzaamheidsinvesteringen opgenomen, zoals het aanbrengen van LED-

verlichting, installeren van warmtewisselaars en het aanbrengen van spouwmuurisolatie. Aangezien deze 

duurzaamheidmaatregelen nieuwe investeringen zijn, lopen de kosten niet via de onderhouds-

voorziening. Voor de jaren 2020 tot en met 2025 is een bedrag geraamd van € 990.000 voor deze 

investeringen. Bij actualisatie van de begroting 2020 zullen deze investeringen nader worden toegelicht. 
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5.8 Dienstverbanden Wsw en duurzame arbeidsongeschiktheid 
 

In het dagelijks bestuur is herhaaldelijk teruggekoppeld wat de stand van zaken is rond de 

dienstverbanden van Wsw medewerkers die duurzaam arbeidsongeschikt zijn geworden. In het verleden 

is er voor gekozen deze dienstverbanden nog niet te gaan beëindigen.  
 
Als gevolg van de nieuwe wet voor de compensatie van de Transitievergoeding bij ontslag na langdurige 
arbeidsongeschiktheid (langer dan 2 jaren) is een compensatieregeling voor transitievergoedingen in het 
leven geroepen. De inwerkingtreding van deze compensatieregeling vindt plaats op 1 april 2020 met 
terugwerkende kracht. Dit betekent dat vanaf dat moment compensatie kan worden aangevraagd bij het 
UWV door iedere werkgever voor de dienstverbanden die zijn beëindigd op of na 1 juli 2015 als gevolg 
van langdurige arbeidsongeschiktheid. De compensatie bedraagt niet meer dan het bedrag van het 
betaalde gemiddelde brutoloon tijdens ziekte (dus gedurende die 2 jaren) van de werknemer, exclusief 
werkgeverslasten. 
 
Naar aanleiding van deze nieuwe wetgeving is besloten met de medewerkers die langer dan 2 jaren 
arbeidsongeschikt zijn het gesprek aan te gaan om het dienstverband onder aanbieding van een 
transitievergoeding te gaan beëindigen. Vanaf mei 2019 is een hiermee een start gemaakt. Ook de nieuwe 
gevallen van duurzame arbeidsongeschikte medewerkers zullen hierin worden meegenomen. 
 
Vrij recent heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over het tevens toekennen van een transitievergoeding 
bij een gedeeltelijke arbeidsongeschikte medewerker waarbij er sprake is van een vermindering van de 
arbeidstijd met 20% of meer en waarbij er sprake is van duurzame arbeidsongeschiktheid over deze uren. 
Als dat het geval is heeft de Hoge Raad aangegeven dat een transitievergoeding verschuldigd is. Het UWV 
heeft laten weten deze uitspraak van de Hoge Raad te volgen, waardoor er bij gedeeltelijke ontslag ook 
recht op een compensatie-vergoeding bestaat voor de werkgever. 
Naar aanleiding van deze uitspraak is vanaf juli gestart met het toekennen van deze transitievergoedingen 
aan gedeeltelijk duurzame arbeidsongeschikten. Voor Baanbrekers is berekend dat de netto kosten voor 
2019 op circa € 90.000 zullen gaan uitkomen.  
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6 RUELONG B.V. 
 

6.1 Algemene ontwikkelingen 
 

Afgelopen december hebben we de nieuwe koers van Baanbrekers vastgesteld. Mensen en hun 

ontwikkeling centraal stellen en het krijgen van een duurzame plaatsing bij een reguliere werkgever is het 

voornaamste doel. Het vangnet draagt zorg voor doelgroepen die (tijdelijk) niet op een duurzame plaats 

werkzaam kunnen zijn. Hiermee is duidelijke keuze gemaakt dat Baanbrekers inclusief WML Facilitair een 

voorziening is en geen ‘bedrijf’ (meer).  

 

Nu de economie op volle toeren draait, het werkaanbod aan WML Facilitair groter is dan we met de 

doelgroep aan kunnen, er vanuit marktpartijen gevraagd wordt om mee te werken aan detachering van 

met name groenpersoneel en WML Facilitair omgevormd wordt tot een voorziening is er qua 

bedrijfsvoering een forse uitdaging. Dat betekent dat we kritisch kijken of projecten werkzaamheden 

bevatten die door onze medewerkers uit de doelgroep verricht kunnen worden, waar mogelijk afscheid 

nemen van contracten waar we geen leerwerkomgeving kunnen realiseren en kritisch beoordelen of 

projecten een positieve bijdrage leveren aan het bedrijfsresultaat. Voor lopende contracten en om 

piekmomenten in bijvoorbeeld het groenbedrijf op te vangen ontkomen we helaas niet aan het inhuren 

van ongesubsidieerde collega's. De afgelopen periode hebben daar te veel gebruik van moeten maken. 

Ook krijgt de integratie met Baanbrekers steeds meer vorm. Een voorbeeld hiervan is de centralisatie van 

de inkoopadministratie van WML Facilitair met die van Baanbrekers 

 

Aflossing lening Baanbrekers – Ruelong B.V. 

Van de door Baanbrekers bij de BNG aangetrokken geldlening van € 1,5 miljoen zijn conform afspraak zes 

van de in totaal negen termijnen afgelost: twee termijnen in 2017, twee termijnen in 2018 en twee 

termijnen in 2019. De restschuld aan Baanbrekers bedraagt nu nog € 500.000. Op 1 april 2020 zal de 

volgende aflossing van € 166.667 plaatsvinden. 
 

Personeel 

 

De eigen formatie van WML Facilitair bestond in de eerste acht 

maanden van dit jaar uit zo’n 25 fte minder dan een jaar 

geleden. Hieraan liggen een paar oorzaken ten grondslag. Ten 

eerste is de WFL-regeling eind 2018 stopgezet. Werknemers uit 

de doelgroep die voorheen via WFL in dienst waren, zijn nu 

gedetacheerd via Fidant of zijn in dienst via WBG of WBS. 

 

Daarnaast blijft de instroom van medewerkers vanuit de 

Participatiewet via Fidant achter bij vorig jaar en op de 

verwachting voorafgaand aan het jaar. Het gevolg hiervan is dat 

de benodigde capaciteit niet in huis is om alle werkzaamheden 

conform afspraak te kunnen verrichten en daarvoor nu dure 

uitzendkrachten worden ingezet. Verder is de beveiligingstak medio 2018 verder afgebouwd. 

 

Om diverse redenen, nader toegelicht in paragraaf 6.3, leidt de forse krimp van het personeelsbestand 

vooralsnog niet tot noemenswaardige besparingen in de personeelskosten. Het is de verwachting dat de 

positieve financiële effecten vanaf 2020 zichtbaar zullen worden. Dit mede door de diverse 

ontwikkelingen en acties binnen Ruelong B.V. waarover het bestuur in een eerder stadium is 

geïnformeerd.  

Formatie (fte's)

2019 2018

Eigen mensen 83,5 93,0

WFG 47,3 42,8

WFS 30,7 37,1

WBG 4,3 0,0

WBS 1,1 0,0

WFL 0,0 13,1

Gedetacheerden 139,8 154,4

Gesubsidieerd 116,0 127,4

Niet gesubsidieerd 9,6 9,8

Fidant 14,3 17,1

Totaal 223,3 247,4
* Gemiddelde bezetting over periode januari - augustus
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6.2 Resultatenrekening 
 

De activiteiten van WML Facilitair zijn ondergebracht in Ruelong B.V. Onder de handelsnaam WML 

Facilitair worden de bedrijfsactiviteiten groen, schoonmaak en beveiliging geëxploiteerd. Baanbrekers is 

voor 100% eigenaar van Ruelong B.V. De gecumuleerde tekorten bij Ruelong B.V. worden conform de 

garantiestelling bij Baanbrekers afgedekt met een voorziening. 

 

 
De resultatenrekening van Ruelong B.V. is gepresenteerd x € 1. Dit vanwege de relatief geringe omvang van de afzonderlijke 
posten.  

Realisatie t/m 

augustus 2019

Realisatie t/m 

augustus 2018

Verschil 1e                    

8 maanden

Realisatie 2018 Prognose 2019

Bruto omzet 4.811.569 5.406.730 -595.162 8.100.511 7.360.000

Inkoopwaarde omzet -581.576 -693.755 112.179 -1.055.287 -900.000

Netto omzet 4.229.993 4.712.975 -482.982 7.045.225 6.460.000

Personeelskosten 3.689.511 3.755.205 -65.693 5.370.180 5.318.215

Afschrijvingen 132.911 122.080 10.831 177.735 203.802

Onderhoud 168.812 150.459 18.354 239.758 240.000

Overige bedrijfskosten 327.107 362.202 -35.095 515.495 460.000

DVO Baanbrekers 475.500 491.000 -15.500 700.000 700.000

Operationele kosten 4.793.842 4.880.945 -87.103 7.003.168 6.922.017

Operationeel resultaat -563.849 -167.970 -395.879 42.056 -462.017

Rentebaten en -lasten -2.042 -1.428 -613 -6.665 -5.252

Overige baten en lasten 10.980 148.027 -137.047 161.497 10.980

Resultaat -554.911 -21.372 -533.539 196.889 -456.289
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6.3 Toelichting op de resultatenrekening 

 
 

De omzet is in de eerste acht maanden van 2019 fors achter gebleven ten opzichte van vorig jaar. Enerzijds 

is dit het gevolg van het afbouwen van de beveiligingstak. Daarnaast is een groot schoonmaakcontract 

opgezegd. Ten slotte is kritisch gekeken of projecten een positieve bijdrage kunnen leveren aan het 

bedrijfsresultaat, als gevolg hiervan is het volume groenprojecten minder geworden.  

 

De daling van de omzet werkt nu al door in de inkoopwaarde van de omzet. Het effect van de krimp in de 

omzet werkt vooralsnog echter nog niet in dezelfde proporties en met dezelfde snelheid door in de 

personeelskosten waardoor de marge en het verwacht resultaat 2019 verslechterd. 

 

 

 
 

Als gevolg van een kleinere orderportefeuille is ook minder inkoop van materialen en diensten benodigd. 

Op basis van de orderportefeuille wordt daarnaast steeds beter gekeken in hoeverre de werkzaamheden 

met eigen middelen uitgevoerd kunnen worden. Dit heeft in de eerste acht maanden tot een besparing 

ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar geleid. Van de besparing binnen de inkoopwaarde omzet 

wordt verwacht dat deze ontwikkeling zich ook in het restant van het jaar zal handhaven. Financieel is dit 

ook als zodanig in de prognose verwerkt. 

Realisatie t/m 

augustus 2019

Realisatie t/m 

augustus 2018

Verschil 1e                    

8 maanden

Realisatie 2018 Prognose 2019

Groen 2.846.472 3.095.864 -249.392 4.786.482 4.500.000

Schoonmaak 1.414.809 1.616.310 -201.501 2.358.460 2.050.000

Beveiliging 151.990 300.728 -148.738 373.806 225.000

Detacheringen 383.467 369.632 13.835 550.446 570.000

Overig 14.830 24.196 -9.366 31.317 15.000

Bruto omzet 4.811.569 5.406.730 -595.162 8.100.511 7.360.000

Bruto omzet

Realisatie t/m 

augustus 2019

Realisatie t/m 

augustus 2018

Verschil 1e                    

8 maanden

Realisatie 2018 Prognose 2019

Materiaal 286.480 311.251 -24.771 542.607 450.000

Uitbesteed werk 295.096 382.504 -87.408 512.679 450.000

Inkoopwaarde omzet 581.576 693.755 -112.179 1.055.287 900.000

Inkoopwaarde omzet
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In de periode januari – augustus is de instroom van kandidaten uit de P-wet ver achtergebleven bij het 

aantal op basis waarvan de werkplanning opgesteld is. De besparing die dit oplevert in lonen / loonkosten-

subsidies Fidant weegt helaas niet op tegen de kosten van de inhuur van uitzendkrachten.  

 

Daarnaast is WML Facilitair in 2019 geconfronteerd met een grote groep Sw-medewerkers die om diverse 

redenen voor hun pensioengerechtigde leeftijd is uitgevallen. Enerzijds heeft dit tot gevolg gehad dat 

regulier, duurder, personeel is aangenomen om het werk te kunnen doen. Daardoor is ook de verhouding 

regulier / doelgroep verslechterd. Anderzijds heeft deze uitstroom tot extra incidentele salarislasten 

geleid, bijvoorbeeld doordat mensen met een stuwmeer verlof die uit dienst traden etc. Bovenstaande 

gebeurtenissen vormen de belangrijkste reden voor de verslechtering van het verwachte bedrijfsresultaat 

2019. 

 

 
 
De financiële verordening Baanbrekers 2018 en de bijbehorende nota Investeren, Waarderen en 
Afschrijven waren voor boekjaar 2018 eveneens van toepassing verklaard op WML Facilitair. Op WML 
Facilitair is echter het Burgerlijk Wetboek Titel 2 van toepassing. Dit betekent dat de afschrijvingen 
uitsluitend op bedrijfseconomische grondslagen bepaald worden en investeringen vanaf het moment van 
ingebruikname afgeschreven worden. Voor 2019 zijn de afschrijvingen, met inachtneming van de 
investeringen 2019, conform de regelgeving herrekend.  

Realisatie t/m 

augustus 2019

Realisatie t/m 

augustus 2018

Verschil 1e                    

8 maanden

Realisatie 2018 Prognose 2019

Eigen mensen 2.189.672 2.271.113 -81.441 3.271.853 3.262.928

- Loonkosten 2.223.126 2.357.279 -134.153 3.403.778 3.335.368

- Loonkostensubsidies / UWV -33.454 -86.166 52.712 -131.925 -72.441

Gedetacheerden 961.785 1.067.202 -105.417 1.504.372 1.298.387

- Dbl. lonen gesub. personeel 2.470.895 2.692.719 -221.824 4.014.947 3.708.653

- Dbl. WSW rijksvergoeding -2.026.902 -2.163.759 136.856 -3.262.663 -3.095.842

- Dbl. lonen niet gesub. personeel 373.964 364.601 9.363 535.125 560.476

- Dbl. lonen Fidant 227.128 219.431 7.697 435.566 324.300

- Dbl. loonkostensubsidies Fidant -83.299 -45.790 -37.510 -136.958 -122.200

- Dbl. Lage Inkomensvoordeel 0 0 0 -81.645 -77.000

Uitzendkrachten 462.121 363.906 98.216 505.719 660.000

Overige personeelskosten 75.933 52.983 22.950 88.236 96.900

- Studiekosten 38.893 15.811 23.082 29.137 40.000

- Attenties 1.312 245 1.068 856 1.500

- Persoonlijke beschermingsmiddelen 28.060 32.403 -4.342 49.913 45.000

- Representatie & verteer 5.429 4.316 1.113 7.431 7.000

- Overige personeelskosten 2.239 209 2.030 899 3.400

Personeelskosten 3.689.511 3.755.205 -65.693 5.370.180 5.318.215

Personeelskosten

Realisatie t/m 

augustus 2019

Realisatie t/m 

augustus 2018

Verschil 1e                    

8 maanden

Realisatie 2018 Prognose 2019

Machines & werkmaterieel 75.742 62.622 13.119 93.383 117.917

Hardware, software, telefoons 0 3.248 -3.248 4.466 0

Wagenpark 57.169 55.944 1.226 79.587 85.885

Inventaris 0 266 -266 299 0

Afschrijvingen 132.911 122.080 10.831 177.735 203.802

Afschrijvingen
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De overige bedrijfskosten 2019 liggen, mede door de krimp in het werk, iets onder het niveau van 2018. 
In sommige gevallen is echter sprake van een verschuiving van de kosten. Dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt doordat de boekingswijze in lijn gebracht is met Baanbrekers. Dit is een gevolg van het 
centraliseren en samenvoegen van de inkoopadministratie van WML Facilitair met die van Baanbrekers. 
De kosten die het hier betreft blijven we zoals altijd kritisch in de gaten houden. 
  

Realisatie t/m 

augustus 2019

Realisatie t/m 

augustus 2018

Verschil 1e                    

8 maanden

Realisatie 2018 Prognose 2019

Hulpstoffen & gereedschap 151.935 184.500 -32.565 292.839 234.000

Verzekeringen & belasting 68.951 74.426 -5.475 96.732 92.000

Huisvestingskosten 15.581 14.836 745 16.645 20.000

Algemene kosten 43.806 47.230 -3.424 12.783 46.000

Kantoorkosten 40.828 33.829 7.000 59.196 62.000

Advieskosten 6.006 7.382 -1.377 37.299 6.000

Overige bedrijfskosten 327.107 362.202 -35.095 515.495 460.000

Overige bedrijfskosten
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Derde begrotingswijziging 2019  
 
De derde begrotingswijziging 2019 van Baanbrekers behoort bij de tweede bestuursrapportage 2019 
die op 11 oktober 2019 door het dagelijks bestuur is vastgesteld. 
De bestuursrapportage is op 21 oktober 2019 behandeld in het algemeen bestuur. In de 
bestuursrapportage is onderstaande begrotingswijziging opgenomen, welke door het algemeen 
bestuur dient te worden vastgesteld.  
 

 
 
 
 
Vastgesteld door het algemeen bestuur van Baanbrekers in de openbare vergadering van 21 oktober 
2019. 
 
 
 
Het bestuur voornoemd, 
 
 
Mr. A.H. Kansouh MMI      R. Bakker 
 
 
 
Secretaris       voorzitter 
  

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

.....Begroting na..... 

2e wijziging

3e 

Begrotingswijziging

.....Begroting na..... 

3e wijziging

Lasten

DP1: Inkomensondersteuning 28.664 26.291 -62 26.229

DP2: Re-integratie & Participatie 3.679 3.973 -531 3.442

DP3: Leerwerkstructuur 12.104 12.846 -188 12.658

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 122 323 155 478

Totaal lasten deelprogramma's 44.569 43.433 -625 42.808

Overhead 6.471 7.262 165 7.427

Totaal lasten 51.040 50.695 -460 50.235

Baten

DP1: Inkomensondersteuning 28.075 28.728 229 28.957

DP2: Re-integratie & Participatie 1.823 1.097 -49 1.048

DP3: Leerwerkstructuur 12.440 13.591 -366 13.225

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 6.893 7.951 -1 7.950

Totaal baten 49.232 51.366 -187 51.180

Saldo van lasten en baten -1.807 671 273 944

Af: stortingen reserves -250 -240 0 -240

Bij: onttrekkingen reserves 233 413 427 839

Resultaat -1.824 844 700 1.544



Toelichting op de derde begrotingswijziging 2019 
 

 
  

L / B* Onderdeel Bijstelling Toelichting

L BUIG - Uitkeringen -425           Bijstelling van de verwachte uitkeringslast op basis van gemiddeld 

1.441 uitkeringsgerechtigden (was 1.472).

L Gesubsidieerd personeel 3                  Verwerking effecten cao Sociale Werkvoorziening en 

ontwikkelingen in de Sw-formatie.

L Niet gesubsidieerd personeel 25               Verwerking effecten cao Gemeenten en ontwikkelingen in de 

reguliere formatie.

L Inhuur derden 50               Tijdelijk extra capaciteit als gevolg van uitstroom van 

inkomensconsulenten.

L Overige lasten 285             Betreft de extra storting in de voorziening uitkeringsdebiteuren 

(489), gesaldeerd met de toename in 2019 van het totaalsaldo 

uitkeringsdebiteuren (-204).

B BUIG - Inkomsten 230             Verwerking definitief budget 2019 van de gebundelde uitkering 

(BUIG)

L BUIG - LKS: Banenafspraak 55               Bijstelling als gevolg van een groter aantal plaatsingen.

L BUIG - LKS: Beschut Werk -238           Bijstelling op basis van de huidige ontwikkeling Beschut Werk: 

plaatsingen blijven achter bij de taakstelling.

L Re-integratie trajecten -76              Bijstelling als gevolg van Europese aanbesteding Talentprogram (-

15), aframing restant budget Bestandsanalyse (-36) en bijstelling 

van de overige kostenpost (-25).

L Projectkosten (HOB & JWLZ) -52              JWLZ is per 1-4-2019 gestopt via Baanbrekers, budget afgeraamd.

L Niet gesubsidieerd personeel -55              Verwerking effecten cao Gemeenten en ontwikkelingen in de 

reguliere formatie.

L - doorbelast aan trajecten -114           Herrekening op basis van huidige omstandigheden. Het betreft hier 

de doorbelasting van regulier personeel aan R&P-trajecten.

L Inhuur derden -50              Overheveling van het budget naar DP 3, omdat het in de inzet van 

werknemers in de Werkpool betrof.

B Participatiebudget (P-budget) 4                  Verwerking effecten septembercirculaire 2019.

B Projectinkomsten (HOB & JWLZ) -52              JWLZ is per 1-4-2019 gestopt via Baanbrekers, budget afgeraamd.

L Directe productiekosten PMC's -22              Diverse kleine bijstellingen op basis van PMC ontwikkelingen.

L Lonen Fidant intern -222           Herrekening op basis van de ontwikkelingen in samenhang met de 

gerealiseerde instroom van P-wet kandidaten in de 

Leerwerkstructuur van Baanbrekers.

L Gesubsidieerd personeel -78              Verwerking effecten cao Sociale Werkvoorziening en 

ontwikkelingen in de Sw-formatie.

L Niet gesubsidieerd personeel 60               Verwerking effecten cao Gemeenten en ontwikkelingen in de 

reguliere formatie.

L Inhuur derden 75               Overheveling vanuit DP 3 (50), daarnaast extra toevoeging (25) voor 

frictiekosten in het Werkbedrijf als gevolg van de beweging naar 

buiten.

B Omzet PMC's -13              Diverse kleine bijstellingen op basis van PMC ontwikkelingen.

B Omzet Werkpool 30               Omzetverschuiving van het Werkbedrijf (Verpakken & Assemblage) 

naar de Werkpool. Dit komt doordat productie nu op locatie bij de 

klant uitgevoerd wordt.

B Wsw rijksvergoeding -68              Verwerking effecten septembercirculaire 2019 en ontwikkelingen 

in de Sw-formatie.

B Loonkostensubsidies Fidant intern -315           Herrekening op basis van de ontwikkelingen in samenhang met de 

gerealiseerde instroom van P-wet kandidaten in de 

Leerwerkstructuur van Baanbrekers.

* L = lasten

   B = baten

DP 1: Inkomensondersteuning

DP 2: Re-integratie & Participatie

DP 3: Leerwerkstructuur



 

L / B* Onderdeel Bijstelling Toelichting

L Resultaat deelneming Ruelong B.V. 155             Verwerking van het gewijzigd geprognotiseerd resultaat 2019.

B Wsw rijksvergoeding Beg. Werken -1                Verwerking effecten septembercirculaire 2019.

L Netto gesubsidieerd personeel 92               Verwerking effecten cao Sociale Werkvoorziening, ontwikkelingen 

in de Sw-formatie en afwikkeling dienstverbanden Wsw als gevolg 

van duurzame arbeidsongeschiktheid.

L Netto niet gesubsidieerd personeel -77              Verwerking effecten cao Gemeenten en ontwikkelingen in de 

reguliere formatie.

L Netto Wsw rijksvergoeding -4                Verwerking effecten septembercirculaire 2019 en ontwikkelingen 

in de Sw-formatie.

L Netto Lage Inkomensvoordeel (LIV) -7                Bijstelling conform definitieve beschikking 2018.

L Overige personeelslasten -147           Verrekening van de in het tweede tertiaal 2019 ontvangen 

ziekengelden (-115), daarnaast neerwaartse bijstelling 

opleidingsbudget R&P (-20) en kleine bijstellingen van een aantal 

overige posten op basis van de uitputting tot op heden in relatie tot 

vorig jaar.

L Afschrijving -8                Herrekening als gevolg van vier desinvesteringen. Investeringen 

die in 2019 gedaan zijn, zullen conform de nota Investeren, 

Afschrijven en Waarderen vanaf 2020 afgeschreven worden.

L Onderhoud 833             Door de omzetting van een reserve naar een voorziening wordt de 

volledige reserve via het onderhoud aan de voorziening 

toegevoegd (793). Daarnaast worden in de laatste maanden de 

spreekkamers bij Inkomensondersteuning / R&P aangepast. 

Hiervoor is is extra budget beschikbaar gesteld (40).

L Meerjarig onderhoud -366           Vervalt in 2019.

L Algemene lasten -150           Door gebrek aan beschikbare capaciteit komt een deel van het 

automatiseringsbudget in 2019 te vervallen (-240). Daar tegenover 

wordt extra budget (+ 90) gevraagd voor de inzet van externe 

deskundigheid voor het uitvoeren van de evaluatie GR, 

inventarisatie (D)MJOP en de accountantscontrole.

Onderhoud gebouwen -793           Ontrekking van de volledige onderhoudsreserve ultimo 2019 ter 

omzetting naar een voorziening.

Onderhoud gebouwen 366             Vervalt in 2019, doordat er geen kosten meerjarig onderhoud 

gemaakt gaan worden in deze periode.

   B = baten

DP 4: Gemeentelijke bijdragen & overige lasten en baten

Overhead

Ontrekkingen reserves

* L = lasten
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Voorstel inzake 
 

 (Duurzaam) Meerjaren Onderhoudsplan Gebouwen (DMJOP) 

Steller Niek Burg  

Verantwoorde-
lijk manager 

Arthur van de Ven 

Datum bestuur  Algemeen Bestuur 21 oktober 2019 

Beslispunten 
 

Het voorliggende (D)MJOP vaststellen en instemmen met de financiële gevolgen 
daarvan. 

Financiële 
gevolgen 

De invoering van het plan heeft voor de begroting 2020 en volgende jaren tot 
gevolg dat de jaarlijkse storting voor groot onderhoud zal toenemen van  
€ 240.000 naar € 342.500. Daarnaast zal in de periode 2020 - 2025 in totaal voor 
€ 990.000 aan duurzaamheidsinvesteringen in de begrotingen worden 
opgenomen. De onderhoudsreserve gebouwen wordt omgezet in een 
onderhoudsvoorziening.  

Formatie 
gevolgen 

- 

Gevolgen MT-
systemen 

- 

Relatie 
koersdocument 

- 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 

Diverse data A. van de Ven JP Darwinkel, toezichthouder provincie 

Besluitvorming: 
 Datum advies/besluit 

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

Nvt  

Besluit van AB 21 oktober 2019 Het (D)MJOP 2020-2039 vaststellen en 
instemmen met de financiële gevolgen 
daarvan.  
  
ondertekening: 
 
mr A.H. Kansouh                    R. Bakker 
 
Secretaris                                 Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 Datum actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht -  

Opname in het archief Ja, ntb E. Assmann 

Gemeenteraden ter 
kennisname 

- - 

 
 

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

Aanleiding 
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In 2016 is voor het laatst het Meerjaren Onderhoudsplan Gebouwen vastgesteld. Dit plan is in de 
jaren daarna vanwege diverse redenen niet uitgevoerd. Ook in financiële zin is afgeweken van het 
plan; de jaarlijkse stortingen in de reserve zijn niet conform het plan gedaan. Het plan was anno 2019 
niet meer actueel en moest mede daarom worden herzien. 
 
Bij het goedkeuren van de begroting 2019 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-
Brabant opgemerkt dat uiterlijk bij de begroting 2020 de lasten van planmatig groot onderhoud op 
de juiste wijze in de begroting verwerkt moeten worden. Dit betekent concreet dat een actueel 
Meerjaren Onderhoudsplan Gebouwen door het bestuur moet worden vastgesteld en dat de lasten 
van het meerjarig onderhoud door middel van een onderhoudsvoorziening worden geëgaliseerd.  
 
In de begroting 2020 is opgenomen dat vanaf begrotingsjaar 2020 de lasten van groot onderhoud via 
een onderhoudsvoorziening geëgaliseerd worden. Om aan deze toezeggingen te kunnen voldoen is 
een nieuw integraal onderhoudsplan opgesteld.  
 
Nadere toelichting 
Aan een externe partij is de opdracht verstrekt een Meerjaren Onderhoudsplan Gebouwen op te 
stellen voor de periode 2020-2039. In het plan moesten de kosten van verduurzaming a.g.v. de EED-
audit (EED = Energy Efficiency Directive)  worden meegenomen. Medio augustus is conform opdracht 
het eindresultaat in de vorm van een integraal plan opgeleverd. 
 
Bij de interne toetsing van het opgeleverde plan is geconcludeerd dat nog een aantal aanpassingen 
gedaan moest worden. De aanpassingen bestaan uit: 
 
BTW correctie 
In het plan was de BTW volledig als kosten meegenomen. Een deel van de BTW is echter 
verrekenbaar. Dit is gecorrigeerd. 
 
Kosten van dagelijks onderhoud, onderhoudscontracten etc. 
In het plan waren ook kosten van dagelijks onderhoud, vervangingen van inventaris en kosten 
onderhoudscontracten etc. meegenomen. Dit zijn echter kosten die op de reguliere begroting horen 
te drukken en in onze begroting ook als zodanig zijn opgenomen. Al deze posten zijn verwijderd uit 
het plan.  
 
Reeds opgebouwde reserve 
In het plan was geen rekening gehouden met het feit dat per eind 2019 een onderhoudsreserve is 
opgebouwd van € 793.000. Verrekening van deze beginstand leidt tot een daling van de jaarlijkse 
dotatie met afgerond € 40.000.  
 
Duurzaamheidsinvesteringen 
Uit de EED-audit is een groot aantal duurzaamheidsmaatregelen gekomen. De kosten hiervan zijn 
als volgt in het originele plan geïntegreerd: 
Jaar          Investering 
2020         €    97.000 
2021         €  332.000 
2024         €  222.000 
2025          € 338.000 
Totaal       € 989.000 
De duurzaamheidsmaatregelen betreffen o.a. het aanbrengen van LED-verlichting, het installeren 
warmtewisselaars en het aanbrengen van spouwisolatie. Aangezien deze duurzaamheids-
maatregelen nieuwe investeringen betreffen en geen groot onderhoud, willen wij die in financiële zin 
niet via het onderhoud laten lopen, maar in de begrotingen 2020 - 2025 verwerken als investeringen. 
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In de uitvoering van het plan wordt e.e.a. dus integraal bekeken en aanbesteed, maar de kosten van 
de verduurzaming worden apart verantwoord. Op de investeringen zal volgens de vastgestelde 
termijnen afgeschreven worden en daarmee worden de afschrijvingskosten in de begroting 2020 en 
verder verantwoord.  
 
Na verwerking van bovengenoemde correcties leidt het geactualiseerde plan tot een vaste jaarlijkse 
storting van € 342.500 in de komende twintig jaar om tot een sluitend Meerjarig Onderhoudsplan 
Gebouwen te komen. De jaarlijkse storting is € 102.500 hoger dan als jaarlast in de huidige begroting 
is opgenomen.  
 
Overwegingen 
Het onderhoudsplan gaat uit van instandhouding van de bestaande gebouwen, met continuering van 
het huidige gebruik en bezetting van de panden. Het plan voorziet niet in grote verbouwingen, 
aanpassingen of uitbreiding, zoals het plaatsen van zonnepanelen. Nieuwe investeringen worden niet 
aangemerkt als groot onderhoud en dienen als afzonderlijke investeringscasus te worden bezien, en 
vallen dus buiten de scope van dit plan.  
 
Wanneer in de toekomst keuzes gemaakt worden over herinrichting, het wijzigen van de bestemming 
van gebouwen of in het uiterste geval buitengebruikstelling c.q. verkoop, dan heeft dit uiteraard 
direct effect op de inhoud van het plan en daarmee op de te reserveren bedragen. 
 
Vervolgtraject 
Het voorgelegde plan kan in het algemeen bestuur van 21 oktober aanstaande worden voorgelegd 
ter vaststelling. De financiële effecten zijn gemeld in Berap II 2019 en zullen verwerkt worden in de 
komende jaarbegrotingen. Het gaat om een structureel nadeel van € 102.500 per jaar a.g.v. de hogere 
dotatie in de voorziening.  
 
Uitvoering 
Met het vaststellen van het plan worden door het algemeen bestuur de kaders gegeven voor de 
uitvoering van de (onderhouds)werkzaamheden en de financiering hiervan via de onderhouds-
voorziening. Dat betekent niet dat de uitvoering exact volgens dit plan gaat verlopen. Het MT en/of 
directie kunnen besluiten de prioritering van de werkzaamheden te wijzigen, uiteraard binnen de 
gegevens kaders. De accountant zal toetsen of de onderhoudskosten passen binnen beschikbare 
bedragen.  
Voor de uitvoering van het plan zal een werkgroep worden ingesteld die het onderhoud in samenhang 
met de duurzaamheidsaspecten integraal zal bekijken. Indien nodig zal de werkgroep worden 
aangevuld met externe expertise. 
 
Beslispunten 
Het voorliggende (D)MJOP vaststellen en instemmen met de financiële gevolgen daarvan. 
 

Implementatie en 
communicatie 

NVT 

Bijlage(n) (Duurzaam) Meerjaren onderhoudsplan Gebouwen 2020-2039  
Klictet checklist energiemaatregelen 

 



 
 
 

(Duurzaam) Meerjaren Onderhoudsplan 
Gebouwen 2020 – 2039 

(DMJOP) 

 

 

 

 

 

Zanddonkweg 14 

Waalwijk
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INLEIDING 

 

- Aanleiding 
In 2016 is voor het laatst het Meerjaren Onderhoudsplan Gebouwen vastgesteld. Dit plan is in de 

jaren daarna vanwege diverse redenen niet uitgevoerd. Ook in financiële zin is afgeweken van het 

plan; de jaarlijkse stortingen in de reserve zijn niet allemaal uitgevoerd. Het plan was anno 2019 niet 

meer actueel en moest mede daarom worden herzien. 

Bij het goedkeuren van de begroting 2019 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-

Brabant opgemerkt dat uiterlijk bij de begroting 2020 de lasten van planmatig groot onderhoud op 

de juiste wijze in de begroting verwerkt moet worden. Dit betekent concreet dat een actueel 

Meerjaren Onderhoudsplan Gebouwen door het algemeen bestuur moet worden vastgesteld en dat 

de lasten van het meerjarig onderhoud door middel van een onderhoudsvoorziening worden 

geëgaliseerd.  

In de begroting 2020 is opgenomen dat vanaf begrotingsjaar 2020 de lasten van groot onderhoud via 

een onderhoudsvoorziening geëgaliseerd worden. Om aan deze toezeggingen te kunnen voldoen is 

een nieuw integraal onderhoudsplan opgesteld.  

 

- Correcties op origineel plan Perfect Gebouwenbeheer 
Aan Perfect Gebouwenbeheer is de opdracht verstrekt om een Meerjaren Onderhoudsplan Gebouwen 
op te stellen voor de periode 2020-2039. In het plan moesten de kosten van verduurzaming a.g.v. de 
EED-audit (EED = Energy Efficiency Directive) worden meegenomen. Medio augustus heeft Perfect 
Gebouwenbeheer conform opdracht het eindresultaat in de vorm van een integraal plan opgeleverd. 
 
Bij de interne toetsing van het opgeleverde plan is geconcludeerd dat nog een aantal aanpassingen 
gedaan moesten worden. De aanpassingen bestaan uit: 
 
BTW correctie 
In het plan was de BTW volledig als kosten meegenomen. Een deel van de BTW is echter verrekenbaar. 
Dit is gecorrigeerd. 
 
Kosten van dagelijks onderhoud, onderhoudscontracten etc. 
In het plan waren ook kosten van dagelijks onderhoud, vervangingen van inventaris en kosten 
onderhoudscontracten etc. meegenomen. Dit zijn echter kosten die op de reguliere begroting horen 
te drukken en in onze begroting ook als zodanig zijn opgenomen. Al deze posten zijn uit het plan 
geëlimineerd.  
 
Reeds opgebouwde reserve 
In het plan was geen rekening gehouden met het feit dat per eind 2019 een onderhoudsreserve is 

opgebouwd van € 793.000. Verrekening van deze beginstand leidt tot een daling van de jaarlijkse 

dotatie van afgerond € 40.000. 
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- Duurzaamheidsinvesteringen 
Uit de EED-audit is een groot aantal duurzaamheidsmaatregelen gekomen. De kosten hiervan waren 
als volgt in het originele plan geïntegreerd: 
 
Jaar          Investering 
2020         €    97.000 
2021         €  332.000 
2024         €  222.000 
2025          € 338.000 
Totaal       € 990.000 
 
De duurzaamheidsmaatregelen betreffen o.a. het aanbrengen van LED-verlichting, het installeren 
warmtewisselaars en het aanbrengen van spouwmuurisolatie. Aangezien deze duurzaamheids-
maatregelen geen groot onderhoud maar nieuwe investeringen betreffen, moeten deze in financiële 
zin niet via het onderhoud lopen, maar in de begrotingen 2020 - 2025 als investeringen verwerkt 
worden. In de uitvoering van het plan wordt e.e.a. dus integraal bekeken en aanbesteed, maar de 
kosten van de verduurzaming worden apart verantwoord. Op de investeringen zal volgens de 
vastgestelde termijnen afgeschreven worden en daarmee worden de afschrijvingskosten in de 
begroting 2020 en verder verantwoord.  
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OVERZICHT 20 – JARENPLAN (HOOFDGROEPEN) 
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Totaal - Gebouw 1, 2, 3 en 4 
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Gebouw 1 
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Gebouw 2 
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Gebouw 3 
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Gebouw 4 
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KAPITALISATIE – 20 JAREN – GEBOUW 1, 2, 3 EN 4 
 

 

Jaar Onkosten Reservering Saldo Index (%)*

2019 792.554            100,00             

2020 345.458            342.500            789.597            102,00             

2021 221.862            342.500            910.235            104,04             

2022 158.094            342.500            1.094.641        106,12             

2023 72.020              342.500            1.365.122        108,24             

2024 1.132.989        342.500            574.633            110,41             

2025 366.662            342.500            550.471            112,62             

2026 191.598            342.500            701.373            114,87             

2027 593.630            342.500            450.243            117,17             

2028 359.935            342.500            432.808            119,51             

2029 16.822              342.500            758.486            121,90             

2030 1.101.114        342.500            -127                  124,34             

2031 63.229              342.500            279.143            126,82             

2032 248.515            342.500            373.128            129,36             

2033 23.835              342.500            691.793            131,95             

2034 147.735            342.500            886.558            134,59             

2035 44.054              342.500            1.185.003        137,28             

2036 868.925            342.500            658.578            140,02             

2037 333.887            342.500            667.191            142,82             

2038 335.097            342.500            674.594            145,68             

2039 16.364              342.500            1.000.730        148,59             

6.641.824        6.850.000        

* De bedragen in het plan zijn jaarlijks geïndexeerd met 2 procent (vanaf 2020).



 

(D)MJOP 2020 – 2039  25 
 

DUURZAAMHEIDSINVESTERINGEN 
 

 

Bovenstaande maatregelen betreffen investeringen en maken als gevolg daarvan in financiële zin geen deel uit van het (Duurzaam) Meerjaren 

Onderhoudsplan Gebouwen. 

Duurzaamheidsinvesteringen Gebouwen

Maatregelen Gebouw 1 Gebouw 2 Gebouw 3 Gebouw 4 Totale investering

Toepassen LED verlichting 222.251                      188.351                      80.239                        58.279                        549.120                      

Twincoilsystem of warmtewisselaar toepassen 68.666                        145.656                      72.828                        41.616                        328.766                      

Spouw isolatie 22.922                        22.922                        

Leidingen isoleren 13.464                        8.568                           22.032                        

Vervangen circulatie pomp energiezuinig 14.025                        5.814                           1.989                           21.828                        

Aanpassen buitenverlichting 3.662                           11.036                        14.699                        

Isolatie aanbrengen om appendages 5.610                           2.244                           2.040                           1.224                           11.118                        

Energie monitoring 2.693                           2.448                           612                              1.428                           7.181                           

Aanbrengen bewegingsmelder 3.366                           1.020                           510                              4.896                           

Aanbrengen isolerende beglazing 4.084                           4.084                           

Aanbrengen vrije koeling serverruimte 1.346                           1.346                           

Weersafhankelijke regeling aanbrengen 785                              785                              

Optimaliseren regeling 449                              449                              

Verbeteren keerdichting 252                              252                              

Verlagen pers luchtdruk 56                                 51                                 51                                 51                                 209                              

Totale investering 363.634                      365.188                      158.269                      102.598                      989.689                      



Energie besparende maatregelen Baanbrekers

# Maatregel/mogelijke technieken te opzicht van 
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Kosten Toelichting aantal
Elektra besparing 

[kWh]

Gas besparing 

[m3]

Waterbesparing 

[m3]

CO2 besparing 

[kg]
Opbrengsten [€] TVT CT

1 Z* Spouwmuur isoleren 469 nee ja

V

20.430,00€       Geveldelen welke nog niet zijn 

geisoleerd. Oplossing betreft 

spouwisolatie en naisoleren 

gevelbeplating. Gezien leeftijd 

gevelbeplating is nader onderzoek 

aan te raden.

454               4.540              8.581  €        2.587,80 7,9 1

N Schuindak isoleren 656 nvt ja V

N Platdak isoleren 474 ja ja V

Z Tochtslabben en luchtkussens bij laad- en losdeuren 668 ja ja

2 N Tweetoerenmotor voor ventilatie toepassen. 1049 ja ja                   -    €                  -   

3 Z Tijdschakelaar (of tijdschakelaar met 

weekendschakeling en/of overwerktimer) toepassen op 

ventilatie

383 ja ja                   -    €                  -   

4 Z* Cascaderegeling op ventilatie 639 ja ja Ventilatoren zijn aangesloten op 

het GBS. Schakelen op kloktijden 

en temperatuur.

                  -    €                  -   

5 Z* Warmte uitgaande ventilatielucht gebruiken voor 

voorverwarmen ingaande lucht (Twincoilsysteem, 

warmtewiel of tegenstroom warmtewisselaar 

toepassen)

439 nee ja

V

60.000,00€       De toevoerventilatoren voorzien 

van de voorverwarmde lucht van 

de afzuiging dmv kruisstroom 

wisselaars.

De productiehallen zijn redelijk 

eenvoudig uit te voeren met 

WTW. De kantoren is de inpassing 

van WTW kosten intensiever en 

vraagt nader onderzoek.

1               8.200            15.498  €        4.674,00 12,8 2

6 Z Aanvoertemperatuur cv-water automatisch regelen op 

basis van buitentemperatuur (weersafhankelijke 

regeling)

628 nee ja

V

700,00€            De jaarlijkse besparing op 

aardgas voor verwarming is 2 tot 

5% voor de betreffende ketel. 2 

ketels zijn niet voorzien van een 

weersafhankelijk regeling.

2                  280                 529  €           159,60 4,4 1

7 Z Opstarttijd cv-installatie regelen op basis van 

buitentemperatuur en interne warmtelast 

(optimaliserende regeling)

694 nee ja 400,00€            2 ketels zijn nog niet voorzien van 

optimaliserende regeling

2                  320                 605  €           182,40 2,2 1

8 Z Isolatie aanbrengen om leidingen 697 nee ja

V

12.000,00€       De cv leidingen zijn grotendeels in 

het zicht in een verwarmde ruimte 

(productiehal). Er zijn ook 

leidingen welke zijn gelegen in 

een berging of opslag ruimte 

waarbij de warmte bespaart kan 

worden.

400               4.800              9.072  €        2.736,00 4,4 1

Isolatie aanbrengen om appendages 655 nee ja

V

5.000,00€         Appendages isoleren in 

techniekruimtes en 

bergingen/opslagruimtes.

50               3.750              7.088  €        2.137,50 2,3 1

9 Z Verbeter kierdichting 473 nee ja 225,00€            Een aantal buitendeuren zijn nog 

niet voorzien van tochstrips.

15                  375                 709  €           213,75 1,1 1

10 Z* Vervang enkel glas door HR++ glas en HR+++ glas 472 nee ja 3.640,00€         Nader onderzoek uit te voeren, 

controle dat het enkelglas in het 

kozijn past.

56                  896              1.693  €           510,72 7,1 2

11 Z Plaats zonwering voor gekoelde ruimtes 381 ja ja                   -    €                  -   

Z Verlaag de persluchtdruk 978 nee ja 50,00€              Perslucht heeft een gemiddelde 

druk van 8 bar. Aanbeveling is om 

deze druk te verlagen.

1                  1.500                 974  €           135,00 0,4 1

Z Vervang pneumatische door elektrische apparaten 803 nvt ja                   -    €                  -   

Z Gebruik restwarmte compressor 416 ja ja                   -    €                  -   

Z Koele aanzuiglucht compressor 409 ja ja                   -    €                  -   

12 Z Vervang circulatiepomp voor energiezuinige pomp 631 nee ja 12.500,00€       Circulatiepompen in de 

verwarmingsinstallatie.

10                18.450            11.974  €        1.660,50 7,5 3

13 Z* Hoogrendementsketel HR107 toepassen ipv VR ketel 450 ja ja V                   -    €                  -   

14 Z Onnodig branden verlichting voorkomen, 

veegschakeling toepassen
420 nee, maar nvt ja

V
                  -    €                  -   

15 Z Ruimte leeg: licht uit door sensor. 431 nee ja 3.000,00€         Basis van 30 bergingen / overige 

ruimtes. Aantal ruimtes al 

voorzien.

30                  7.500              4.868  €           675,00 4,4 1

16 Z* Geïnstalleerd vermogen verlichting beperken, T5 met 

adapter of LED-lamp toepassen in bestaande armaturen
591 nee nee ja

V

183.000,00€     Er zijn een aantal armaturen 

omgebouwd. 

Verzekeringtechnisch is deze 

maatregel niet mogelijk.  

Uitgangspunt is dat de armaturen 

geheel vervangen worden.

732              123.939            80.436  €      11.154,51 16,4 3

17 Z* Geïnstalleerd vermogen accentverlichting beperken, PL, 

LED of halogeenlamp toepassen in bestaande 

armaturen

435 nee nee

V

Verzekeringtechnisch is deze 

maatregel niet mogelijk. 

Vervangen armaturen in 

bovenstaande post meegenomen.

                  -    €                  -   

18 Z* Onnodig branden buitenverlichting voorkomen, mbv 

bewegingssensor en/of schemerschakelaar en/of 

tijdschakelaar

422 ja ja                   -    €                  -   

19 Z Geïnstalleerd vermogen buitenverlichting en parkeren 

beperken (met LED, natriumlampen of 

metaalhalogenide lampen

434 nee ja

V

3.200,00€         Grondspots en gevelarmaturen 1                  6.400              4.154  €           576,00 5,6 3

20 Z Geïnstalleerd vermogen reclameverlichting beperken 

(met LED of T5)
529 nvt ja                   -    €                  -   

21 Z Energiezuinige warmteopwekking van tapwater 

toepassen dmv. gasgestookte HR-boiler.
1050 ja ja

V
                  -    €                  -   

22 Z Water besparende douchekop 691 ja ja V                    -                         -                     -    €                  -   

23 Z Water besparende kranen. 396 ja ja                   -    €                  -   

25 Z Onnodig branden van verlichting in koel- en vriescel 

voorkomen met deurschakeling of bewegingsmelder 
682 ja ja                   -    €                  -   

26 N Beperken van isolatie van verdamper door ijsvorming 

met automatisch ontdooisysteem.
677 ja ja                   -    €                  -   

27 Z* Binnentreden van warme en/of vochtige lucht in koelcel 

beperken met deurschakeling die koelen onderbreekt 

bij openen deur.

287 ja ja                   -    €                  -   

28 N Inzet fysieke servers voorkomen door toepassen 

virtualisatie.
902 ja ja                   -    €                  -   

29 Z* Vrije koeling in de serverruimte toepassen. 684 nee ja 1.200,00€         Platdak afvoer ventilator plaatsen 

en buitenlucht direct van buiten 

ruimte in sturen indien 

buitentemperatuur onder 21°C is.

3                  3.200              2.077  €           288,00 4,2

30 N Energiezuinige koelmachine in de serverruimte. 1117 ja ja                   -    €                  -   

31 Z* Warme en koude gangen en blindplaten in serverruimte 

toepassen.
877 nvt ja                   -    €                  -   

32 Z* Toerenregeling ventilatie serverruimte toepassen. 1118 nee ja meenemen in bovenstaande 

maatregel.

                  -    €                  -   

33 Z* Powermanagement op servers toepassen. 515 ja ja                   -    €                  -   

34 Z* Efficiënt UPS-systeem (met dubbele conversie is 96% of 

hoger) toepassen.
1119 ja ja                   -    €                  -   

35 N Pas energiezuinig printen en/of kopiëren op de 

werkplek toe door vervangen lokale printers door 

centrale printer.

928 ja ja                   -    €                  -   

36 N Energiezuinig ICT op de werkplek toepassen (met 

Energy Star specificatie)
519 ja ja                   -    €                  -   

Stem apparatuur af op werkplek 518 ja ja                   -    €                  -   

Laptop aanschaffen ipv desktops 522 ja ja                   -    €                  -   

37 Z*
Borgen van energiezuinige instelling maatregelen door 

energieregistratie- en bewakingssysteem

666 nee ja

V

2.400,00€         Het huidige verbruik wordt 

maandelijks met de hand 

opgenomen en in een excel 

verwerkt. Hierdoor zijn 

dagpatronen en nachtverbruiken 

niet zichtbaar. Door toepassen 

van energiemonitoring zijn 

ongebruikelijke energiestromen 

makkelijk te achterhalen.

               14.873               1.973            13.381  €        2.463,05 1,0 1

307.745,00€   175.862            25.134           -                   161.637        30.154€          

TVT berekeningVerwachting t.a.v. uitvoering (indien nog niet 

gedaan en wel van toepassing)



Energie besparende maatregelen Baanbrekers

# Maatregel/mogelijke technieken te opzicht van 

uitgangssituatie

Toelichting via 

Duurzaam MKB

1 Z* Spouwmuur isoleren 469

N Schuindak isoleren 656

N Platdak isoleren 474

Z Tochtslabben en luchtkussens bij laad- en losdeuren 668

2 N Tweetoerenmotor voor ventilatie toepassen. 1049

3 Z Tijdschakelaar (of tijdschakelaar met 

weekendschakeling en/of overwerktimer) toepassen op 

ventilatie

383

4 Z* Cascaderegeling op ventilatie 639

5 Z* Warmte uitgaande ventilatielucht gebruiken voor 

voorverwarmen ingaande lucht (Twincoilsysteem, 

warmtewiel of tegenstroom warmtewisselaar 

toepassen)

439

6 Z Aanvoertemperatuur cv-water automatisch regelen op 

basis van buitentemperatuur (weersafhankelijke 

regeling)

628

7 Z Opstarttijd cv-installatie regelen op basis van 

buitentemperatuur en interne warmtelast 

(optimaliserende regeling)

694

8 Z Isolatie aanbrengen om leidingen 697

Isolatie aanbrengen om appendages 655

9 Z Verbeter kierdichting 473

10 Z* Vervang enkel glas door HR++ glas en HR+++ glas 472

11 Z Plaats zonwering voor gekoelde ruimtes 381

Z Verlaag de persluchtdruk 978

Z Vervang pneumatische door elektrische apparaten 803

Z Gebruik restwarmte compressor 416

Z Koele aanzuiglucht compressor 409

12 Z Vervang circulatiepomp voor energiezuinige pomp 631

13 Z* Hoogrendementsketel HR107 toepassen ipv VR ketel 450

14 Z Onnodig branden verlichting voorkomen, 

veegschakeling toepassen
420

15 Z Ruimte leeg: licht uit door sensor. 431

16 Z* Geïnstalleerd vermogen verlichting beperken, T5 met 

adapter of LED-lamp toepassen in bestaande armaturen
591

17 Z* Geïnstalleerd vermogen accentverlichting beperken, PL, 

LED of halogeenlamp toepassen in bestaande 

armaturen

435

18 Z* Onnodig branden buitenverlichting voorkomen, mbv 

bewegingssensor en/of schemerschakelaar en/of 

tijdschakelaar

422

19 Z Geïnstalleerd vermogen buitenverlichting en parkeren 

beperken (met LED, natriumlampen of 

metaalhalogenide lampen

434

20 Z Geïnstalleerd vermogen reclameverlichting beperken 

(met LED of T5)
529

21 Z Energiezuinige warmteopwekking van tapwater 

toepassen dmv. gasgestookte HR-boiler.
1050

22 Z Water besparende douchekop 691

23 Z Water besparende kranen. 396

25 Z Onnodig branden van verlichting in koel- en vriescel 

voorkomen met deurschakeling of bewegingsmelder 
682

26 N Beperken van isolatie van verdamper door ijsvorming 

met automatisch ontdooisysteem.
677

27 Z* Binnentreden van warme en/of vochtige lucht in koelcel 

beperken met deurschakeling die koelen onderbreekt 

bij openen deur.

287

28 N Inzet fysieke servers voorkomen door toepassen 

virtualisatie.
902

29 Z* Vrije koeling in de serverruimte toepassen. 684

30 N Energiezuinige koelmachine in de serverruimte. 1117

31 Z* Warme en koude gangen en blindplaten in serverruimte 

toepassen.
877

32 Z* Toerenregeling ventilatie serverruimte toepassen. 1118

33 Z* Powermanagement op servers toepassen. 515

34 Z* Efficiënt UPS-systeem (met dubbele conversie is 96% of 

hoger) toepassen.
1119

35 N Pas energiezuinig printen en/of kopiëren op de 

werkplek toe door vervangen lokale printers door 

centrale printer.

928

36 N Energiezuinig ICT op de werkplek toepassen (met 

Energy Star specificatie)
519

Stem apparatuur af op werkplek 518

Laptop aanschaffen ipv desktops 522

37 Z*
Borgen van energiezuinige instelling maatregelen door 

energieregistratie- en bewakingssysteem

666
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Kosten Toelichting aantal
Elektra besparing 

[kWh]

Gas besparing 

[m3]

Waterbesparing 

[m3]

CO2 besparing 

[kg]
Opbrengsten [€] TVT CT

ja ja V                    -                     -    €                  -   

nvt

ja

ja

ja ja                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

nee ja V 140.000,00€     Het gebouw wordt op de 

cleanrooms na geventileerd met 

een toe en afvoer ventilator. De 

koude buitenlucht wordt 

naverwarmt zodat de 

ruimtetemperatuur gehaald 

wordt. Uitgangspunt dat 5 

ventilatiesystemen worden 

voorzien met WTW kruisstroom.

            12.530            23.682  €        7.142,10 19,6 3

ja ja V                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

nee ja V 8.400,00€         Leidingen welke in verwarmde 

ruimtes aanwezig zijn behoeven 

niet te worden geisoleerd. 

Leidingen in bergingen en 

opslagruimtes gelieve te isoleren

280               3.360              6.350  €        1.915,20 4,4 1

nee ja V 2.200,00€         Appendages te isoleren in de 

technische ruimtes en de 

onverwarmde ruimtes.

22               1.650              3.119  €           940,50 2,3 1

ja ja                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

nee ja 50,00€              Perslucht heeft een gemiddelde 

druk van 8 bar. Aanbeveling is om 

deze druk te verlagen.

1                  1.500                 974  €           135,00 0,4 1

nee, maar nvt Apparaten al zoveel mogelijk 

vervangen.

nee, maar nvt Restwarmte wordt nu gebruikt om 

de ruimte vorstvrij te houden.

ja

nee ja 5.700,00€         Circulatiepompen in de technische 

ruimtes.

6                12.450              8.080  €        1.120,50 5,1 3

ja ja V                   -    €                  -   

ja ja V                   -    €                  -   

nee ja 1.000,00€         Basis van 10 bergingen / overige 

ruimtes. Waarbij minimaal 4 

lampen aanwezig zijn.

10                  2.500              1.623  €           225,00 4,4 1

nee ja V 167.250,00€     Er zijn een aantal armaturen 

omgebouwd. 

Verzekeringtechnisch is deze 

maatregel niet mogelijk.  

Uitgangspunt is dat de armaturen 

geheel vervangen worden.

669              111.260            72.208  €      10.013,40 16,7 3

ja ja V                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

nee ja V 9.800,00€         Buitenverlichting vervangen 28                  7.560              4.906  €           680,40 14,4 3

ja ja                   -    €                  -   

ja ja V                   -    €                  -   

ja ja V                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

nvt ja                   -    €                  -   

nvt ja                   -    €                  -   

nvt ja                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

nvt ja                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

nee ja V 2.400,00€         Het huidige verbruik wordt 

maandelijks met de hand 

opgenomen en in een excel 

verwerkt. Hierdoor zijn 

dagpatronen en nachtverbruiken 

niet zichtbaar. Door toepassen 

van energiemonitoring zijn 

ongebruikelijke energiestromen 

makkelijk te achterhalen.

               15.890               1.973            14.042  €        2.554,65 0,9 1

336.800,00€   151.160            19.513           -                   134.982        24.727€          

Verwachting t.a.v. uitvoering (indien nog niet 

gedaan en wel van toepassing)
TVT berekening



Energie besparende maatregelen Baanbrekers

# Maatregel/mogelijke technieken te opzicht van 

uitgangssituatie

Toelichting via 

Duurzaam MKB

1 Z* Spouwmuur isoleren 469

N Schuindak isoleren 656

N Platdak isoleren 474

Z Tochtslabben en luchtkussens bij laad- en losdeuren 668

2 N Tweetoerenmotor voor ventilatie toepassen. 1049

3 Z Tijdschakelaar (of tijdschakelaar met 

weekendschakeling en/of overwerktimer) toepassen op 

ventilatie

383

4 Z* Cascaderegeling op ventilatie 639

5 Z* Warmte uitgaande ventilatielucht gebruiken voor 

voorverwarmen ingaande lucht (Twincoilsysteem, 

warmtewiel of tegenstroom warmtewisselaar 

toepassen)

439

6 Z Aanvoertemperatuur cv-water automatisch regelen op 

basis van buitentemperatuur (weersafhankelijke 

regeling)

628

7 Z Opstarttijd cv-installatie regelen op basis van 

buitentemperatuur en interne warmtelast 

(optimaliserende regeling)

694

8 Z Isolatie aanbrengen om leidingen 697

Isolatie aanbrengen om appendages 655

9 Z Verbeter kierdichting 473

10 Z* Vervang enkel glas door HR++ glas en HR+++ glas 472

11 Z Plaats zonwering voor gekoelde ruimtes 381

Z Verlaag de persluchtdruk 978

Z Vervang pneumatische door elektrische apparaten 803

Z Gebruik restwarmte compressor 416

Z Koele aanzuiglucht compressor 409

12 Z Vervang circulatiepomp voor energiezuinige pomp 631

13 Z* Hoogrendementsketel HR107 toepassen ipv VR ketel 450

14 Z Onnodig branden verlichting voorkomen, 

veegschakeling toepassen
420

15 Z Ruimte leeg: licht uit door sensor. 431

16 Z* Geïnstalleerd vermogen verlichting beperken, T5 met 

adapter of LED-lamp toepassen in bestaande armaturen
591

17 Z* Geïnstalleerd vermogen accentverlichting beperken, PL, 

LED of halogeenlamp toepassen in bestaande 

armaturen

435

18 Z* Onnodig branden buitenverlichting voorkomen, mbv 

bewegingssensor en/of schemerschakelaar en/of 

tijdschakelaar

422

19 Z Geïnstalleerd vermogen buitenverlichting en parkeren 

beperken (met LED, natriumlampen of 

metaalhalogenide lampen

434

20 Z Geïnstalleerd vermogen reclameverlichting beperken 

(met LED of T5)
529

21 Z Energiezuinige warmteopwekking van tapwater 

toepassen dmv. gasgestookte HR-boiler.
1050

22 Z Water besparende douchekop 691

23 Z Water besparende kranen. 396

25 Z Onnodig branden van verlichting in koel- en vriescel 

voorkomen met deurschakeling of bewegingsmelder 
682

26 N Beperken van isolatie van verdamper door ijsvorming 

met automatisch ontdooisysteem.
677

27 Z* Binnentreden van warme en/of vochtige lucht in koelcel 

beperken met deurschakeling die koelen onderbreekt 

bij openen deur.

287

28 N Inzet fysieke servers voorkomen door toepassen 

virtualisatie.
902

29 Z* Vrije koeling in de serverruimte toepassen. 684

30 N Energiezuinige koelmachine in de serverruimte. 1117

31 Z* Warme en koude gangen en blindplaten in serverruimte 

toepassen.
877

32 Z* Toerenregeling ventilatie serverruimte toepassen. 1118

33 Z* Powermanagement op servers toepassen. 515

34 Z* Efficiënt UPS-systeem (met dubbele conversie is 96% of 

hoger) toepassen.
1119

35 N Pas energiezuinig printen en/of kopiëren op de 

werkplek toe door vervangen lokale printers door 

centrale printer.

928

36 N Energiezuinig ICT op de werkplek toepassen (met 

Energy Star specificatie)
519

Stem apparatuur af op werkplek 518

Laptop aanschaffen ipv desktops 522

37 Z*
Borgen van energiezuinige instelling maatregelen door 

energieregistratie- en bewakingssysteem

666
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Kosten Toelichting aantal
Elektra besparing 

[kWh]

Gas besparing 

[m3]

Waterbesparing 

[m3]

CO2 besparing 

[kg]
Opbrengsten [€] TVT CT

ja ja

V

                  -    €                  -   

nvt

ja

nee, maar nvt

ja ja                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

nee ja

V

70.000,00€          Kantine is voorzien van een 

recirculatiekast. Overige systemen 

zijn mechanische toe- en afvoer.

5               6.500            12.285  €        3.705,00 18,9 3

ja ja

V

                  -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

ja ja

V

                  -    €                  -   

nee ja

V

2.000,00€            Appendages te isoleren in de 

technische ruimtes en de 

onverwarmde ruimtes.

20               1.500              2.835  €           855,00 2,3 1

ja ja                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

nee ja 50,00€                Perslucht heeft een gemiddelde 

druk van 8 bar. Aanbeveling is om 

deze druk te verlagen.

1                     600                 389  €             54,00 0,9 1

nvt                   -    €                  -   

nee, maar nvt Kleine compressor heeft geen 

aansluiting voor effectieve 

warmteterugwinning.

                  -    €                  -   

ja

nee ja 1.950,00€            Circulatiepompen in de technische 

ruimtes.

3                  4.800              3.115  €           432,00 4,5 1

ja ja V                   -    €                  -   

ja ja
V

                  -    €                  -   

nee ja 500,00€              Uitgangspunt van 5 ruimtes. 

Waarbij minimaal 4 lampen 

aanwezig zijn.

5                  1.250                 811  €           112,50 4,4 1

nee ja

V

71.250,00€           Verzekeringtechnisch is deze 

maatregel niet mogelijk.  

Uitgangspunt is dat de armaturen 

geheel vervangen worden.

285                21.570            13.999  €        1.941,30 36,7 3

nvt ja

V

                  -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

ja ja

V

                  -    €                  -   

nvt ja                   -    €                  -   

nvt ja
V

                  -    €                  -   

ja ja V                    -                         -                     -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

nvt ja                   -    €                  -   

nvt ja                   -    €                  -   

nvt ja                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

nvt ja                   -    €                  -   

nvt ja                   -    €                  -   

nvt ja                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

nee ja

V

600,00€              Het huidige verbruik wordt 

maandelijks met de hand 

opgenomen en in een excel 

verwerkt. Hierdoor zijn 

dagpatronen en nachtverbruiken 

niet zichtbaar. Door toepassen 

van energiemonitoring zijn 

ongebruikelijke energiestromen 

makkelijk te achterhalen.

                 3.154                  585              3.152  €           617,09 1,0 1

146.350,00€      31.374              8.585             -                   36.586          7.717€            

Verwachting t.a.v. uitvoering (indien nog niet 

gedaan en wel van toepassing)
TVT berekening



Energie besparende maatregelen Baanbrekers

# Maatregel/mogelijke technieken te opzicht van 

uitgangssituatie

Toelichting via 

Duurzaam MKB

1 Z* Spouwmuur isoleren 469

N Schuindak isoleren 656

N Platdak isoleren 474

Z Tochtslabben en luchtkussens bij laad- en losdeuren 668

2 N Tweetoerenmotor voor ventilatie toepassen. 1049

3 Z Tijdschakelaar (of tijdschakelaar met 

weekendschakeling en/of overwerktimer) toepassen op 

ventilatie

383

4 Z* Cascaderegeling op ventilatie 639

5 Z* Warmte uitgaande ventilatielucht gebruiken voor 

voorverwarmen ingaande lucht (Twincoilsysteem, 

warmtewiel of tegenstroom warmtewisselaar 

toepassen)

439

6 Z Aanvoertemperatuur cv-water automatisch regelen op 

basis van buitentemperatuur (weersafhankelijke 

regeling)

628

7 Z Opstarttijd cv-installatie regelen op basis van 

buitentemperatuur en interne warmtelast 

(optimaliserende regeling)

694

8 Z Isolatie aanbrengen om leidingen 697

Isolatie aanbrengen om appendages 655

9 Z Verbeter kierdichting 473

10 Z* Vervang enkel glas door HR++ glas en HR+++ glas 472

11 Z Plaats zonwering voor gekoelde ruimtes 381

Z Verlaag de persluchtdruk 978

Z Vervang pneumatische door elektrische apparaten 803

Z Gebruik restwarmte compressor 416

Z Koele aanzuiglucht compressor 409

12 Z Vervang circulatiepomp voor energiezuinige pomp 631

13 Z* Hoogrendementsketel HR107 toepassen ipv VR ketel 450

14 Z Onnodig branden verlichting voorkomen, 

veegschakeling toepassen
420

15 Z Ruimte leeg: licht uit door sensor. 431

16 Z* Geïnstalleerd vermogen verlichting beperken, T5 met 

adapter of LED-lamp toepassen in bestaande armaturen
591

17 Z* Geïnstalleerd vermogen accentverlichting beperken, PL, 

LED of halogeenlamp toepassen in bestaande 

armaturen

435

18 Z* Onnodig branden buitenverlichting voorkomen, mbv 

bewegingssensor en/of schemerschakelaar en/of 

tijdschakelaar

422

19 Z Geïnstalleerd vermogen buitenverlichting en parkeren 

beperken (met LED, natriumlampen of 

metaalhalogenide lampen

434

20 Z Geïnstalleerd vermogen reclameverlichting beperken 

(met LED of T5)
529

21 Z Energiezuinige warmteopwekking van tapwater 

toepassen dmv. gasgestookte HR-boiler.
1050

22 Z Water besparende douchekop 691

23 Z Water besparende kranen. 396

25 Z Onnodig branden van verlichting in koel- en vriescel 

voorkomen met deurschakeling of bewegingsmelder 
682

26 N Beperken van isolatie van verdamper door ijsvorming 

met automatisch ontdooisysteem.
677

27 Z* Binnentreden van warme en/of vochtige lucht in koelcel 

beperken met deurschakeling die koelen onderbreekt 

bij openen deur.

287

28 N Inzet fysieke servers voorkomen door toepassen 

virtualisatie.
902

29 Z* Vrije koeling in de serverruimte toepassen. 684

30 N Energiezuinige koelmachine in de serverruimte. 1117

31 Z* Warme en koude gangen en blindplaten in serverruimte 

toepassen.
877

32 Z* Toerenregeling ventilatie serverruimte toepassen. 1118

33 Z* Powermanagement op servers toepassen. 515

34 Z* Efficiënt UPS-systeem (met dubbele conversie is 96% of 

hoger) toepassen.
1119

35 N Pas energiezuinig printen en/of kopiëren op de 

werkplek toe door vervangen lokale printers door 

centrale printer.

928

36 N Energiezuinig ICT op de werkplek toepassen (met 

Energy Star specificatie)
519

Stem apparatuur af op werkplek 518

Laptop aanschaffen ipv desktops 522

37 Z*
Borgen van energiezuinige instelling maatregelen door 

energieregistratie- en bewakingssysteem

666
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Kosten Toelichting aantal
Elektra besparing 

[kWh]

Gas besparing 

[m3]

Waterbesparing 

[m3]

CO2 besparing 

[kg]
Opbrengsten [€] TVT CT

ja ja

V

                  -    €                  -   

nvt

ja

ja

ja ja                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

nee ja

V

40.000,00€          Het huidige systeem bestaat uit 

mechanische toe- en afvoer. De 

warme afvoer lucht wordt niet 

teruggewonnen. Het gebouw 

wordt gedeeltelijk 

verwarmt/gekoeld met een 

recirculatiesysteem.

3               5.000              9.450  €        2.850,00 14,0 3

ja ja

V

                  -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

ja ja

V

                  -    €                  -   

nee ja

V

1.200,00€            Appendages te isoleren in de 

technische ruimtes en de 

onverwarmde ruimtes.

12                  900              1.701  €           513,00 2,3 1

ja ja                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

nee 50,00€                Perslucht heeft een gemiddelde 

druk van 8 bar. Aanbeveling is om 

deze druk te verlagen.

1                  1.200                 779  €           108,00 0,5 1

ja

nee, maar nvt Opstelling compressor maakt dit 

niet mogelijk.

ja

ja ja                   -    €                  -   

ja ja V                   -    €                  -   

ja ja
V

                  -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

nee ja

V

51.750,00€          Verzekeringtechnisch is deze 

maatregel niet mogelijk.  

Uitgangspunt is dat de armaturen 

geheel vervangen worden.

207                39.410            25.577  €        3.546,90 14,6 3

ja ja

V

                  -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

ja ja

V

                  -    €                  -   

nvt ja                   -    €                  -   

ja ja
V

                  -    €                  -   

ja ja V                    -                         -                     -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

nvt ja                   -    €                  -   

nvt ja                   -    €                  -   

nvt ja                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

nvt ja                   -    €                  -   

nvt ja                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

ja ja                   -    €                  -   

nee ja

V

1.400,00€            Het huidige verbruik wordt 

maandelijks met de hand 

opgenomen en in een excel 

verwerkt. Hierdoor zijn 

dagpatronen en nachtverbruiken 

niet zichtbaar. Door toepassen 

van energiemonitoring zijn 

ongebruikelijke energiestromen 

makkelijk te achterhalen.

                 5.943               1.656              6.987  €        1.478,91 0,9 1

94.400,00€        46.553              7.556             -                   44.494          8.497€            

TVT berekeningVerwachting t.a.v. uitvoering (indien nog niet 

gedaan en wel van toepassing)



fiestsenstalling

po
or

t 
1

in
ga

ng
 W

ML
 F

ac
ili
ta

ir
en

be
st

em
mi
ng

ve
rk

ee
r 
pe

rs
on

ee
l

Ba
an

br
ek

er
s

ge
bo

uw
 4

ge
bo

uw
 2

ge
bo

uw
 3

ES
SE

NT

B
a
a
n
b
r
e
k
e
r
s
 
Z

a
n
d
d
o
n
k
w

e
g
 
1
4
 
/
 
1
6

K
a
d
a
s
t
r
a
a
l
 
G

e
m

e
e
n
t
e
 
W

a
a
l
w

i
j
k

S
e
c
t
i
e
 
E

 
n
r
.
2
7
7
9
,
 
3
1
4
8
,
 
3
8
5
1
,
 
3
6
6
3

po
or

t 
2

in
ga

ng
 B

aa
nb

re
ke

rs

en

 p
er

so
ne

el
 o

p 
fie

ts
 v

an

Ba
an

br
ek

er
s

po
or

t 
3

 in
ga

ng
 p

er
so

ne
el

Ba
an

br
ek

er
s

po
or

t 
4

in
ga

ng
 B

aa
nb

re
ke

rs
af

de
lin

g 
IS
D

in
ga

ng
TW

ID
DU

S

W
ER

F

GE
BO

UW
 1

kl
ed

in
g 

co
nt

ai
ne

r

kl
ed

in
g 

co
nt

ai
ne

r

kl
ed

in
g 

co
nt

ai
ne

r

kl
ed

in
g 

co
nt

ai
ne

r

kl
ed

in
g 

co
nt

ai
ne

r

gevaarlijkestoffen
opslag

Let op raam moet nog open kunnen

VL-17

VL-16

VL-18

VL-19

dieseltank

AFVALSTOFFENTERREIN

groenafval

zwartegrond

gemengdpuin

container

container

container

container

container

container

container

container

container

container

container

container

container

container

container

container

1
2
3

4

5

67

8
9 10

11

12

13

14

15

16

17
18

win
kel

 TW
IDD

US

We
rkp

laa
ts 

TW
IDD

US

wa
sse

rij

gem
een

te-
wa
alw

ijk

ver
pak

ken
-as

sem
ble

ren

cle
anr

oom
 1,
 2,

 3

ver
pak

ken
-as

sem
ble

ren

ma
gaz

ijn 
cle

anr
oomsc

ho
ne

-r
uim

te

ink
om
ens

-on
der

ste
uni

ng

tra
nsf

eri
um

AS
VZ Te

cni
sch

edi
ens

t

ma
gaz

ijn 
1

ma
gaz

ijn 
tra

nsf
eri
um

Ka
nti
ne

kan
tor

en 
Ba
anb

rek
ers

I &
 A

ma
gaz

ijn 
2

WM
L F

aci
lita

ir



> Bestuursvoorstel 
  

1 

 

Voorstel inzake 
 

Vergaderplanning DB en AB van Baanbrekers 2020 

Steller C. Kleijssen 

Verantwoorde-
lijk manager 

A.H. Kansouh 

Datum bestuur  21 oktober 2019 

Beslispunten 
 

Het AB wordt gevraagd om de vergaderplanning voor het DB en AB over het jaar 
2020 vast te stellen. 

Financiële 
gevolgen 

N.v.t. 

Formatie 
gevolgen 

N.v.t. 

Gevolgen MT-
systemen 

N.v.t. 

Relatie 
koersdocument 

Ja 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

n.v.t.    

Besluitvorming: 
 datum advies/besluit 

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

N.v.t.  

Besluit van AB  21 oktober 2019 Vaststellen/aangehouden/afgewezen: 
 
 
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 n.v.t.  
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Nadere informatie: 
Korte samenvatting  (als stuk > 3 A4) of integraal voorstel (als max 3 A4) 
 

Aanleiding 
 
Jaarlijks wordt na ontvangst van de raadskalenders van de 3 gemeenten de vergaderplanning voor 
het bestuur van Baanbrekers opgesteld. Hierbij wordt zo veel als mogelijk rekening gehouden met 
de data van de raadsvergaderingen van de verschillende gemeenten en natuurlijk met 
vakantieperioden. De voorgestelde data voor de bestuursvergaderingen van Baanbrekers over het 
jaar 2020 wijken niet veel af van de eerder vastgestelde data over het jaar 2019. 
 
Wat betreft de bijgevoegde bijlage met de voorgestelde vergaderplanning zijn de vetgedrukte data 
de data waarop de bestuursvergaderingen worden gehouden. De andere data zijn de data waarop 
de bestuursleden de bestuursstukken krijgen toegestuurd.  
 
Hierbij wordt u gevraagd deze bijgevoegde vergaderplanning 2020 vast te stellen. 
  
  

Implementatie en 
communicatie 

De vergaderplanning 2020 wordt na vaststelling gecommuniceerd met de 
griffies van de 3 gemeenten en wordt intern verspreid. 
 

Bijlage(n)  Vergaderplanning 2020 DB en AB Baanbrekers 
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Voorstel inzake Besteding reserve herpositionering  

Steller Niek Burg 

Verantwoorde-
lijk manager 

Arthur van de Ven/Ahmed Kansouh 

Datum bestuur  Algemeen bestuur 21 oktober 2019 

Beslispunten 
 

Vaststellen van de voorgestelde besteding in 2020 en verdere jaren van de 
reserve herpositionering, en het restant reserveren ten behoeve van de kosten 
van uitvoering van het aanstaande sociaal plan.  

Financiële 
gevolgen 

N.a.v. het voorstel wordt gevraagd de besteding van een deel van de reserve in 
2020 en volgende jaren vast te stellen. Dit heeft geen directe gevolgen voor de 
reguliere begrotingen. 

Formatie 
gevolgen 

Geen 

Gevolgen MT-
systemen 

Geen 

Relatie BB 2.0 Geen 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 

8 oktober 
2019  

Adviseurs P&C en 
manager B&C 

SET 

Besluitvorming: 
 Datum advies/besluit 

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

Nvt  

Besluit van AB 21 oktober 2019 Vaststellen van het voorstel. 
 
 
ondertekening: 
 
 
mr A.H. Kansouh                    R. Bakker 
Secretaris                                 Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 Datum actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht nee  

Opname in het archief Ja, ntb E. Assmann 

Gemeenteraden ter 
kennisname 

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

Aanleiding 

De reserve herpositionering is bij het vaststellen van de jaarrekening 2017 ingesteld tot een bedrag 

van € 2.600.000. In de jaren 2017 en 2018 is € 132.000 ten laste van de reserve gebracht. Dit betekent 

dat bij aanvang van het begrotingsjaar 2019 € 2.468.000 beschikbaar is. Dit bedrag is geoormerkt om 

de effecten van de keuzes in het kader van het koersdocument ‘Kom in beweging’ te bekostigen.  
Bij de behandeling van de begroting 2020 en bij de bespreking van de stand van zaken uitwerking 
koersdocument “Kom in Beweging” is een nadere onderbouwing van de besteding toegezegd. 
 
Besteding reserve 

Uit recente inventarisatie is gebleken dat vanaf 2020 de volgende kosten ten laste van de reserve 

gebracht moeten gaan worden:  

 
 €  

a) Begeleidingskosten Sw-medewerkers   478.000 
b) Marktonderzoeken PMC’s    200.000 
c) Cultuurverandering organisatie  120.000 
d) Kosten uitvoering sociaal plan  pm 

Totaal 798.000 

  

Ad a) Begeleidingskosten Sw-medewerkers € 478.000 
Van de 438 Sw-ers die door CompetenSYS zijn gescreend in het kader van ‘Mens in beeld’ is een deel 

reeds gedetacheerd. Van de overblijvende groep behoren 220 kandidaten tot de groep waar de meest 

duurzame resultaten te verwachten zijn. Er wordt onderzocht wat voor hen de beste plek is. Dit kan 

zijn een individuele- of groepsdetachering, dan wel de vangnetconstructie. Een deel van de 

activiteiten die bij het ontwikkeltraject horen, kan worden opgevangen door de huidige formatie. Een 

ander deel van deze begeleiding vraagt echter om eenmalige extra inzet die buiten de formatie van 

de staande organisatie valt. Deze eenmalige en tijdelijke inzet betreft de begeleiding van de 220 Sw-

ers. Er is begroot dat dit voor een periode van 2 jaar door gemiddeld 2,2 fte medewerkerscoaches 

opgepakt kan worden. Voor het verzamelen van voldoende individuele en groepsdetacherings-

plekken wordt een uitbreiding van 1 fte accountmanagement begroot. Ook wordt rekening gehouden 

met een post van € 100.000 voor kosten die direct verband houden met het tot stand brengen van 

een detachering zoals cursussen, het aanschaffen van persoonlijke beschermingsmiddelen en overige 

kosten.  

 

Post  €  
Medewerkerscoach  2 x 2,2 fte  308.000 
Accountmanager  1 fte   70.000 
Overige incidentele kosten   100.000 

Totaal 478.000 
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Ad b) Marktonderzoeken PMC’s € 200.000 
Dit betreffen de kosten voor het inschakelen van externe deskundigen die ons gaan ondersteunen en 
begeleiden bij het onderzoeken van de kansen en mogelijkheden van onze zogenoemde 
productmarkt-combinaties (PMC’s) en worden ingeschat op € 200.000. Mogelijk wijst onderzoek uit 
dat een PMC, inclusief de mensen die er werken, kan worden overgedragen aan een ander bedrijf. 
De uitkomst kan ook zijn dat detachering voor de mensen van zo’n PMC het beste is. Hoe dan ook, 
zal het gaan om de beste keus voor de medewerkers op hun weg naar zo regulier mogelijk werk.  

 

Ad c) Cultuurverandering € 120.000 
Cultuur kan een belangrijke barrière zijn bij organisatieverandering. De praktijk wijst uit dat vooral de 
mens de kritische succesfactor is, die bepalend is voor het slagen of mislukken van veranderingen. 
Uiteindelijk wordt het resultaat van veranderingen bepaald door de mate waarin ze door mensen 
worden geaccepteerd. Om het acceptatievermogen te vergroten, wordt een organisatiebrede 
cultuurverandering in gang gezet. Hiervoor zullen diverse trajecten, groepssessies en opleidingen 
onder begeleiding van externe partijen in gang worden gezet.  

 

Ad d) Kosten uitvoering sociaal plan (p.m.)  

De voorbereidingen en onderhandelingen over het sociaal plan lopen al een paar maanden. Daarin 

zullen zaken als de beoogde formatie, kosten van eventuele afvloeiingsregelingen en outplacements 

hun vertaalslag/invulling krijgen. In onze organisatie hebben we bovendien rekening te houden met 

verschillende cao’s en bijbehorende sociale regelingen. Op dit moment kan nog geen (zuivere) 

inschatting gegeven worden van de financiële gevolgen van het beoogde sociaal plan.  

 

Zodra de onderhandelingen met vakbonden over het sociaal plan afgerond zijn en er meer zicht is op 

de financiële effecten van de uitvoering van het plan, dan zal het bestuur hierover nader worden 

geïnformeerd. We willen ook op korte termijn bij soortgelijke organisaties informatie ophalen die een 

vergelijkbaar traject hebben doorlopen.  

 

Om bovenstaande redenen wordt voorgesteld het restantbedrag in de reserve aan te houden.  
 
Vervolgtraject 
Na instemming door het algemeen bestuur worden de betreffende bestedingen opgenomen in de 
bijgestelde begroting 2020.  
 
Beslispunten 
Instemmen met de voorgestelde besteding in 2020 en verdere jaren van de reserve 
herpositionering, en het restant reserveren ten behoeve van de kosten van uitvoering van het 
aanstaande sociaal plan.  

Implementatie en 
communicatie 

NVT 

Bijlage(n) geen 
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Datum:  20 september 2019 

Onderwerp: Offerte evaluatie governance Gemeenschappelijke Regeling Baanbrekers 

Ons kenmerk: 61874/PhVe 

 

 

Geachte heer Kansouh,   

Met genoegen gaan wij in op uw vraag tot het uitbrengen van een offerte met een aantal 

mogelijkheden voor de evaluatie van de governance van de Gemeenschappelijke Regeling 

Baanbrekers. Dit mede naar aanleiding van het gesprek dat wij hierover op 19 juli en 12 

september jl. hadden.  

We vinden het een interessante vraag waarin wij onze ervaring en expertise kunnen inzetten. 

We hebben ruime ervaring met het helpen van gemeenten en Gemeenschappelijke 

Regelingen bij uiteenlopende samenwerkingsvraagstukken. Ook zijn wij bij uitstek een 

partner voor organisaties die zich bezighouden met participatie. Een uitgebreide evaluatie 

doen wij bijvoorbeeld voor Senzer in de Brabantse Kempen. 

We zien uit naar een vruchtbare samenwerking met een goed en bruikbaar resultaat! 

Met vriendelijke groet, 

Berenschot B.V. 

 

Philip van Veller 

Managing consultant 

  

  

Baanbrekers  

t.a.v. mr. A.H. Kansouh, directeur 

Postbus 15 

5140 AA WAALWIJK 
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Onderzoek  
Evaluatie governance GR Baanbrekers 

1. Inleiding 

De uitvoering in de participatie is een van de vele onderwerpen waarop overheden en met 

name gemeenten de samenwerking zoeken en vinden. Er is geen gemeente in Nederland die 

niet samenwerkt met anderen om alle maatschappelijke opgaven waarvoor ze staan, te 

verwezenlijken. Van de grootste tot de kleinste gemeente, alle realiseren zij op veel terreinen 

publieke waarde in samenwerking met andere gemeenten. Daarbij is de dynamiek groot: 

gemeentelijke samenwerkingen ontstaan, verbreden en/of verdiepen zich vaak, maar kunnen 

ook worden afgebouwd, beëindigd of in een andere vorm worden voortgezet.  

Uw samenwerkingsverband bevindt zich midden in deze dynamiek. Baanbrekers staat als 

gecombineerde uitvoeringsorganisatie voor de opgave om de koers van het koersdocument 

‘Kom in beweging; Baanbrekers 2.0’ te verwezenlijken. Daarbij wil Baanbrekers dat iedereen 

in beweging komt om talenten met en zonder een beperking aan het werk te helpen.  

Tegen deze achtergrond wil u de Gemeenschappelijke Regeling (GR) evalueren. Daarbij 

zullen de drie onderdelen aan de orde komen die door uw bestuur zijn bepaald.  

2.  Doelstelling en vraagstelling 

U heeft drie invalshoeken voor ogen voor deze evaluatie:  

1. Financieel: Op basis van welke nieuwe verdeelsleutel (financieringssystematiek) willen 

de deelnemende gemeenten bijdragen aan Baanbrekers?  

2. Beleidsmatig: Wat zijn de koers, doel, missie, visie, het werkterrein en het beleid van 

Baanbrekers mede in relatie tot de nieuw vastgestelde koers?  

3. Bestuurlijk: Welke bestuurlijke ruimte en flexibiliteit krijgt Baanbrekers van de 

deelnemende gemeenten om het vastgestelde beleid te kunnen realiseren en hoe kan 

de bestuurlijk continuïteit worden verbeterd?  

 

Vanzelfsprekend moet de inhoud van het koersdocument bij de evaluatie worden betrokken.  

Mogelijkerwijs landt de uitgevoerde evaluatie van de GR tot wijzigingen in de huidige GR; 

deze wijziging moet worden opgesteld en juridisch worden getoetst.  

Deze twee voorwaarden maken het een toekomstgerichte evaluatie. Het gaat erom dat u aan 

de slag kunt met het resultaat. 

Het eindresultaat is daarom in onze ogen een heldere rapportage; een gezaghebbend stuk, 

met draagvlak bij u en uw deelnemende gemeenten, dat een bruikbare richting bevat dat 

aldus klaar is voor politiek-bestuurlijke besluitvorming. 
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3.  Onze visie op samenwerkingsvraagstukken  

Uw invalshoeken hebben zowel betrekking op de (maatschappelijke) resultaten, de wijze 

waarop deze worden gefinancierd, als de steun ervoor.  

Om de onderzoeksvragen goed te beantwoorden is het van belang om uw samenwerking 

vanuit een samenhangend perspectief te belichten. Immers, zij hangen met elkaar samen.  

De vragen sluiten precies aan op het onderstaande model dat wij hierbij vaak gebruiken.   

In onze visie kennen bestuurlijke vraagstukken een aantal elementen die op elkaar inwerken. 

Om een vraagstuk als dit goed te kunnen analyseren, moeten deze onderdelen goed worden 

belicht. De praktijk leert dat de volgende aspecten cruciaal zijn bij het proces van 

samenwerking: 

1. De inhoud van de samenwerking en de beoogde resultaten: waarom werken we samen? 

Wat willen we samen realiseren? Dit is een vraag naar het 

‘waarom’ en het ‘wat’. 

2. De organisatie van de samenwerking en sturing daarop: hoe kan 

de samenwerking het beste worden georganiseerd en bestuurd?  

3. Het draagvlak voor zowel de inhoudelijke doelen als de 

organisatie. Dit is een vraag naar de perspectieven van de 

betrokken samenwerkingspartners: wat vinden zij? 

Bij een goede invulling van en juiste balans tussen deze drie 

domeinen ontstaat publieke waarde op een effectieve, 

gelegitimeerde en efficiënte wijze. Dit maakt het een zeer bruikbaar model om de 

maatschappelijke opgaven en samenwerking van de gemeenten in het GR-verband 

inzichtelijk te maken. Dit vergt uiteraard wel toepassing op uw concrete context: het 

werkveld van participatie in uw gebied. Het model is niets meer (en niets minder) dan een 

manier om deze context gestructureerd in beeld te brengen, de goede elementen te 

behouden en knelpunten te kunnen duiden. 

Ten aanzien van de Participatiewet ligt er een extra uitdaging. Gemeenten zijn 

verantwoordelijk voor een steeds grotere doelgroep met een arbeidsbeperking. Gemiddeld is 

deze groep (uiteindelijk) meer dan twee keer zo groot als het oorspronkelijke aantal Wsw-

ers. De bedoeling van de Participatiewet is dat zij niet aan de slag gaan in het oorspronkelijke 

sw-bedrijf, maar grotendeels aan de slag gaan bij reguliere werkgevers. De middelen die 

gemeenten hiervoor ontvangen zijn drastisch minder dan het oorspronkelijke budget voor 

de Wsw. Dat vraagt om een duidelijke (gezamenlijke) visie op het eindperspectief en het pad 

daarnaar toe. Het vraagt ook om bewustzijn van de risico’s en een samenwerkingsverband 

dat bestand is tegen heftige schokken.   

 

  

Publieke 
waarde

Organisatie

Legitimiteit
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Uitwerking van het kader 

We kunnen het analysekader als volgt uitwerken:  

 Publieke waarde. U heeft reeds een stuk op tafel liggen, te weten het koersdocument 

‘Baanbrekers 2.0; Kom in beweging’. De publieke waarde die daarin wordt beschreven en 

Baanbrekers moet leveren, is uitgangspunt. Daarmee is dit geen onderzoeksonderwerp, 

maar een gegeven. Wel is in dit verband belangrijk dat de integrale ketenbenadering 

wordt omarmd, plus de notie ‘kwaliteit voorop’.  

Een veranderingsproces dat in het kader van het koersdocument wordt gevolgd (door 

uzelf met de gemeentesecretarissen), maakt geen deel uit van dit onderzoek maar is wel 

een mogelijke factor. Daarom houden we wel voeling met de ontwikkelingen op dit 

spoor via u als opdrachtgever.   

 

 Organisatie. De resultaten moeten worden geleverd door de inzet van mensen en 

middelen. Ook de sturing valt hieronder.  

Bij dit onderdeel wordt in het onderzoek specifiek ingegaan op het aspect governance.  

De governance van de GR regelt het eigenaarschap, het opdrachtgeverschap en de 

aansturing van Baanbrekers. Hierin passen de bestuurlijke ruimte en flexibiliteit om 

maatschappelijke doelen voor de gemeenten te (kunnen) realiseren, en ook de 

continuïteit die wordt gegarandeerd om de organisatie voor dit doel te laten 

voortbestaan. De invulling van de verschillende posities, rollen en invullingen daarvan 

vormen onderwerp van onderzoek.  

 

Nadrukkelijk bevestigen we hierbij, dat het niet gaat om een mogelijke aanpassing van 

de governance, maar van de invulling van de regeling zoals zij bestaat. De juridische 

vorm van Baanbrekers (een openbaar lichaam) is een gegeven.  

 

Het gaat dus met name om de slag die de mensen in de praktijk eraan geven. Immers, 

hoe betrokkenen hun rol invullen is even belangrijk als de juridische kant. We kijken dus 

naar de relatie tussen bevoegdheden en naar rolinvullingen.  

Uiteindelijk is het van belang om te kijken hoe (het beste) kan worden gestuurd op de 

totstandkoming van publieke waarde, vanuit de individuele doelstellingen van de 

deelnemers én hun collectieve belang. Daarbij is het goed om de governance van 

Baanbrekers zelf te belichten (Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur, directie), en ook de 

context van de spelers mee te nemen (colleges, raden, werkgevers). 

 

Naast de governance-aspecten heeft u gevraagd om te verkennen hoe de 

gegevensuitwisseling tussen gemeenten en Baanbrekers kan worden verbeterd. Ook dit 

is een onderwerp dat past in het kopje ‘organisatie’.  

 

 Legitimiteit. Hier gaat het over de vraag hoe tegen de samenwerking wordt 

aangekeken, nu en mogelijk in de toekomst. Kernvragen zijn:  

- Hoe zien de deelnemende gemeenten de GR Baanbrekers nu?  
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- Hoe zit dat met andere belanghebbenden, zoals met name de werkgevers?  

- Hoe ligt en zien zij (verschillende stakeholders: ambtelijk, bestuurlijk, politiek, 

maatschappelijk) hun rol en positie als eigenaar, opdrachtgever, toezichthouder, 

leverancier en klant? 

- Hoe zien de deelnemers verschillende stakeholders (ambtelijk, bestuurlijk, politiek, 

maatschappelijk) hun onderlinge verhoudingen (financieel, stemverhoudingen) nu en 

in de toekomst? 

- Hoe is dat verstandig uit te werken gezien de bovenstaande elementen (te leveren 

publieke waarde, toekomst organisatie, posities eigenaar/opdrachtgever)?  

Financiën 

Naast en in samenhang met bovenstaande elementen publieke waarde, organisatie en 

legitimiteit, gaan we diep in op het onderwerp Financiën: de financiële verhouding tussen de 

gemeenten en de GR moet een natuurlijke afspiegeling zijn van de taken, de kosten en de 

opbrengsten die specifiek aan de gemeente kunnen worden toegerekend. De 

synergievoordelen van de samenwerking moeten per saldo voor alle gemeenten voelbaar 

zijn. We zien het enerzijds als onze opdracht om de wensen en de ideeën van de 

deelnemende gemeenten in beeld te brengen (de uitgangspunten). Anderzijds zien wij het 

als onze opdracht om het beeld te objectiveren door de gemeentelijke budgetten en de 

activiteiten en resultaten van Baanbrekers te vergelijken met de betalingen die door 

individuele gemeenten worden verricht. Een en ander moet – met het oog op een robuuste 

samenwerking - structureel met elkaar in evenwicht zijn. Solidariteitsargumenten kunnen hier 

evenwel ook een rol in spelen, bijvoorbeeld als de door de rijksoverheid gehanteerde 

verdeling leidt tot onrechtvaardige uitkomsten. Daar komt bij dat de financiële verdeling 

robuust moet zijn voor toekomstige veranderingen (het budget voor de Wsw gaat 

bijvoorbeeld elk jaar omlaag tot uiteindelijk nul) en onzekerheden (hoe gaat de verdeling van 

de begeleidingsvergoeding er in de toekomst uit zien en wat betekent het als deze wordt 

overgeheveld naar de algemene uitkering in het gemeentefonds?) 

Resultaat van de analyse 

Na de analyse moet worden gekomen tot de volgende resultaten:  

 Een analyse van de huidige situatie; toegespitst op financiën en governance.  

 Een analyse van de gewenste toekomstige situatie.   

 De passende financiële verhoudingen gezien het bovenstaande én exogene 

ontwikkelingen (landelijke interbestuurlijke verhoudingen en systematieken). 

 De passende invulling van de huidige juridische vorm van de organisatie / samenwerking  

 

Met de antwoorden op deze vragen worden conclusies getrokken over hoe de doelen en 

beoogde effecten kunnen worden behaald, en hoe Baanbrekers idealiter daarin als 

samenwerkingsverband een rol kan en moet spelen. Op basis van deze inventarisatie en 

analyse, en onze eigen expertise die wij in huis hebben, kunnen wij u helpen met 

onderbouwde aanbevelingen en uitwerkingen. 
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Van feiten en meningen naar beoordeling 

Het is van belang in de uitvoering van het onderzoek zorgvuldig onderscheid te maken 

tussen feiten, meningen en oordelen. We maken het volgende onderscheid naar soorten 

informatiebronnen: 

 Feitelijke informatie. In het onderzoek maken wij zoveel mogelijk gebruik van feitelijke 

informatie. We baseren ons op vastgestelde documenten van Baanbrekers en de 

gemeenten. Ook maken we gebruik van de expertise (algemeen en over uw eigen 

situatie) die uw organisatie zelf in huis heeft.  

 Meningen. Onder meningen verstaan wij de opvattingen van betrokkenen: van de 

wethouders, ambtenaren, directie, raadsleden et cetera. Deze halen wij op middels 

interviews. Daarbij is een wezenlijk onderscheid te maken naar twee zaken: 

- Enerzijds toetsen wij de beelden die wij zelf hebben gedestilleerd uit de 

documenten. Wordt dit herkend door de betrokkenen? 

- Anderzijds zoeken wij naar het eigen (subjectieve) oordeel van de geïnterviewden. 

Deze waardering en de verschillen daarin zijn op zich buitengewoon belangrijke 

gegevens voor het vaststellen van het draagvlak voor de GR en de onderlinge 

samenwerking. Deze waarderingen vormen op zich namelijk ook een belangrijke 

opbrengst van het onderzoek, dat onvolledig zou zijn wanneer alleen maar 

objectieve gegevens zouden worden betrokken.   

 Expertinzicht. Berenschot heeft ruime ervaring met het adviseren van gemeenten en 

hun samenwerkingsverbanden over hun toekomstige opgaven en uitdagingen, hun 

organisatie en ook hun samenwerking. Bovendien zijn wij een breed adviesbureau met 

kennis over een groot aantal onderwerpen waaronder ook het sociaal domein in het 

algemeen en participatie in het bijzonder; deze expertise is hier essentieel. Onze ervaring 

en expertise ondersteunen ons in de analyse van uw situatie en het formuleren van 

toekomstmogelijkheden.  

We merken verder nog op dat het proces op zich ook een resultaat is. Wanneer alle 

betrokkenen op de juiste manier in staat worden gesteld mee te doen, draagt dit bij aan het 

draagvlak van de opbrengst en de gekozen richting en daarmee aan een kansrijke toekomst 

van de samenwerking. Dat vergt meer en andere expertise dan alleen ‘op de inhoud’.   

 

4.  Plan van aanpak 

Wij stellen voor dat wij de evaluatie ter hand nemen waarbij u als Baanbrekers materiaal 

aandraagt. Berenschot maakt de projectopzet, het evaluatiekader, haalt informatie en 

beelden op en analyseert deze, ontwikkelt een afwegingskader en een of meer scenario’s, en 

werkt de gekozen richting uit. Dit mondt uit in een evaluatie onder verantwoordelijkheid van 

Berenschot die dan ook ons ‘stempel’ draagt.  

In fases ziet de aanpak er als volgt uit: 
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Fase 1: Start 

Voordat we met het onderzoek van start gaan, is het van belang gezamenlijk 

overeenstemming te bereiken over de reikwijdte en de diepgang van het onderzoek.  

We starten het onderzoek daarom met een gesprek met uzelf, eventueel aangevuld met uw 

bestuursjuridisch adviseur en/of medewerkers van Planning& Control. Tijdens dit gesprek 

bespreken we bovenstaand onderzoekskader. Ook stellen we de belangrijkste doelstellingen 

en uitgangspunten scherp.  

Ook is het goed om meteen een eerste inventarisatie te doen van de materie. We bestuderen 

de uitgangssituatie, met name op het gebied van financiën en governance, en toetsen dit bij 

uw eigen bestuursjuridisch medewerker en medewerkers van Planning & Control.  

Iedere evaluatie is spannend: wat is het doel van de diverse uiteindelijke beslissers? Dat is 

een vraag die veel betrokkenen, inclusief de beslissers zelf, op de achtergrond bezig houdt. 

Daarom adviseren wij dergelijke evaluaties te laten beginnen met een (korte) bestuurlijke 

startsessie waarin de belangrijkste deelnemers, in casu de wethouders van het Dagelijks 

Bestuur (naar ons en tegenover elkaar) uitspreken hoe zij aankijken tegen het onderzoek. Dit 

kan onnodige spanningen wegnemen en beelden helder maken. Vaak blijkt dat de 

deelnemers positief zijn over het feit dat wordt samengewerkt, en vol verwachting zijn over 

de leerpunten.   

Resultaat fase 1: 

• Afspraken op het gebied van proces, planning, scope en eindproduct. 

• Gezamenlijke doelstellingen en vertrek- / uitgangspunten. 

• Eerste inventarisatie voor de onderzoekers met toetsing.  

• Startgesprek bestuurders: (achterliggende) intenties helder. 

Fase 2: Gegevensverzameling  

In deze fase verzamelen, ordenen en analyseren we de gegevens die nodig zijn om de 

elementen uit het kader te onderzoeken. Dit doen we op drie manieren: door middel van een 

documentenonderzoek, interviews en een (juridische en financiële) analyse. 

We onderscheiden de bovenstaande drie elementen (publieke waarde, organisatie en 

draagvlak), waarbij als onderwerpen daarbinnen financiën en governance de belangrijkste 

zijn.  

Documentenonderzoek. In het documentenonderzoek inventariseren en bestuderen we de 

relevante beschikbare informatie over de huidige dienstverlening en ontwikkelingen, de 

organisatie (met nadruk op governance en financiën) en het draagvlak.  

Interviews. We houden interviews op ambtelijk én bestuurlijk niveau om de uitkomsten van 

de documentenstudie verder te verdiepen en beelden op te halen. Specifiek ten aanzien van 

de financiële verdeling brengen we het volgende ter sprake: is men wel of niet tevreden met 
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de verdeelsleutel? Indien men niet tevreden is, waar zitten de bezwaren? In hoeverre worden 

de bezwaren gedeeld door de deelnemende gemeenten? Wat zijn de uitgangspunten voor 

een eventueel andere verdeelsleutel? 

De interviews zien we als volgt voor ons:  

 Met uw eigen medewerkers van Planning & Control.  

 Met de leden van het Sociaal Economisch Team (accounthouders).  

 Met de betrokken controllers van de gemeenten.  

 Met de gemeentesecretarissen. 

 Met de betrokken raadsleden; zowel degenen in het Algemeen Bestuur als degenen die 

daar geen zitting in hebben (eventueel vergezeld met griffiers). 

 Met de betrokken wethouders, AB- en DB-leden (portefeuille participatie, eventueel 

financiën).  

 Met de adviseurs van het Dagelijks Bestuur vanuit de werkgevers. 

 Met de directeur en het MT van Baanbrekers.  

Juridische en financiële analyse: 

 We doen een juridische en bestuurlijke analyse van de samenwerking. Daartoe lichten we 

de GR grondig door. Zo krijgen we een goed beeld van de juridische verankering. De 

analyse is primair op grond van documenten; ook wordt via interviews verduidelijking 

gezocht.   

 De financiële analyse bestaat uit twee onderdelen:  

1. Hoe ziet de huidige verdeelsleutel er uit voor de betalingen van deelnemende 

gemeenten aan de GR? Welke overwegingen zijn destijds gehanteerd voor de 

invoering van de huidige verdeelsleutel? Tot welke betalingen heeft de verdeelsleutel 

in de afgelopen jaren geleid? En wat zijn de verwachte betalingen voor dit en 

volgende jaren?  

2. We maken een analyse van de budgetten die binnenkomen bij de gemeenten voor 

de Participatiewet en hoe die zich verhouden tot de werkelijke betalingen van 

gemeenten aan de GR. We gaan na hoe de huidige verdeelsleutel zich verhoudt ten 

opzichte van de verdeelsleutel die wordt gehanteerd voor de Participatiewet-

budgetten. We gaan uit van de volgende budgetten die gemeenten van het rijk 

ontvangen:  

a. BUIG-budget: middelen voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies.  

b. Participatiebudget: middelen voor ontwikkeling, re-integratie en begeleiding. 

(thans onderdeel van de integratie-uitkering sociaal domein) 

c. Cluster Inkomen & Participatie (met name onderdeel van de algemene 

uitkering in het GF).  
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Resultaat fase 2:  

 Een afgerond feitenonderzoek met een nadere inkleuring uit de interviews en onze eigen 

expertise. 

 Aan het eind van deze fase koppelen wij graag terug aan u als opdrachtgever  

 

Fase 3: Analyse 

In fase 3 van de evaluatie analyseren wij onze bevindingen. In deze fase wordt van de 

resultaten van fase 2 een samenhangend beeld gemaakt.  

Het inzicht in de publieke waarde die wordt gecreëerd door Baanbrekers, de manier waarop 

de betrokken partijen zijn georganiseerd en hoe dit alles bestuurd wordt, leidt tot een 

samenhangend beeld.  

Hierbij zullen onder meer de verschillende rollen van de Baanbrekers- deelnemers (eigenaar, 

opdrachtgever, beleidsbepaler) uitgewerkt. Ook komen de financiën hierin nadrukkelijk voor.  

Verder ontwikkelen wij in deze fase een afwegingskader: een reeks aspecten waaraan 

(objectief en volgens de betrokkenen) het te ontwikkelen alternatief moeten gerelateerd. We 

gaan daarbij onder andere na wat de wensen en ideeën zijn ten aanzien van een nieuwe 

verdeelsleutel van de financiën. We zetten de uitgangspunten voor de verdeelsleutel, met 

daarbij een weging op een rij. 

 

Resultaat fase 3: 

 Analyse Baanbrekers, met name in relatie tot met name governance en financiën. 

 Afwegingskader voor toekomst. 

 

 

Fase 4: Scenario-ontwikkeling en weging 

In deze fase worden een toekomstscenario opgesteld en gewogen op basis van het 

opgestelde afwegingskader.  

In eerste instantie bespreken we de analyse, het afwegingskader en de contouren van het te 

ontwikkelen scenario met u als opdrachtgever.  

Daarna toetsen we het bij het ‘gezamenlijke’ Sociaal Economisch Team (SET) van inhoudelijke 

en financiële ambtenaren. We gaan ervan uit dat in dit gezelschap de juiste combinatie van 

(detail)kennis en achtergrondinformatie vanuit de gemeenten voorhanden is om een 

gedegen voorbereiding te maken voor de uiteindelijke bestuurlijke keuze.  

Voor de financiële verdeelsleutel gaan we op zoek naar een verdeelsleutel die past bij het 

geformuleerde afwegingskader en waarvoor dus (het meeste) draagvlak bestaat bij de 
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gemeenten. Onderdeel hiervan is het meest optimale (tijds)pad van de huidige naar een 

(eventueel) nieuwe verdeelsleutel.  

Het mogelijke scenario (met eventueel alternatieven of varianten) wordt vervolgens door 

Berenschot verder uitgewerkt; inclusief een juridische, financiële toets. Hier hoort bij dat 

mogelijke aangepaste tekstvoorstellen voor artikelen in de Gemeenschappelijke Regeling zelf 

worden opgesteld.  

Het gaat er daarbij niet alleen om dat duidelijk is hoe de organisatievorm verankerd kan 

worden, maar eveneens dat getoetst wordt op diverse randvoorwaardelijke aspecten (met 

name aanbesteding en staatssteun en de huidige en toekomstige verwachte gemeentelijke 

budgetten).  

Het is denkbaar dat keuzes ook fiscale consequenties hebben, in de sfeer van de 

vennootschapsbelasting (VpB). Wij zullen dit signaleren wanneer daar sprake van is. 

Berenschot heeft deze kennis niet voorhanden; wij kunnen wel bemiddelen in deze kennis. 

De fiscale uitwerking zelf ligt buiten deze offerte en plan van aanpak. 

Vervolgens leggen we het scenario aan de leden van het DB voor om een bestuurlijke keuze 

te maken.  

 

Resultaat fase 4: 

 Afweging van mogelijkheden op basis van afwegingskader op basis van kennis van het 

SET en expertinzicht van Berenschot. 

 Gedragen en objectief onderbouwd voorkeursscenario. 

 Bestuurlijke keuze. 

 

Fase 5: Rapportage, presentatie en afronding 

In deze fase worden de bevindingen, de beoordeling en het uiteindelijke advies uitgewerkt in 

een concept en vervolgens een definitieve rapportage. 

We werken de bevindingen uit, samen met de beoordeling van het toekomstscenario. We 

verwerken het uiteindelijke advies in een heldere en beknopte conceptrapportage.  

Daarna bespreken we de rapportage op ambtelijk en (wanneer gewenst bestuurlijk) niveau, 

verwerken we het commentaar op de conceptrapportage en brengen waar nodig nog een 

verdere verdieping aan. 

Daarna volgt oplevering en presentatie van de definitieve rapportage.  

Resultaat fase 5: 

 Heldere en beknopte rapportage. 

 Presentatie van adviesrapport. 
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Het eindresultaat 

Het resultaat van dit onderzoek is hier een gedegen rapport waarin het analysekader en de 

daaruit volgende antwoorden op uw vragen helder zijn weergegeven. Een belangrijke 

voorwaarde voor de rapportage is, dat er draagvlak voor is. Het rapport is zo geschreven dat 

het een goede basis biedt voor politiek-bestuurlijke besluitvorming.  

 

5. Planning 

U heeft aangegeven dat de evaluatie en aanbevelingen in het eerste kwartaal van 2020 

moeten worden besproken in een besluitvormingstraject. De start zou kunnen plaatsvinden 

vanaf twee weken vanaf moment van schrijven.  

Dat leidt tot de volgende planning, die eventueel in overleg is aan te passen:  

 

Week           41 42 43 44 45 46 47 48 49  50 

Fase 1: Start            

Startgesprek met alle adviseurs (incl. 

voorbereiding) 

 
x          

Eerste inventarisatie (incl. validatie)  x x x        

Bestuurlijke startsessie (incl. voorbereiding)     x       

Fase 2: Gegevensverzameling            

Deskresearch (met extra verdieping juridisch 

en financieel) 

 
 x x        

Interviews en sessies   x x x       

Fase 3: Analyse            

Analyse     x x      

Ontwikkelen afwegingskader      x      

Fase 4: Scenario-ontwikkeling en weging            

Scenario-ontwikkeling      x x     

Bespreken met opdrachtgever       x     

Sessie SET (incl. voorbereiding)        x    

Sessie bestuurders         x   

Fase 5: Rapportage, presentatie en afronding            

Schrijven rapportage; voorleggen en 

aanpassen concept  

 
        x x 

 

 

 

 

  



 

 

 

61476  - Intern vertrouwelijk 12 

 

 

6.  Begroting 

We zien de begroting van het onderzoek als volgt voor ons:  

Activiteit Inzet (dagen) Kosten 

Fase 1: Start  € 4.375,- 

Startgesprek met alle adviseurs (incl. voorbereiding) 1  

Eerste inventarisatie (incl. validatie) 2  

Bestuurlijke startsessie (incl. voorbereiding) 0,5  

Fase 2: Gegevensverzameling  € 11.250,- 

Deskresearch (met extra verdieping juridisch en financieel) 4  

Interviews en sessies 5  

Fase 3: Analyse  € 6.250,-  

Analyse 5  

Ontwikkelen afwegingskader 0,5  

Fase 4: Scenario-ontwikkeling en weging  € 3.850 

Scenario-ontwikkeling 2  

Bespreken met opdrachtgever 0,5  

Sessie SET (incl. voorbereiding) 0,5  

Sessie bestuurders 0,5  

Fase 5: Rapportage, presentatie en afronding  € 5.500,- 

Schrijven rapportage; voorleggen en aanpassen concept  4,5  

Presentatie (incl. voorbereiding) 0,5  

Totaal  €  31.225,- 

 

Gedurende het onderzoek kan aan het licht komen dat betrokkenen tussenstappen (proces) 

of uitwerkingen (inhoud) verlangen die niet in dit plan van aanpak zijn opgenomen. 

Eventueel meerwerk dat hieruit voortkomt, bespreken we eerst met u als opdrachtgever 

alvorens we deze werkzaamheden ter hand nemen.  

7.  Het team 

Het team dat wij voorstellen om een gezaghebbend rapport te produceren, is een 

multidisciplinair team met kennis en ervaring op de inhoud van zowel de energietransitie als 

gemeentelijke samenwerking. Waar nodig schakelen we mensen bij uit de brede pool van 

deskundigen op deelgebieden waarover wij binnen Berenschot beschikken.  
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Beknopte cv’s van de in te zetten medewerkers luiden als volgt: 

 

Philip van Veller – Adviseur; deskundige governance 

Philip van Veller is managing consultant en expert op het gebied van 

samenwerkende overheden en governance. Hij opereert altijd op het snijvlak van 

het politiek-bestuurlijke niveau en de organisatie. Hij kent de verschillende 

drijfveren die daarbij een rol spelen, en spreekt de ‘taal’ van zowel politici, 

bestuurders als ambtenaren en stakeholders; een kwaliteit die hij op dit moment 

inzet in de advisering bij diverse gemeenten. Relevante recente adviezen 

betroffen de begeleiding van de herijking van het opdrachtgeverschap aan de 

GR Werk & Inkomen Lekstroom, de opzet (en nu uitvoering) van een evaluatie 

naar de GR ‘Senzer’, advisering aan twee gemeenteraden over hun grip op een 

GR rond afvaldiensten, en het op afstand organiseren van een stichting Sociaal 

Team van 50 medewerkers voor de gemeente Houten. Zijn laatste werkgever 

vóór Berenschot was de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Daar werkte 

hij geruime tijd als Directiesecretaris en Hoofd Bestuursbureau aan de 

totstandkoming van de gemeenten als ‘eerste overheid’ met de drie 

decentralisaties. De gemeenten en hun opgaven en ambities kent hij daarmee 

door en door. Naast zijn werk is hij raadslid in Leidschendam-Voorburg met als 

portefeuille het sociaal domein. 

Werkzaamheden: Philip is projectleider van het team. Hij zal aanwezig zijn bij 

alle gesprekken en sessies met de opdrachtgever. Verder neemt hij het politiek-

bestuurlijke deel van het onderzoek voor zijn rekening: hij doet alle interviews en 

sessies met wethouders en raadsleden. Hij presenteert de algemene 

(tussen)bevindingen en het eindresultaat.  
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Jeroen Boot - Adviseur en jurist   

Jeroen Boot is gespecialiseerd in grip, regie en sturing op (gemeentelijke) 

samenwerkingsverbanden, zowel wat betreft de formele als de informele 

aspecten daarvan. Voorbeelden zijn een onderzoek en bedrijfsplan toekomst 

ambtelijke organisatie Heerhugowaard-Langedijk; de organisatie en inrichting 

sociaal domein, onder meer in Houten, Westelijke Mijnstreek (Sittard-Geleen 

e.o.) en Zuidplas; en Trainingen en adviezen over invulling eigenaarschap en 

opdrachtgeverschap ten aanzien van verbonden partijen en subsidierelaties 

(o.m. Capelle aan den IJssel); Trainingen en adviezen grip op regionale 

samenwerking aan raden, colleges en ambtelijke organisaties. Binnen 

Berenschot werkt Jeroen in multidisciplinaire teams (zoals met 

bestuurskundigen, bedrijfskundigen en financiële experts) aan complexe 

vraagstukken in de publieke sector. Daarbij zorgt hij voor de inbreng van het 

bestuurlijk-juridisch perspectief.  

Werkzaamheden: Jeroen is bij uitstek deskundig in de juridische- en 

governance aspecten. Hij neemt het onderzoek naar de GR zelf, de analyse van 

de governance en de ontwikkeling en uitwerking van scenario’s voor zijn 

rekening. Ook schrijft hij mee aan het eindrapport.   

 
Martin Heekelaar  - Adviseur, deskundige financiën participatie 

Martin Heekelaar werkt ruim tien jaar bij Berenschot als senior managing 

consultant Sociaal Domein. Martin beschikt over een uitgebreid netwerk en zet 

dat waar nodig in voor zijn opdrachtgevers. Martin geeft organisatieadvies op 

het terrein van de Participatiewet, Wmo en Jeugdzorg aan gemeenten, sociale 

diensten en sw-bedrijven. Martin kent een groot aantal sociale diensten van 

binnen. Hij lichte recent onder andere de sociale dienst van de gemeente Den 

Helder door, die integraal verantwoordelijk is voor de uitvoering van de 

Participatiewet, de Wmo en de Jeugdwet. Daarnaast adviseerde Martin over het 

Sociaal Domein en de Participatiewet in het bijzonder, in complexe bestuurlijke 

omgevingen, zoals bij Presikhaaf-bedrijven, Orionis Walcheren en op Schouwen-

Duiveland. Voorts adviseert Martin landelijke partijen, zoals Cedris, Divosa, 

ministerie van SZW en het UWV. Martin studeerde algemene economie aan de 

Erasmus Universiteit en hij werkte na zijn studie zes jaar bij het ministerie van 

Financiën, waar hij de minister van Financiën onder andere adviseerde over het 

terrein van de sociale zekerheid. Daarna werkte Martin zes jaar als 

procesmanager bij Divosa. 

Werkzaamheden: Martin is bij uitstek deskundig in de financiële aspecten. Hij 

neemt het onderzoek naar de huidige financiële verhoudingen en (het financiële 

aspect van) de ontwikkeling, de analyse en uitwerking van scenario’s voor zijn 

rekening, inclusief de interviews en overige gesprekken hierover. Ook schrijft hij 

mee aan het eindrapport.   
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8.  Referenties 

Berenschot is een breed adviesbureau waarin vanuit verschillende disciplines wordt 

samengewerkt aan meerwaarde voor onze opdrachtgevers. Onderstaande recente 

opdrachten hebben een relatie met uw vraag. Daarnaast hebben wij een reeks andere 

opdrachten uitgevoerd, op tal van onderwerpen en terreinen in het openbaar bestuur.  

Evaluatie Senzer 

De GR Senzer realiseert voor de Peelgemeenten uiteenlopende taken op het gebied van 

participatie. In opdracht van het Algemeen Bestuur ontwikkelden wij een gedragen evaluatie-

aanpak om zowel de maatschappelijke resultaten, de organisatie als de (werking van de) 

governance te evalueren. De evaluatie heeft ook betrekking op de financiële vraagstukken. 

De aanpak is goedgekeurd, waarop de daadwerkelijke evaluatie nu kan beginnen.  

 

Catheel Pino – Junior Consultant 

Catheel Pino is adviseur bij Berenschot op het gebied van samenwerking en 

publieke innovatie. Vanuit haar juridische achtergrond is zij in staat zich 

complexe thema’s snel eigen te maken, waarbij zij het overzicht behoudt en 

originele dwarsverbanden legt. Catheel heeft projectervaring met onder 

andere gemeenten, provincies en interbestuurlijke samenwerking en is 

daarbij vaak verantwoordelijk voor het projectmanagement. Recent werkte 

Catheel mee aan het maken van een bedrijfsplan voor de ambtelijke fusie en 

voorbereiden herindelingsontwerp voor Heerhugowaard en Langedijk. Als 

projectsecretaris was Catheel op ambtelijk niveau contactpersoon voor de 

gemeenten en intern contactpersoon voor collega’s. Zij heeft onder ander de 

colleges geïnterviewd, was bij bestuurlijke overleggen en heeft aan de 

gemeenteraden gepresenteerd. Ook heeft Catheel onlangs een 

uitvoeringstoets gedaan waarin de impact van de Wet open overheid op 

provincies en waterschappen werd onderzocht. Catheel deed deskresearch, 

ontwikkelde de vragenlijst, bereidde workshops voor en leidde deze met een 

collega. Tevens was zij verantwoordelijk voor de planning en organisatie en 

samen met de projectleider contactpersoon richting UvW, IPO en andere 

betrokken partijen. 

Werkzaamheden: Catheel is projectsecretaris en junior jurist in dit project. 

Zij is organisatorisch contactpersoon voor de organisatie en andere 

betrokkenen. Catheel ontwikkelt vragenlijsten, bereidt de verschillende 

gesprekken en interviews  voor, voert de deskstudie uit en draagt bij aan de 

analyse en het eindrapport.  
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Herijking opdrachtgeverschap Gemeenten GR Werk en Inkomen Lekstroom  

De deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling WIL zoeken naar een 

herijking van hun gezamenlijke opdrachtgeverschap. Daarbij is de opgave om de vraag naar 

lokaal maatwerk en experimenteerruimte te combineren met de schaalvoordelen en 

onderlinge solidariteit die deze GR biedt. De uitkomst was dat adviseur Philip van Veller voor 

hen een aanpak ontwikkelde onder de titel ‘Innovatieve GR’. Daarbij nemen de gemeenten 

met hun eigen pilots en experimenten deel aan een gezamenlijk ontwikkelprogramma dat in 

combinatie met de GR WIL wordt uitgevoerd. Op dit moment helpt Berenschot hen met het 

uitrollen van dit programma, dat een en ander vraagt van de GR én de gemeenten zelf. 

Analyse organisatievormen gebiedsgerichte (sociale) wijkteams  

In opdracht van de gemeenten Peel 6.1 zijn voorbeelden uitgewerkt van de wijze waarop 

gebiedsgerichte (sociale) wijkteams zijn georganiseerd in het land. Bij het opstellen van deze 

voorbeelden waren tijdens ons onderzoek opvallend weinig formele regionale 

uitvoeringsorganisaties te vinden. We hebben vijf voorbeelden gekozen waar voldoende 

informatie beschikbaar was en die een beeld geven van wat er in het land speelt. Gezien van 

kleinere gemeenten over het algemeen minder informatie beschikbaar is, concentreerden wij 

ons op de middelgrote en grotere gemeenten. Analyse vond plaats van de organisatie van 

de (sociale) wijkteams van Zaanstad, Utrecht, Leeuwarden, Eindhoven en Schiedam. 

Sluitende aanpak voor werk en inkomen 

Met het team werk & inkomen van de gemeente Dronten is, onder begeleiding van 

Berenschot, gewerkt aan een nieuw werkproces. Het doel was om tot een sluitende aanpak te 

komen op het terrein van werk & inkomen. Er was behoefte aan een meer uniforme 

benadering. Vanuit uitvoering en beleid is een werkgroep gevormd waar de verschillende 

disciplines (inkomen, re-integratie, handhaving en bijzondere regelingen) vertegenwoordigd 

waren. Deze werkgroep heeft onder begeleiding van Berenschot een nieuw werkproces 

uitgetekend en kaders gesteld voor de inzet van re-integratieinstrumenten. Het resultaat is 

een nieuwe, sluitende aanpak voor werk & inkomen. 

Onderzoek naar de (aandeelhouders)verhouding afvalinzameling en – verwerking 

Medemblik  

De gemeente Medemblik neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling CAW, dat op 

haar beurt aandeelhouder is in de HVC. Als uitvoering van een motie van de gemeenteraad 

analyseerden wij de governance-verhoudingen tussen CAW, HVC en de deelnemende 

gemeenten. Verder brachten wij de mogelijkheden voor de gemeente in kaart om eventueel 

uit de CAW te stappen en de verhouding met de HVC anders vorm te geven, dan wel een 

geheel andere richting op te gaan. Het onderzoek toonde aan dat met een eventueel 

eenzijdig vertrek van de gemeente Medemblik een grote financiële aderlating zou dreigen. | 
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