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 ONDERWERP STUKKEN ACTIE              
1. Opening 

 a) Toelichting/presentatie m.b.t. het proces bezwaar en beroep   nee  ter informatie 

 

2. Ingekomen stukken  

 a)  Besluit belastingdienst d.d. 31.10.2019 inzake teruggave BTW  ja  ter informatie 

 b) Verslag participatieraad d.d. 13 juni 2019    ja  ter informatie 

 c) Verslag participatieraad d.d. 26 september 2019    ja  ter informatie

         

3.  Besluitenlijst AB-vergadering   

               a) Concept verslag AB-vergadering van 21 oktober 2019   ja  vaststellen 

               b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering van 21 oktober 2019  ja  vaststellen 

               c) Concept termijnkalender AB van 16 december 2019   ja  vaststellen 

 

TER BESPREKING 
 Niets aan de orde     

 

TER BESLUITVORMING 
4. Treasurystatuut Baanbrekers 

 a) Voorstel Treasurystatuut      ja     vaststellen 

 b) Treasurystatuut        ja     vaststellen 

 

5. Inkoopbeleid 

 a) Voorstel inkoopbeleid       ja  vaststellen 

 b) Inkoopbeleid        ja  vaststellen 

 c) Bijlage implementatie inkoopbeleid     ja  vaststellen 

 

6. Aansluiting bij de Werkgeversvereniging SGO 

 a) Voorstel m.b.t. de aansluiting bij de werkgeversvereniging SGO  ja  vaststellen 

 

7. Aanwijzing DB lid en wisseling AB lidmaatschap gem. Loon op Zand 

 a) Voorstel aanwijzing DB lid en wisseling AB-lidmaatschap   ja  vaststellen/info 

 b) Bijlage benoeming nieuw AB lid vanuit de gemeente Loon op Zand  ja  vaststellen/info 

 c) Bijlage bericht Loon op Zand i.v.m. beëindiging/benoeming AB (raads)leden ja  vaststellen/info 

 

TER INFORMATIE 
8. Kaderbrief Baanbrekers 2021         

 a) Voorstel kaderbrief Baanbrekers 2021     ja  ter info 

 b) Kaderbrief Baanbrekers 2021      ja  ter info 

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

10. Stand van zaken evaluatie GR Baanbrekers stand van zaken   nee  ter info  

11. Stand van zaken werving en selectie nieuw DB-lid    nee  ter info 

            

12. Mededelingen & Rondvraag  

 

              

 

AGENDA MAANDAG  16 december 2019                            ALGEMEEN BESTUUR 
Tijd:              19.00-20.30 uur 

Locatie:       Ruimte 2.09 van Baanbrekers 

Gasten:       De heer E. van Agt en een medewerker bezwaar en beroep i.v.m. agendapunt 1a 



 

  

Betreft:  BTW-postitie Baanbrekers 

 

 

 

 

Grote ondernemingen 

Kantoor Eindhoven 

Karel de Grotelaan 4 

5616 CA Eindhoven 

Postbus 90056 

5600 PJ Eindhoven 

www.belastingdienst.nl 

 

Doorkiesnummer 

088 – 15 76 353 

06 – 27 05 15 97 

E-mailadres 

hja.van.der.sanden@ 

belastingdienst.nl 

Datum 

31 oktober 2019 

Team 

GO Zuid – 54 – Non Profit 

Onze referentie 

3122670 

 

Belastingdienst, Postbus 90056, 5600 PJ  Eindhoven 

Zeker Fiscaal  
t.a.v. mevrouw N. Van De Water  
Postbus 47 
6650 AA DRUTEN 
 

 

     Paginanummer 1 van 4 

  
  
  

Geachte mevrouw Van de Water, 

 

Zoals eerder besproken heb ik de behandeling van de “casus Baanbrekers” 

overgenomen van mijn collega, de heer Van Valkenburg. Naar mij is gebleken is 

een definitieve reactie vanuit de Belastingdienst op uw memo van november 2017 

tot op heden uitgebleven. Mijn excuses hiervoor.  

 

Wel heb ik geconstateerd dat er naar aanleiding van het memo op diverse 

momenten overleg en correspondentie heeft plaatsgevonden en dat er op een 

aantal punten ook overeenstemming bestaat. 

 

Uitgangspunt voor de besprekingen en correspondentie was telkens uw fiscaal 

memo van november 2017. Ik heb dit memo dan ook nu weer als uitgangspunt 

genomen voor mijn beoordeling, waarbij ik tevens zoveel mogelijk rekening heb 

gehouden met de daarover reeds gevoerde correspondentie en overleggen.  

 

Gezien het tijdsverloop in deze kwestie en mijn recentelijke betrokkenheid bij de 

zaak bestaat de mogelijkheid dat ik daarbij niet helemaal volledig ben in de 

behandeling. Mochten er echter onderwerpen nog onbesproken zijn gebleven, dan 

verneem ik dat uiteraard graag van u. 

 

Algemeen 

Baanbrekers betreft (sinds 2016) een fiscale eenheid voor de omzetbelasting 

bestaande uit de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers, Stichting Bevordering 

Werkgelegenheid Midden-Langstraat, Ruelong B.V. en stichting Fidant.  

Waar hierna wordt gesproken over ‘Baanbrekers’ wordt hiermee feitelijk bedoeld 

de fiscale eenheid als zijnde de (eventuele) belastingplichtige. Binnen de fiscale 

eenheid verrichte prestaties blijven – als interne prestatie – vanaf 2016 buiten 

beschouwing. 

 

Binnen Baanbrekers vindt in opdracht van de gemeenten Heusden, Loon op Zand 

en Waalwijk de uitvoering plaats van de WWB, WSW, Bbz 2014, IOAW en IOAZ. 

Daarnaast worden binnen Baanbrekers activiteiten ontwikkeld en geëxploiteerd 

gericht op de arbeidsinschakeling van personen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt (werkbedrijf). 

http://www.belastingdienst.nl/
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De financiële middelen van Baanbrekers worden gevormd door de overheveling 

van de diverse (rijks-)budgetten van de gemeenten, de uitkeringsgelden en 

gemeentelijke bijdragen. Daarnaast worden binnen Baanbrekers vergoedingen 

ontvangen voor prestaties verricht ten behoeve van derden, zoals bijvoorbeeld 

detachering, productie, wasserij en catering. 

 
Met u ben ik van mening dat Baanbrekers prestaties in het economisch verkeer 
verricht voor zover zij die tegen vergoeding verricht. Baanbrekers valt daarmee 
voor dat deel, als ondernemer, binnen de werkingssfeer van de Wet op de 
omzetbelasting 1968 (hierna: Wet OB). Daarbij is een onderscheid te maken 

tussen de prestaties die Baanbrekers verricht aan de deelnemende gemeenten en 
de prestaties die zij verricht aan derden.  
 

Alvorens tot heffing van btw te komen dient te worden bezien of de prestatie is te 

rangschikken onder een van de vrijstellingen van artikel 11 Wet OB. Ik ben van 

mening dat dit (deels) het geval zal zijn. Dit houdt dan in dat de daaraan 

gekoppelde geldstromen vrijgesteld zijn van btw (zie hierna).  

 

Overheveling budgetten 

Naast de vergoedingen voor prestaties ontvangt Baanbrekers (rijks-)gelden die 

door de gemeenten doorgesluisd worden naar Baanbrekers. Het betreft dan met 

name de budgetten ten behoeve van de BUIG- en Bbz-uitkeringen en de bijdragen 

WSW (SW- of loonkostensubsidies). Tegenover deze bijdragen staan geen 

prestaties van Baanbrekers aan de gemeenten. Met u ben ik van mening dat voor 

Baanbrekers feitelijk slechts sprake is van een “doorgeefluik-functie”, waardoor 

btw-heffing hierover achterwege blijft. 

 
Toepassing vrijstelling 
Er is sprake van een samenwerkingsverband van gemeenten ondergebracht in de 
Gemeenschappelijke Regeling (GR) Baanbrekers en waarbij door deze activiteiten 

worden uitgevoerd waarvoor de gemeenten, als ze deze taken zelf hadden 

verricht, zouden hebben gehandeld in de hoedanigheid van overheid/niet-btw-
ondernemer.  
 
Het betreft de in opdracht van de deelnemende gemeenten uitvoeren van de 
WWB, WSW, Bbz 2014, IOAW en IOAZ. Daarnaast verricht Baanbrekers een (deel 

van de) re-integratietaken voor de gemeenten.  
 
Deze activiteiten vallen – indien ook aan de overige voorwaarden wordt voldaan – 
onder de werking van artikel 11, lid 1, onderdeel u, Wet OB (koepelvrijstelling).  
 
Het feit dat Baanbrekers conform de huidige tekst van de GR-overeenkomst een 
eigen vermogen mag vormen, staat gelet op de huidige handelwijze (werken met 

een gesloten begroting) de toepassing van de koepelvrijstelling niet in de weg. Ik 
hanteer daarbij het uitgangspunt dat de Baanbrekers per gemeente slechts 
terugbetaling vordert van het precieze aandeel van die gemeente in de 
gezamenlijke uitgaven en dat eventuele reserves uitsluitend worden aangewend 
ter bekostiging van de activiteiten die door de gemeenten in de GR zijn 

ondergebracht.1 Mocht hier in de toekomst een wijziging optreden, dan zal 
Baanbrekers de Belastingdienst hierover informeren. 

 

De prestaties die Baanbrekers verricht aan derden (in Nederland) zullen doorgaans 

wel belast zijn met btw. Dit zal per geval beoordeeld moeten worden. Hetzelfde 

geldt voor de in uw memo genoemde ‘Incidentele baten’.  

 
 

                                                
1 Vgl. HR 12 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1174, r.o. 3.1.4. 
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Inkoop-BTW 

Voor de aan Baanbrekers in rekening gebrachte omzetbelasting geldt dat deze 

aftrekbaar is, indien en voor zover toerekenbaar aan de belaste prestaties. De btw 

toerekenbaar aan de vrijgestelde/onbelaste prestaties zal mogelijk, behoudens 

wanneer de uitsluitingsgronden van artikel 4 wet BCF van toepassing zijn, 

doorgeschoven kunnen worden naar de deelnemende gemeenten.  

 

Voor de btw ter zake van “gemengde prestaties” dient de aftrekbare dan wel 

doorschuifbare btw naar rato te worden vastgesteld (-pre- pro rata). 

Hiervoor wordt op basis van de begroting aan de hand van de omzetverhoudingen 

een mengpercentage vastgesteld. Dit mengpercentage bestaat uit een deel 

aftrekbaar en een deel door te schuiven btw. De uitsluitingen van de wet BCF 

zullen zich bij de gemengde kosten niet voordoen.  

Jaarlijks zal aan de hand van de werkelijke cijfers worden beoordeeld in hoeverre 

een correctie op het mengpercentage van het voorafgaande jaar plaats dient te 

vinden.  

 

In paragraaf 2.6 van uw memo stelt u voor om binnen Baanbrekers te werken met 

een zelfde systematiek zoals die ook wel bij gemeenten wordt gehanteerd. Het 

betreft het “fiscaal labelen” van de kostenposten/grootboekrekeningen. Deze 

systematiek ontmoet bij ons geen bezwaar. Echter, terecht stelt u daarbij dat de 

financiële administratie daar dan wel op dient te worden ingericht.  

Ook de processen zullen zodanig dienen te worden ingericht dat de verwerking op 

de juiste wijze plaatsvindt. 

 

De twee eventuele administratieve oplossingen om tot een vereenvoudiging te 

komen, zoals die in paragraaf 4 van uw memo besproken worden, kunnen geen 

goedkeuring onzerzijds krijgen. 

 

Verleden 

Baanbrekers heeft in het verleden de btw met betrekking tot re-integratie niet in 
aftrek gebracht en alleen op basis van beoordeelde verzoeken van de gemeenten 
doorgeschoven. Hierdoor leidt een suppletie voor het verleden in principe alleen 

tot een verschuiving van btw die Baanbrekers in aftrek heeft gebracht naar btw 
die Baanbrekers conform de transparantiemethode kan doorschuiven naar de 
deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten zullen dan vervolgens via 
een suppletie de btw bij het bcf kunnen claimen. Ingestemd wordt met het 
achterwege laten van de correcties, indien deze alleen tot een verschuiving van 
aftrekbare naar doorschuifbare btw leidt.  
 

Huisvestingskosten  
In paragraaf 2.3 van het memo, onder het kopje ‘Dienstovereenkomst WML 
facilitair’, wordt geschreven dat de huisvesting niet als afzonderlijke verhuurdienst 
wordt beschouwd maar in de totaaldienst valt belast tegen 21%. Er zou één 
totaaldienst kunnen zijn. Vanwege dit laatste, er geen hoge voorbelasting is 
geclaimd met betrekking tot het gebouw en dat het niet meer actueel is vanwege 

de vorming van de FE, wordt in dit oordeel berust. 

 

Teruggaafverzoek betreffende Stichting Fidant 

In uw memo en uw teruggaafverzoek van 26 april 2018 heeft u geschreven dat 

Baanbrekers over de jaren 2013 tot en met 2016 de btw over de loonkosten, 

gefactureerd door stichting Fidant aan Baanbrekers, niet door laatstgenoemde is 

afgetrokken als voorbelasting. Terwijl Baanbrekers met de ingekochte prestatie 

wel belaste prestaties verricht. Baanbrekers verricht namelijk met de personen die 

binnen Baanbrekers te werk worden gesteld btw-belaste activiteiten (bijvoorbeeld 

groenwerkzaamheden, in- en ompakken en schoonwerkzaamheden) voor diverse 

opdrachtgevers.  
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Voor de jaren 2013 tot en met 2016 wordt een verzoek gedaan tot de volgende 

teruggaaf.  

 

2013  €  33.020,44 

2014  €  210.139,81 

2015  €  84.459,91 

2016  €  145.505,62 

Totaal  €  473.125,79 

 

Ik ben van mening dat sprake is van een belaste prestatie van stichting Fidant aan 

Baanbrekers. Baanbrekers gebruikt deze prestatie om haar belaste activiteiten 

mee te verrichten. Ik ben daarom net als u van mening dat recht bestaat op een 

teruggaaf van de door stichting Fidant in rekening gebrachte btw. Ik zal voor 

deze bedragen op korte termijn een teruggaafbeschikking laten opmaken. 

 
Suppleties 
Op 28 december 2018 werden door de fiscale eenheid (Ruelong B.V.) een tweetal 
suppleties ingediend voor de jaren 2016 en 2017. Het betreft terug te ontvangen 
bedragen van respectievelijk 

€ 3.793 en € 24.766. Voor zover mij bekend zijn ook deze suppleties tot op heden 

niet afgehandeld. Ook hiervoor zal ik dan ook op korte termijn 

teruggaafbeschikkingen laten opmaken. 

 

Ten slotte 

Met bovenstaande uiteenzetting hoop ik in voldoende mate een reactie gegeven te 

hebben op uw memo en de besprekingen en correspondentie die daaruit zijn 

voortgevloeid.   

 

Meer informatie 

Hebt u nog vragen? Belt u mij dan op mijn doorkiesnummer. U kunt ook mailen. 

Kijk voor de voorwaarden voor het gebruik van e-mail bij ‘Contact’ op 

www.belastingdienst.nl 

 

 

Hoogachtend, 

 

namens de inspecteur 

 

 

 

 

H.J.A. van der Sanden           Mr. G. Skandar    

          

specialist omzetbelasting           klantcoördinator  

 

http://www.belastingdienst.nl/


DEFINITIEF VERSLAG PARTICIPATIERAAD 
Klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 

 

 

 
Agenda:  Donderdag 13 juni 2019  

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

Aanwezig:  
 

Afwezig: 
 

 19.30 uur 
De heren C. Huibers (voorzitter),  F. Halberstadt (FNV), D. Zijlmans, M.Beerens. 
Namens Baanbrekers de heer M. van Amelsvoort (beleidsadviseur; secretaris/notulist)  
De heer F. Nelissen, Mevrouw C. Obbens en A. Bakker.  

1   Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom.  

 

2  Mededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn geen mededelingen en geen ingekomen stukken.  

  

3  Verslag laatste vergadering participatieraad 25 april 2019 

Naar aanleiding van punt 3 van het verslag wordt gevraagd of de pagina op de website verder gevuld kan 
worden. Vervolgens wordt het verslag vastgesteld.   
 

 

4 Conceptbegroting 2020 



De conceptbegroting 2020 wordt besproken en de volgende opmerkingen worden gemaakt. 
- Pagina 3, 3e alinea. De participatieraad spreekt naar aanleiding van het uitwerken van de nieuwe 

koers de wens uit dat er voldoende werk en werkzaamheden overblijven voor een vangnet bij 
Baanbrekers.  

- Pagina 7. Er wordt gevraagd waardoor de baten van re-integratie zo sterk dalen. Er wordt 
aangegeven dat in het verleden het volledige participatiebudget aan Baanbrekers werd 
overgedragen en dat een eventueel overschot wordt teruggestort. Door de ontschotting van de 
budgeten in het sociaal domein zal dit in de toekomst anders zijn waardoor de baten en lasten ten 
aanzien van het re-integratiebudget meer in evenwicht zullen zijn. Er wordt vervolgens de vraag 
gesteld of Baanbrekers niet effectiever kan zijn in de dienstverlening door meer re-
integratiebudget uit te geven met het oog op het zogenaamde ‘granieten bestand’. Er wordt 
geantwoord dat de focus van dienstverlening met het vaststellen van de koers ‘Kom in beweging’ 
meer op de ‘moeilijker bemiddelbare doelgroep’ is gericht. Dit gaat gepaard met hogere re-
integratiekosten wat zichtbaar is in een hoger gemiddeld budget per kandidaat.  

- Naar aanleiding van het antwoord van Baanbrekers op de vraag of de Participatieraad inzage kan 
krijgen in de cijfers van Ruelong BV die verband houden met het jaarverslag, geeft de 
participatieraad aan het jammer te vinden dat er geen openheid gegeven wordt. Er wordt 
aangegeven dat het wellicht niet verplicht is om openheid te geven, maar het is desondanks ook 
niet verboden. Omdat een deel van deze resultaten impact heeft op de begroting van Baanbrekers 
wordt de begrijpelijkheid en leesbaarheid van het jaarverslag of in dit geval de conceptbegroting 
minder en daarmee de effectiviteit van de advieskracht van de participatieraad ook.  

- Pagina 23, 2e alinea, laatste zin. Het woord ‘verwachting’ is verkeerd geschreven. 
- Pagina 35. Er worden ‘belangrijke quick wins’ genoemd. De Participatieraad vraagt om betere 

duiding om welke quick wins het gaat.  
- Pagina 50, 2e alinea. De eerste zin loopt niet. 

 

 

5 Concept beleidsregels Bijzondere bijstand  

 De conceptbeleidsregels Bijzondere bijstand worden besproken en de volgende opmerkingen worden 
gemaakt.  

- De Participatieraad is positief over de voorliggende beleidsregels en onderschrijft de visie van 
waaruit de huidige beleidsregels tot stand zijn gekomen. 

- Participatieraad twijfelt sterk over de realiteitszin van de hoogte van de vergoeding van de 
huiswerkcomputer. Vaak bieden scholen zelf een computerpakket aan dat precies is afgestemd op 
de opleidingseisen. De participatieraad adviseert de hoogte van het bedrag af te stemmen op het 
pakket dat door scholen gevraagd wordt. Op deze wijze biedt je het beoogde maatwerk, zonder dat 
er twijfel hoeft te zijn over de hoogte van de vergoeding. 

- De participatieraad constateert dat de hoogte van de vergoeding van een fiets niet aansluit bij het 
aanbod van tweedehands fietsen (buiten Twiddus). De participatieraad vraagt dan ook dit bedrag 
beter af te stemmen op de prijs van een gemiddelde tweedehands fiets.  

- De Participatieraad vraagt aandacht voor het feit dat een lening als een voorliggende voorziening 
wordt gezien (art 5.2.3 sub 5), terwijl  landelijk de noodkreet klinkt dat gemeenten zelf een bijdrage 
leveren aan het laten ontstaan, dan wel laten bestaan, dan wel niet bijdragen aan het afnemen van 
schuldensituaties. De participatieraad adviseert dan ook de lening niet als voorliggende voorziening 
te zien.  

- Afsluitend wilde participatieraad nogmaals benadrukken dat het positief is over de visie van 
waaruit de huidige beleidsregels tot stand zijn gekomen.  

 

 



6 Verantwoordelijkheid Participatiewet in relatie tot nieuwe koers  

De participatieraad stelt de vraag waar de verantwoordelijkheid belegd is voor de dienstverlening aan 
kandidaten uit het zogenaamde ‘granieten bestand’. Er wordt geantwoord dat Baanbrekers zich richt op 
kandidaten die middels een re-integratietraject naar werk begeleid kunnen worden en dat de gemeenten 
zich zullen richten op participatietrajecten gericht op kandidaten die (tijdelijk) niet in aanmerking komen 
voor zo’n re-integratietraject. Wanneer er sprake is van een tijdelijke ontheffing zal de kandidaat periodiek 
(met een maximum van een jaar) door Baanbrekers worden opgeroepen voor een heronderzoek om te 
beoordelen of de kandidaat in aanmerking komt voor een re-integratietraject van Baanbrekers.  
Baanbrekers en de gemeenten zullen onderling afstemmen om welke kandidaten het gaat en op welke 
wijze de gedeelde verantwoordelijkheid kan worden vorm gegeven. 
  

 

7 CTO: medewerking Participatieraad gevraagd  

Er is door Baanbrekers gevraagd wie namens de participatieraad kan aansluiten bij de presentaties van de 
twee partijen die gevraagd worden een offerte uit te brengen voor het CTO.  
De participatieraad geeft aan dat aansluiten bij de presentaties vanwege de afstemming met de agenda’s 
lastig is, maar dat het wel kan voorzien in een schriftelijke opgave van aandachtspunten voor het CTO.  
Actie: participatieraad verzamelt en stuurt de aandachtspunten voor 24-06 aan de secretaris.  
 

 

8 Perspectief op Werk (PoW) 

Er wordt een toelichting gegeven op PoW en tevens wordt ingegaan op de relatie daarvan met 
Baanbrekers.  
 

 

9 Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
Volgende vergadering: 26-09-2019 
 

 



DEFINITIEF VERSLAG PARTICIPATIERAAD 
Klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 

 

 

 
Agenda:  Donderdag 26 september 2019  

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

Genodigden:  
 
 
 
 

 19.30 uur 
De heren C. Huibers (voorzitter),  F. Halberstadt (FNV), D. Zijlmans, F. Nelissen, 
M.Beerens, W. Neisingh de dames A. Bakker en C. Obbens. 
Namens Baanbrekers de heer M. van Amelsvoort (beleidsadviseur) en mevrouw S. van 
Huijgevoort (beleidsadviseur) 
  

1   Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom.  

 

2  Mededelingen en ingekomen stukken 

a. Mededelingen 

 Dhr. Wijbe Neisingh stelt zich voor als lid van de participatieraad.  

 Mevr.  Saskia van Huijgevoort stelt zich voor als nieuwe secretaris van de participatieraad. Dhr. 
Mark van Amelsvoort geeft aan dat hij zijn taken als secretaris na deze vergadering zal 
overdragen aan Saskia van Huijgevoort.  

b. Ingekomen stukken. 

 Mevrouw Carla Obbens deelt ter kennisname een artikel met de Participatieraad.  

  

3  Verslag laatste vergadering participatieraad 13 juni 2019 

Naar aanleiding van het geschrevene op pagina 2 bij Concept begroting over het zogenaamde ‘granieten 
bestand’ wordt de vraag gesteld of dit de doelgroep betreft die door de gemeente wordt opgepakt in het 
kader van Sociaal maatschappelijke activering. Er wordt geantwoord  dat dit het geval is. 
Naar aanleiding van de opmerking over ‘Quick Wins’ op pagina 2 (concept begroting, pagina35) wordt 
opgemerkt dat achterhaald zou worden wat deze ‘Quick wins’ zijn. Deze ‘Quick wins’ betreffen het 
terugdringen van het aantal contracten, het aantal leveranciers en daarmee ook het aantal facturen 
waardoor een besparing is gerealiseerd.  
Vervolgens wordt het verslag vastgesteld. 

 

4 CTO stand van zaken  



De secretaris licht de voortgang van het CTO (Cliënttevredenheidsonderzoek) toe.  
De participatieraad merkt op dat de tijdsplanning van het ontwikkelen van het CTO te krap was. Door een 
betere planning, met meer tijd aan de achterkant, had de Participatieraad minder onder druk hoeven staan 
om hun zienswijze te geven op het concept CTO.  
Daarnaast merkt de participatieraad op dat er uiteindelijk geschoven is met de planning waardoor achteraf 
gezien de druk op het geven van een zienswijze niet nodig was geweest.  
Tevens merkt de Participatieraad op dat zij het opmerkelijk vinden dat de inhoud van het CTO nauwelijks 
aanpasbaar is waardoor de gevraagde zienswijze inhoudelijk nauwelijks een bijdrage had. Er wordt 
opgemerkt dat het klopt dat er door de keuze voor een CTO met benchmarkoptie minder inhoudelijke 
aanpassingen kunnen worden gedaan, maar dat de opmerkingen van de participatieraad desalniettemin 
zijn meegenomen en ook tot enkele aanpassingen heeft geleid. Zoals woordgebruik en het toevoegen van 
een vraag met betrekking tot de fysieke bereikbaarheid van Baanbrekers.  
Er wordt opgemerkt dat de participatieraad het niet eens is met de keuze voor een niet aan te passen CTO. 
Er wordt ook opgemerkt dat de huidige vragenlijst niet voldoende uitnodigend is om in te vullen. Er wordt 
geantwoord dat dit gestandaardiseerde CTO de eerste fase is in een groter onderzoek zoals in het plan 
vermeld staat. Uit de resultaten van dit eerste onderzoek (de brede 0-meting) kiest Baanbrekers een of 
enkele processen die het met kwalitatief en continu onderzoek verdiepend gaat onderzoeken.    
Er wordt gevraagd om de 2 begeleidende brieven bij het CTO aan de participatieraad ter inzage te geven. 
De secretaris zal hier zorg voor dragen.  

 

5 Koers ‘Kom in beweging’ stand van zaken  

Aan de hand van de bijlagen wordt toegelicht wat de stand van zaken is met betrekking tot de uitwerking 
van de koers ‘Kom in beweging’. Er wordt gevraagd of in de Baanbrekers Actueel  aandacht kan worden 
besteedt hieraan. Dhr. Mark van Amelsvoort zal dit bij de redactie bekend maken. Hierover kan inmiddels 
gemeld worden dat in de wintereditie van Baanbrekers Actueel aandacht wordt besteedt aan de 
samenwerking tussen gemeenten en Baanbrekers met betrekking tot sociale maatschappelijke activering. 
De afdeling communicatie buigt zich over een manier om de participatieklanten te informeren over de 
achtergronden en stand van zaken met betrekking tot de koers ‘Kom in beweging’. De redactie van 
Baanbrekers Actueel heeft namelijk veel informatie te delen en kiest ervoor niet meer dan een dubbele A4 
hiervoor te gebruiken.  
Er wordt gevraagd hoe het vangnet voor SW-ers kan blijven bestaan als afdelingen of PMC’s verdwijnen. Er 
wordt geantwoord dat er geen garantie wordt afgegeven dat hetzelfde werk beschikbaar blijft, maar er 
wordt wel de garantie van werk gegeven. Daarnaast wordt het vangnet ook niet per definitie op de locatie 
van Baanbrekers georganiseerd, maar onderzoekt Baanbrekers ook de mogelijkheden dit te beleggen bij 
marktpartijen op basis van de bespreeklijst uit de bijlagen. Er wordt aangegeven dat hier al enkele goede 
ervaringen mee zijn. het voorbeeld van Sunware wordt aangehaald.  
Er wordt opgemerkt dat er signalen in het land zijn dat de arbeidsmarkt richting een nieuw kantelpunt gaat 
waardoor het momentum voor de uitwerking van de koers wellicht snel voorbij is. Gevraagd wordt of 
Baanbrekers hierin niet te weinig slagvaardig is geweest. Er wordt geantwoord dat de signalen bekend zijn, 
maar dat slagvaardigheid zonder zorgvuldigheid niet in lijn met de koers is. Daarom staat Baanbrekers nog 
altijd achter de gekozen werkwijze.  
 

 

6 Rondvraag en sluiting 



In de rondvraag worden de volgende vragen gesteld: 

 Er wordt gevraagd aan de secretaris om opiniestukken te delen met de participatieraad ter 
inhoudelijke voeding van de participatieraad.  

 Er wordt gevraagd of de directeur nog een keer uitleg kan komen geven over de koers ‘Kom in 
beweging’.  

 Er wordt gevraagd om de adressenlijst aan te passen op een paar punten.  

 Er wordt gevraagd om de verordening participatieraad de volgende keer te agenderen. 

 Er wordt gevraagd wat het budget van de participatieraad in de begroting is. Er is een bedrag 
gereserveerd á € 3000,00. Dit komt overeen met 6 vergaderingen á 8 personen.   
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Conceptverslag AB-vergadering d.d. 21 oktober 2019 

 

Algemeen Bestuur Baanbrekers 

                 

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

De heer A. Kansouh, secretaris AB 

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

                             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 

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

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

 Mevrouw C. Kleijssen, jurist Baanbrekers (verslaglegger)  

 

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

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

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

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

 

1. Opening 

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

Er wordt een korte presentatie gegeven aan het AB door een 2-tal medewerkers van Baanbrekers dat 

succesvol extern is geplaatst.  

Er zijn afmeldingen ontvangen van Jan Brekelmans, John van den Hoven, Peter van Steen en Kees 

Grootswagers. 

De voorzitter attendeert de leden van het AB op de uitnodiging voor de uitreiking van de 

participatieprijzen 2019 tijdens de relatiemiddag van Baanbrekers op donderdag 7 november a.s. van 

14.30-18.00 uur in de Voorste Vennen in Drunen. De AB leden zijn van harte welkom.  

 

2. Ingekomen stukken 

a) Brief Provincie Noord-Brabant d.d. 07.10.2019 i.v.m. de begroting 2020 

Hiervan wordt kennisgenomen. 

 

3. Verslag  en besluitenlijst AB-vergadering  

a) Conceptverslag AB-vergadering d.d. 23 september 2019 

Het verslag van de AB-vergadering van 23 september 2019 wordt vastgesteld. 
 
b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering d.d. 8 juli 2019 
De openbare besluitenlijst van de AB-vergadering van 23 september 2019 wordt vastgesteld. 
 
c) Concept termijnkalender d.d. 21 oktober 2019 

Opgemerkt wordt dat de behandeling van het onderwerp ‘geactualiseerde begroting 2020’ 
doorschuift naar de AB vergadering van 27 januari 2020. Dit omdat er dan beter zicht is op de 
(financiële) ontwikkelingen die direct effect hebben op de begroting 2020 en het zorgt intern voor 
een betere verdeling van de werkzaamheden i.v.m. de op te stellen inhoudelijke kaderbrief 2021.  
Er wordt gevraagd wanneer de stukken van de interim controle van de accountant in het AB worden 

behandeld. Dit wordt nagevraagd en zal worden vermeld op de termijnkalender van het AB. 
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Gevraagd wordt of er enkele kolommen kunnen worden toegevoegd aan de termijnkalender zodat 

ook zichtbaar is wat er aan stukken aan zit te komen. Dit wordt meegenomen. 

 

Het AB besluit de termijnkalender 2020 van het bestuur vast te stellen, waarbij het onderwerp 

‘geactualiseerde begroting 2020’ wordt doorgeschoven naar 27 januari 2020 en er nog een aantal 

kolommen aan de kalender wort toegevoegd. 

 

4. Tweede Berap 2019 
Naar aanleiding van: 
De heer Van Hamond spreekt zijn complimenten uit over de wijze van rapporteren in de 2de Berap 
2019. Hij vraagt of de effecten van de afname van het aantal uitkeringsgerechtigden wordt 
meegenomen in de geactualiseerde begroting 2020 en in de meerjarenbegroting.  
De heer Kansouh antwoordt dat er zo realistisch mogelijk wordt begroot en dat de begroting m.b.t. 
de afname van het aantal uitkeringsgerechtigden in dat kader realistisch is bijgesteld. Er is daarbij 
rekening gehouden met het afvlakken van deze daling en de mogelijke besparing op het BUIG 
budget. Het is dus correct dat deze effecten realistisch zijn meegenomen in de begroting 2019 en in 
de meerjarenbegroting. 
De heer Van Hamond vraagt n.a.v. pagina 9 van de Berap of we zelf geen ervaren medewerkers 
hebben daar we externe ervaren krachten moeten inzetten.  
De heer Kansouh antwoordt dat we deze ervaren krachten zeker hebben, maar dat we af en toe 
worden gedwongen om gedurende een tijdelijke overgangsperiode externe capaciteit in te 
schakelen. Dit wordt per direct beëindigd als we deze externen niet meer nodig hebben.  
De heer Van Hamond zegt dat er wordt gesproken over het opleiden van mensen middels de leer- 
werkstructuur van het werkbedrijf van Baanbrekers. Er wordt daarbij niet gesproken over WML 
facilitair. Hij vraagt hoe dit kan. 
De heer Kansouh geeft aan dat er bij WML facilitair wel degelijk mensen worden opgeleid, maar dat 
het daarbij voornamelijk gaat over vakopleidingen in het groen of de schoonmaak, terwijl er binnen 
het werkbedrijf nadrukkelijker wordt opgeleid in werknemersvaardigheden i.p.v. vakvaardigheden.  
De heer Van Hamond vraagt wat er wordt gedaan aan het dubieuze debiteurenbeleid binnen 
Baanbrekers. 
De heer Kansouh zegt dat er een nieuwe methodiek wordt toegepast waarvan het bestuur in kennis 
is gesteld. Dit is gebeurd in samenspraak met de accountant. Middels de afdeling terugvordering 
wordt getracht om zoveel als mogelijk openstaande vorderingen alsnog te ontvangen.  
De heer Van Hamond vraagt of een deel niet kan worden afgeboekt daar dit nooit meer wordt 
ontvangen.  
De Voorzitter antwoordt dat dit niet gebeurt, omdat hier sprake is van overheidsgeld en vorderingen 
te allen tijde geïnd moeten kunnen blijven worden. 
De heer Blankers vraagt of er mogelijk iets van een benchmark bekend is hoe andere soortgelijke 
organisaties hiermee omgaan.  
De heer Kansouh geeft aan dat het benchmarken in deze moeilijk is, omdat iedere organisatie het 
weer anders doet.  
De heer Van Hamond vraagt of er sprake is van een uitloop van de evaluatie van de GR naar het 1ste 
kwartaal 2020. Hij zegt dat Berenschot hiervoor nu ook afspraken aan het maken is met de AB-leden.  
De heer Kansouh zegt morgen te spreken met Berenschot en dat de afspraak nog steeds is dat zij de 
planning gaan halen.  
De heer Van Hamond vraagt naar het inkoopbeleid waarover wordt gesproken in de Berap en vraagt 
wanneer het bestuur dit gaat ontvangen.  
Aangegeven wordt dat dit enkel het strategisch inkoopbeleid ‘hoogover’ betreft en dit nog verder 
ingevuld moet worden. Het inkoopbeleid ‘hoogover’ kan inderdaad in de komende 
bestuursvergadering worden voorgelegd.  
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De heer Van Tuyl vraagt dat er nu alsnog het risico bestaat dat een transitievergoeding kan worden 
geclaimd door voormalige werknemers waarvan afscheid is genomen zonder transitievergoeding 
vanaf 2015 nu de werkgever deze te verstrekken transitievergoeding gecompenseerd krijgt.    
Mevrouw Kleijssen antwoordt dat dit niet is gebeurd en dat diegenen met een slapend 
dienstverband binnen Baanbrekers waarvan afscheid wordt genomen middels een 
vaststellingsovereenkomst een transitievergoeding ontvangen. Baanbrekers zal inzake deze te 
verstrekken vergoeding inderdaad een beroep doen op de ter beschikking staande 
compensatieregeling van het UWV.  
De heer Van Tuyl vraagt of er nog grote investeringen te verwachten zijn daar er tot dusver weinig is 
geïnvesteerd. 
Aangegeven wordt dat er o.a. nog investeringen bij de ICT afdeling te verwachten zijn.  
De heer Kansouh zegt dat i.v.m. de vastgestelde koers er telkens kritisch gekeken wordt naar de 
investeringen die worden gedaan. 
Mevrouw Verhoofstad vraagt of, omdat er toch sprake is van een lichte toename van de bezwaren, 
pagina 10 van de Berap, dit mogelijk ook iets zegt over hoe er aan de voorkant met dergelijke 
bezwaren wordt omgegaan.  
De heer Kansouh antwoordt dat hij navraag zal doen hoe e.e.a. aan de voorkant in het traject wordt 
opgepakt. Hij geeft aan dat Baanbrekers bijvoorbeeld wel een cliënttevredenheidsonderzoek 
uitvoert juist om zo meer zicht te krijgen op wat er (aan de voorkant) mogelijk speelt.  
De heer Flohr vraagt of er meer inzicht gegeven kan worden in bijvoorbeeld de tijd die gemoeid is 
met een bezwaarschriftenbehandeling, de aard van de bezwaren etc.  
De Voorzitter vraagt of het goed is om een medewerker van de afdeling bezwaar & beroep uit te 
nodigen om hierover een korte toelichting te komen geven in het AB. Hiermee wordt ingestemd.   
Peter Flohr vraagt of het ziekteverzuimpercentage vergelijkbaar is met soortgelijke organisaties. 
De heer Kansouh antwoordt dat dit inderdaad vergelijkbaar is.  
De heer Blankers vraagt of ‘het talentprogramma’ hetzelfde is als ‘Talent to Work’.  
De heer Kansouh vraagt dit na. 
 
Het AB besluit: 

1. Kennis te nemen van de 2de Berap 2019; 
2. om de onderhoudsreserve te laten vervallen en een onderhoudsvoorziening per 31-12-2019 in 

te stellen; 
3. om de 3de begrotingswijziging vast te stellen. 

 

5. Duurzaam meerjaren onderhoudsplan 

Naar aanleiding van: 
De heer Van Hamond zegt blij te zijn met het ontvangen meerjarenplan daar het bestuur telkens een 
jaarplan heeft ontvangen. Hij vervolgt dat m.b.t. het onderhoud het jaarlijks om 40% meer kosten 
gaat. Daar wordt een visie onder gemist. Hij geeft aan dat Baanbrekers bezig is met een reorganisatie 
en mogelijk gebouwen gaat verkopen of daar een ander doel voor heeft. Gevraagd wordt of hiermee 
rekening wordt gehouden. 
De heer Kansouh antwoordt dat het inderdaad een meerjarenplan betreft tot en met 2039. 
Inmiddels is er een werkgroep intern van start gegaan om te bekijken wat er op de korte termijn (tot 
en met 2020) moet gebeuren en wat op de langere termijn. De basis voor hetgeen wat moet gaan 
gebeuren is een 0-meting. Een aantal zaken moet worden opgepakt vanwege achterstallig 
onderhoud en omdat er anders problemen gaan ontstaan met bijvoorbeeld de veiligheid van 
mensen. Wat betreft hetgeen op de lange termijn moet gaan gebeuren zal inderdaad in samenhang 
met de vastgestelde koers worden bepaald. Daarbij zal dus telkens aan de orde zijn wat doen we nog 
wel en wat niet. Dit betekent dat er mogelijke begrote onderhoudsinvesteringen op de lange termijn 
alsnog komen te vervallen. Ook zullen we op de lange termijn kijken naar de duurzaamheid van 
investeringen.  
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Het AB besluit het duurzaam meerjaren onderhoudsplan vast te stellen en in te stemmen met de 

financiële gevolgen daarvan. 

 

6. Vergaderkalender DB en AB 2020 

Het AB besluit de vergaderkalender voor het DB en AB 2020 vast te stellen 

 

7. Besteding reserve herpositionering 

Naar aanleiding van: 

De heer Van Tuyl vraagt of deze reserve nodig is daar dit zaken betreffen die de bedrijfsvoering 

aangaan en de vraag is of je daarvoor moet reserveren. Hij vraagt wanneer er duidelijkheid is over de 

kosten voor het sociaal plan.  

De heer Kansouh geeft aan dat alle bedragen in de reserve herpositionering zijn opgenomen en dat 

de enige open post de kosten voor de uitvoering van het sociaal plan betreffen. Hierover is hij in 

onderhandeling met de vakbonden. Aangegeven wordt dat daarbij rekening moet worden gehouden 

met een 6-tal rechtspositieregelingen die op de verschillende doelgroepen van toepassing zijn. 

Bepaalde rechtspositieregelingen zijn zogenaamde standaard cao’s, waardoor er van de hierin 

opgenomen bepalingen c.q. voorwaarden niet mag worden afgeweken. Andere met elkaar af te 

spreken voorwaarden zijn wel onderhandelbaar. Daarover zijn we nu in gesprek. Deze 

onderhandelingen lopen voorlopig nog en het is nog niet duidelijk hoeveel dit gaat kosten.  

De heer Blankers vraagt of de afspraak gemaakt kan worden dat wanneer deze kosten bekend zijn en 

er nog mogelijk geld in de reserve overblijft we dan alsnog met elkaar afspreken wat we hiermee 

gaan doen.  

De heer Kansouh vertelt dat als hij de uiteindelijke kosten voor het sociaal plan in beeld heeft hij dit 

zal delen met het DB en AB en dat er dan ook door het bestuur kan worden bepaald wat er met een 

eventueel restant aan gelden gebeurt.    

 

Het AB besluit de voorgestelde besteding 2020 en verdere jaren van de reserve herpositionering vast 

te stellen en het restant te reserveren ten behoeve van de kosten van de uitvoering van het sociaal 

plan. Daarnaast wordt de afspraak gemaakt dat de directeur de kosten verbonden aan het sociaal 

plan zal delen met zijn besturen en deze besturen vervolgens zullen bepalen wat er met een eventueel 

restant aan gelden gebeurt.  

 

8. Stand van zaken uitwerking koersdocument ‘kom in beweging’ 

De heer Kansouh geeft een korte toelichting m.b.t. de stand van zaken inzake de koers ‘kom in 

beweging’. Er wordt nu externe deskundigheid ingehuurd voor het mogelijk naar buiten brengen van 

een tweetal pmc’s.   

De heer Van Hamond vraagt of er voldoende aandacht is voor het nakomen van de contract 

verplichtingen die Baanbrekers heeft, of de orderportefeuille op deze wijze niet aan het verschralen 

is en dat er ook geen investeringen meer plaatsvinden in het kapitaal. Dit alles vermindert alleen 

maar de bedrijfseconomische waarde van de pmc’s.  

De Voorzitter zegt dat hierbij dan ook niet de bedrijfseconomische waarde oftewel het financiële 

aspect het primaat heeft, maar juist het duurzaam elders kunnen plaatsen van mensen.  

De heer Kansouh vertelt dat juist bepaalde contracten, waarin het financiële element centraal staat 

en waarvoor inhuur van uitzendkrachten nodig is, worden beëindigd. Dit omdat in de nieuwe 

contracten het juist nadrukkelijker moet gaan over wat belangrijke voorwaarden zijn voor duurzame 

plaatsing van de doelgroep.  
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De heer Van Hamond vraagt of het mogelijk is om één werkgever te vinden die alles en iedereen gaat 

overnemen en of het niet realistischer is dat bepaalde delen richting de markt bewegen.  

De heer Kansouh sluit niet uit dat het in delen bewegen inderdaad gemakkelijker is.  

 

9. Offerte d.d. 20 september 2019 Berenschot i.v.m. evaluatie GR Baanbrekers 

Hiervan wordt kennis genomen en de stand van zaken i.v.m. de evaluatie is kort besproken onder 

agendapunt 4. 

 

10. Mededelingen en rondvraag 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

 

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten. 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het AB d.d. 16 december 2019 
 
 
 
Secretaris,  Voorzitter, 
 
 
 
mr. A.H. Kansouh                                                   R. Bakker 
 



Openbare besluitenlijst Algemeen Bestuur d.d. 21 oktober 2019 

1 

 

1.   Opening 
 

Geen onderwerpen 

2. Ingekomen stukken 
a) Brief Provincie Noord-Brabant begroting Baanbrekers 
2020 d.d. 07.10.2019 

 
Hiervan wordt kennis genomen 
 

3. 
 

Besluitenlijst(en) AB-vergadering 
a) Verslag van het AB d.d. 23 september 2019 
b) Openbare besluitenlijst d.d. 23 september 2019 
c) Termijnkalender AB d.d. 21 oktober 2019 
 

Besloten wordt: 
Het verslag van 23 september 2019 vast te stellen. 
De openbare besluitenlijst d.d. 23 september 2019 vast te stellen. 
De termijnkalender AB d.d. 21 oktober 2019 vast te stellen waarbij het onderwerp 
‘geactualiseerde begroting 2020’ wordt doorgeschoven naar 27 januari 2020 en er nog een 
aantal kolommen aan de kalender wordt toegevoegd. 
 

. 

4. Tweede Berap 2019 Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van de 2de Berap 2019; 

2. om de onderhoudsreserve te laten vervallen en een onderhoudsvoorziening per 31-

12-2019 in te stellen; 

om de 3de begrotingswijziging vast te stellen 

5.  Duurzaam meerjaren onderhoudsplan  Besloten wordt het duurzaam meerjaren onderhoudsplan vast te stellen en in te stemmen 

met de financiële gevolgen daarvan. 

 
 

6. Vergaderkalender besturen Baanbrekers 2020 Besloten wordt de vergaderkalender voor het DB en AB 2020 vast te stellen. 

 

7. Besteding reserve herpositionering Besloten wordt de voorgestelde besteding 2020 en verdere jaren van de reserve 

herpositionering vast te stellen en het restant te reserveren ten behoeve van de kosten van 

de uitvoering van het sociaal plan. Daarnaast wordt de afspraak gemaakt dat de directeur de 

kosten verbonden aan het sociaal plan zal delen met zijn besturen en deze besturen 

vervolgens zullen bepalen wat er met een eventueel restant aan gelden gebeurt.  

 

8. 
 

Stand van zaken uitwerking koersdocument ‘kom in 

beweging’ 

Hierover wordt het AB geïnformeerd. 
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9. Evaluatie GR Baanbrekers, stand van zaken en de offerte 

Berenschot d.d. 20 september 2019 

Hiervan neemt het AB kennis en hierover wordt het AB geïnformeerd. 

 
Voor akkoord d.d. 16 december 2019:  
 
-------------------------------------------     --------------------------------------------- 
mr. A.H. Kansouh       R. Bakker 
Secretaris         Voorzitter 



Termijnkalender AB 2019 – t/m juni 2020  

Termijnkalender  AB d.d. 16.12.2019 

 Status 28 
jan 

8 
april 
 

27 
Mei 
 
 

8 
juli 

23 
sept 

21 
okt 

16 
dec 

27 
jan 
2020 

27 
maart 
2020 

25 
april 
2020 

26 
juni 
2020 

Onderwerp:  1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 4 

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
/zie
nsw
ijze
n 

       

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
/zie
nsw
ijze
n 

       

Concept geactualiseerde Begroting 2019  B-stuk             

Toelichting op slimmer opties B-stuk            

Concept inhoudelijke kaderbrief 2020 B-stuk            

Berap B-stuk    1e 
Ber
ap 

 2de 
Ber
ap 

     

Interim controle accountant A-stuk            

Geactualiseerde begroting 2020 B-stuk            

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            
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Legenda    

Nog op te starten  Afgerond  

Loopt  Behandeling in vergadering  

Aandacht    
 

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            

 
 

            



> Bestuursvoorstel 
  

1 

 

Voorstel inzake 
 

Treasurystatuut Baanbrekers 

Steller Niek Burg 

Verantwoorde-
lijk manager 

Arthur van de Ven 

Datum bestuur  Algemeen bestuur 16 december 2019 

Beslispunten 
 

1. Intrekken per 1 januari 2020 van het treasurystatuut Baanbrekers 2018 
2. Vaststellen per 1 januari 2020 van het treasurystatuut Baanbrekers.  

Financiële 
gevolgen 

geen  

Formatie 
gevolgen 

Geen 

Gevolgen MT-
systemen 

Geen 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 

-  -    

Besluitvorming: 
 Datum advies/besluit 

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

Nvt  

Besluit van AB 16 december 
2019 

Conform advies besloten. 
 
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 

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

Aanleiding 
Op grond van de Gemeenschappelijke regeling “Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers’ en de Financiële 
Verordening Baanbrekers ex artikel 212 Gemeentewet, dient het Algemeen bestuur een 
treasurystatuut vast te stellen.  
Het huidige treasurystatuut dateert van 2018 en is dus nog redelijk recent. Dit statuut is echter op 
onderdelen erg gedetailleerd, en er worden zaken benoemd die binnen Baanbrekers niet aan de orde 
zijn. Al met al voldoende reden om het statuut te herschrijven en aan te passen aan de werkelijke 
situatie. Met het vaststellen van het nieuwe treasurystatuut kan Baanbrekers de komende jaren weer 
vooruit.  
 
Nadere toelichting 
In het treasurystatuut wordt het treasurybeleid van Baanbrekers op hoofdlijnen vastgelegd. Het 
statuut geldt als een gedragscode als het gaat om het nemen van beslissingen op het gebied van 
financiering, beleggen, rentemanagement en liquiditeitenbeheer. Het statuut vormt het kader voor 
de uitvoering van de treasuryfunctie.  
Het treasurystatuut wordt periodiek getoetst aan de actualiteit en, indien nodig, gewijzigd. Het 
statuut zoals in 2018 is vastgesteld is de basis geweest voor het nieuw opgestelde statuut.  
De tabellen van bevoegdheden zijn op onderdelen aangepast en overzichtelijker gemaakt. De 
memorie van toelichting is komen te vervallen.  
 
Vervolgacties 

1. Na vaststelling van het treasurystatuut zal het mandaat- machtiging- en volmachtregister op 
onderdelen moeten worden aangepast wanneer dit wordt geactualiseerd.  

2. de directeur moet de medewerkers aanstellen die belast worden met de uitvoering van de 
treasuryfunctie.  

 

Implementatie en 
communicatie 

- 

Bijlage(n) Treasurystatuut Baanbrekers 

 



 
 

TREASURYSTATUUT 

BAANBREKERS  
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Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ‘Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers’; 

 

 

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van Baanbrekers van 6 december 2019;  

 

Gelet op artikel 31 van de Gemeenschappelijke Regeling ‘Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers’ en 

artikel 11 van de Financiële Verordening Baanbrekers ex artikel 212 Gemeentewet;  

 

 

 

     BESLUIT 

 

 

1. Het Treasurystatuut Baanbrekers vast te stellen; 

2. In te trekken het “Treasurystatuut Baanbrekers 2019” zoals vastgesteld op 8 juli 2018.  

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Baanbrekers van 16 

december 2019. 

 

 

 

 

De secretaris,     de voorzitter, 

 

Mr. A.H. Kansouh MMI    R. Bakker 
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1 Algemene bepalingen 
 

Artikel 1: Begrippenkader 
 

In dit statuut wordt verstaan onder: 

 Financiering: Het aantrekken van benodigde financiële middelen voor een periode van 

minimaal één jaar.  

 Geldstromenbeheer: Alle activiteiten die nodig zijn om liquiditeiten over te brengen. Zowel 

binnen de organisatie als tussen de organisatie en derden (betalingsverkeer). 

 Intern liquiditeitsrisico: De risico’s van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitenplanning en 

meerjaren-investeringsplanning waardoor financiële resultaten kunnen afwijken van de 

verwachtingen. 

 Kasgeldlimiet: Een bedrag op basis van de Wet Financiering Decentrale Overheden (fido), ter 

grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting van Baanbrekers bij aanvang 

van het jaar, dat Baanbrekers rood mag staan c.q. vreemd vermogen mag aantrekken. 

 Kredietrisico: De risico’s op een waardedaling van een vordering ten gevolge van het niet 

(tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij als gevolg van 

faillissement, surseance van betaling en schuldsanering natuurlijke personen of een nadelig 

saldo met een tijdelijk karakter (het zogenaamde deficit). 

 Liquiditeitsplanning: Een gestructureerd overzicht van de toekomstige inkomsten en uitgaven 

ingedeeld per tijdseenheid. 

 Renterisico: Het gevaar van ongewenste veranderingen van de (financiële) resultaten van 

Baanbrekers door rentewijzigingen. 

 Renterisiconorm: Een bij de aanvang van het jaar op basis van de Wet fido gefixeerd 

percentage van het begrotingstotaal van het openbare lichaam. 

 Rentevisie: Toekomstverwachting van de rente ontwikkeling. 

 Ruddo: Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden.  

 Saldobeheer: Het beheer van de dagelijkse saldi op de rekeningen. 

 Schatkistbankieren: Decentrale overheden (provincies, gemeenten, waterschappen en 

gemeenschappelijke regelingen in de vorm van een openbaar lichaam) zijn verplicht hun 

overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Hiervoor heeft iedere decentrale 

overheid een rekening-courantovereenkomst met de Staat der Nederlanden.  

 Treasuryfunctie: Alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het 

verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarde, de 

financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. 

 Uitzetting: Het tijdelijk toevertrouwen van liquiditeiten aan derden tegen vooraf 

overeengekomen condities en bedingen.  

 Wet Fido: Wet financiering decentrale overheden. 
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Artikel 2: Doelstellingen van de treasuryfunctie 
 

De treasuryfunctie van Baanbrekers dient tot: 

 

1. Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities; 

2. Het beschermen van vermogens- en (rente-) resultaten tegen ongewenste financiële risico’s 

zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitenrisico’s; 

3. Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van 

de geldstromen en financiële posities; 

4. Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet fido respectievelijk 

de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut. 

2 Risicobeheer 
 

Artikel 3: Uitgangspunten risicobeheer 
 

Onder risico’s worden verstaan zowel renterisico’s (vaste schuld en vlottende schuld), als 

kredietrisico’s, liquiditeitsrisico’s en valutarisico’s. Met betrekking tot risicobeheer geldt het volgende 

algemene uitgangspunt:  

Bij het uitzetten of aantrekken van middelen worden de bepalingen zoals neergelegd in de Wet fido 

en de Ruddo in acht genomen.  

 

Artikel 4: Renterisicobeheer 
 

1. De renterisiconorm wordt niet overschreden conform de Wet fido. 

2. Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de 

liquiditeitsplanning. 

3. De rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zo 

veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie. 

4. De rentevisie van Baanbrekers wordt jaarlijks opgenomen in de financieringsparagraaf van de 

begroting. 

5. Binnen de kaders gesteld onder lid 3 en 4 van dit artikel streeft Baanbrekers naar spreiding in 

de rente typische looptijden van de leningen. 

 

Artikel 5: Kredietrisicobeheer 
 

Met betrekking tot het kredietrisicobeheer geldt het uitgangspunt dat overtollige middelen op 

voorhand worden aangehouden in de schatkist.  

 

Artikel 6: Intern liquiditeitsrisicobeheer 
 

Baanbrekers beperkt haar interne liquiditeitsrisico’s door haar treasury activiteiten te baseren op een 

adequate liquiditeitsplanning. 
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Artikel 7: Valutarisicobeheer 
 

Valutarisico’s worden door Baanbrekers uitgesloten. Leningen worden uitsluitend aangegaan of 

gegarandeerd in euro’s. 

 

3 Financiering 
 

Artikel 8: Financiering 
 

Bij het aantrekken van financieringen voor een periode van één jaar of langer gelden de volgende 

uitgangspunten: 

1. Financieringen worden enkel aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke 

taak. 

2. Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair 

de beschikbare interne financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) te gebruiken ten 

einde het renteresultaat te optimaliseren.  

3. Toegestane instrumenten bij het aantrekken van financieringen zijn onderhandse leningen. 

4. Voor de afsluiting van een langlopende leningen worden minimaal twee offertes opgevraagd.  

 

 

Artikel 9: Relatiebeheer 
 

Relatiebeheer omvat het onderhouden van relaties met banken, rijk, provincies en gemeenten die 

financiële diensten leveren. De treasury van Baanbrekers beoogt het realiseren van gunstige c.q. 

marktconforme condities voor af te nemen financiële diensten. Hierbij wordt in acht genomen dat:  

 

1. Bankrelaties wat betreft hun kredietwaardigheid minimaal dienen te voldoen aan de eisen 

die zijn gesteld in de Wet fido en de Ruddo.  

2. Financiële ondernemingen dienen onder Nederlands of Europees toezicht te vallen.   
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4 Kasbeheer 
 

Artikel 10: Geldstromen beheer 
 

Om de kosten van het geldstromenbeheer te beperken wordt het betalingsverkeer zoveel mogelijk 

uitgevoerd binnen één bank.  

 

Artikel 11: Saldo- en liquiditeitenbeheer 
 

Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende richtlijnen: 

 

1. Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat, kan Baanbrekers kortlopende financieringen 

aantrekken. Hierbij wordt de kasgeldlimiet niet overschreden. 

2. De toegestane korte termijn financieringsinstrumenten zijn daggeld, kasgeldleningen en 

kredietlimiet op rekening courant. 

3. Voor het aantrekken van kortlopende geldleningen worden minimaal 2 offertes opgevraagd.   

 

5 Administratieve organisatie en interne controle 
 

Artikel 12: Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle 
 

In het kader van de treasuryfunctie gelden de volgende algemene uitgangspunten op het gebied van 

administratieve organisatie en interne controle: 

1. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van treasury activiteiten zijn op eenduidige 

wijze schriftelijk vastgelegd. 

2. Bevoegdheden zijn via delegatie en mandaat nader schriftelijk vastgelegd. 

3. Bij de uit te voeren treasury activiteiten is functiescheiding doorgevoerd bij beslissingen, 

registratie en controle. 
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6 Verantwoordelijkheden 
 

Artikel 13: Verantwoordelijkheden 
 

De (functie)verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van Baanbrekers staan in 

onderstaande tabel gedefinieerd. 

 

Functie / taak Verantwoordelijkheden  

Algemeen bestuur  Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het 
treasurybeleid, globale richtlijnen en limieten in het 
treasurystatuut; 

 Het vaststellen van de treasuryparagraaf in begroting 
en/of rekening. 

Dagelijks bestuur  Het (doen) uitvoeren van het treasurybeleid zoals 
vastgesteld in het treasurystatuut en/of de 
treasuryparagraaf; 

 Het beheren van de administratieve organisatie van 
Baanbrekers. 

Directeur  Het zorgdragen voor de administratieve organisatie van 
Baanbrekers; 

 Het aanstellen van medewerkers belast met de 
treasuryfunctie; 

 Het fiatteren van voorstellen van de treasurer; 

 Het controleren en goedkeuren van de 
liquiditeitsprognose. 

Treasurer  Het ontwikkelen van het treasurybeleid en het doen van 
beleidsvoorstellen in het kader van de treasury;  

 Het aangaan van leningen en uitzetten van middelen 
conform het treasurystatuut en de treasuryparagraaf. De 
door de treasurer voorgestelde beslissing kan alleen na 
fiattering/ondertekening door de directeur worden 
uitgevoerd:  

 Het uitvoeren van de overige activiteiten met betrekking 
tot de treasuryfunctie zoals:  

o Schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties;  
o Liquiditeitsprognose en rentevisie;  
o Treasuryparagraaf begroting en rekening; 
o Relatiebeheer. 

Kassier  Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen; 

 Het afhandelen van alle vormen van het betalingsverkeer. 
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7 Bevoegdheden 
 

Artikel 14: Bevoegdheden 
 

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven 

alsmede de daarbij benodigde fiattering. 

 

Omschrijving bevoegdheden Uitvoering 

 

Autorisatie 

 

Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer  

1. Het uitzetten van geld via callgeld of 
deposito. 

Treasurer Manager B&C 

2. Het aantrekken van geld via daggeld 
of kasgeld (kortlopend) 

Treasurer 

 

Manager B&C 

Bankrelatiebeheer 

3. Bankrekeningen 
openen/sluiten/wijzigen 

Manager B&C Directeur 

4. Bankcondities en tarieven afspreken Treasurer Directeur 

Financiering 

5. Het afsluiten van kredietfaciliteiten Treasurer Directeur 

6. Het aantrekken van gelden via vaste 
of onderhandse leningen (langlopend) 
zoals vastgelegd in de treasury-
paragraaf 

Treasurer Directeur 

 

 

8 Informatievoorziening 
 

Artikel 15: Informatievoorziening 
 

Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient ten minste de in onderstaande tabel opgenomen 

informatie te worden verstrekt. 

 

Informatie Frequentie Informatieverstrek-
ker 

Informatieontvan-
ger 

1. Liquiditeitenplanning 
korte termijn 

situationeel Treasurer Directeur/ 
algemeen- en 
dagelijks bestuur 

2. Beleidsplannen 
treasury in 
treasuryparagraaf van 
begroting. 

jaarlijks Dagelijks bestuur Algemeen bestuur 

3. Evaluatie treasury-
activiteiten in 

jaarlijks Dagelijks bestuur Algemeen bestuur 
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treasuryparagraaf van 
de jaarrekening en of 
jaarverslag.  

4. Informatie aan derden 
(IV3 toezichthouder 
en CBS) 

kwartaal Teamleider FSA Ministerie van BZK 
en het CBS 

 

9 Inwerkingtreding 
 

Artikel 16: Inwerkingtreding en citeertitel 
 

1. Dit treasurystatuut treedt (na bekendmaking) in werking per 1 januari 2020, onder 

gelijktijdige intrekking van het treasurystatuut Baanbrekers 2018.  

2. Dit statuut kan worden aangehaald als ‘Treasurystatuut Baanbrekers’.  
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Voorstel inzake 
 

 Inkoop- en aanbestedingsbeleid  

Steller N. Burg 

Verantwoorde-
lijk manager 

A.v.d. Ven 

Datum bestuur  16 december 2019 

Beslispunten 
 

1. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid vaststellen; 
2. Intrekken van het op 19 december 2016 vastgestelde inkoop- en 

aanbestedingsbeleid.  

Financiële 
gevolgen 

Bij de uitwerking van het beleid in interne processen en procedures is het 
benoemen van een inkoopfunctionaris op termijn noodzakelijk. In de bijgestelde 
begroting 2020 zal hiervoor 0,5 FTE schaal 10 worden opgenomen (circa € 
35.000). 

Formatie 
gevolgen 

Toename formatie met 0,5 FTE 

Gevolgen MT-
systemen 

- 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

Div data 
2019 

A.v.d. Ven T. Willigendael-Schrama  

Besluitvorming: 
 datum advies/besluit 

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

-  

Besluit van AB 
 

Datum: 16 
december 2019 
 

Aangehouden/vastgesteld: 
 
 
 
 
ondertekening: 
 
 
mr A.H. Kansouh                    R. Bakker 
Secretaris                                 Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 datum actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht Na vaststelling C. Kleijssen 

Website/intranet -  

Handboek Baanbrekers Na vaststelling  

Opname in het archief Na vaststelling E. Assmann 

Anders -  
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Nadere informatie: 
Korte samenvatting  (als stuk > 3 A4) of integraal voorstel (als max 3 A4) 
 
Aanleiding 
Op 19 december 2016 is door het algemeen bestuur het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor 
Baanbrekers vastgesteld. Op verzoek van de gebruikers is het beleid samen met externe expertise 
van het NIC beoordeeld en aangepast aan de huidige maatstaven en wet- en regelgeving. In het 
voorliggende inkoop- en aanbestedingsbeleid is gekozen voor een uniform en gecentraliseerd 
inkoopbeleid voor heel Baanbrekers.  
 
Nadere toelichting 
Als publieke onderneming dient Baanbrekers te beschikken over een inkoop- en aanbestedingsbeleid. 
In het bijgevoegde document wordt het inkoopproces van Baanbrekers inzichtelijk en transparant 
gemaakt door de doelstellingen, inkoopprocedure, het juridisch kader en de uitgangspunten te 
schetsen waarbinnen inkoop in Baanbrekers plaatsvindt. Het inkoopbeleid geldt ook als 
toetsingskader.  
In juli 2019 is het MT akkoord gegaan met het nieuwe Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het beleid is 
door de projectgroep inkoop in nauwe samenwerking met Het NIC tot stand gekomen.  
 
Financiële gevolgen 
Om de processen te borgen in de organisatie is het noodzakelijk dat een inkoopfunctionaris wordt 
aangesteld. Uitgangspunt is dat hiervoor 0,5 FTE noodzakelijk is. In de gewijzigde begroting 2020 zal 
hiervoor € 35.000 worden opgenomen.  
 
Vervolgtraject 
Uit diverse geledingen in de organisatie is een werkgroep samengesteld die het actie- en 
implementatieplan heeft opgesteld. Daarbij is aandacht geschonken aan zowel bewustwording als 
draagvlak voor het beleid in de organisatie. Inmiddels is de werkgroep gestart met het uitwerken van 
het beleid in bruikbare intern processen, procedures en werkdocumenten. Daarna volgt de 
implementatie voor alle gebruikers binnen Baanbrekers. 
 
Voor het inkoopproces is een procesbewaker aangesteld die de begeleiding en verdere uitwerking 
van het voorliggende vast te stellen beleid gaat monitoren.  
 

 

Implementatie en 
communicatie 

- 

Bijlage(n) Inkoop- en aanbestedingsbeleid 
Implementatieplan inkoopbeleid Baanbrekers 2020 

 



 

         Inkoop- en aanbestedingsbeleid  

8 juli 2019 
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Inleiding 
 
Baanbrekers is een publieke onderneming voor werk en inkomen met een aantal gelieerde entiteiten. 

Baanbrekers vervult zowel economisch als maatschappelijk een vitale rol in de regionale samenleving. 

Namens de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk biedt Baanbrekers op een vernieuwende en 

coöperatieve manier dienstverlening aan werkgevers en aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De 

organisatie heeft daarbij oog voor zowel het sociale als het zakelijke. Het uiteindelijke doel van Baanbrekers is 

mensen volwaardig te laten meedoen aan de maatschappij en aan werk. Baanbrekers is sterk in mens en 

werk! Veel aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de kwaliteit van haar dienstverlening. Zo ook aan 

de (verdere) professionalisering van de inkooppraktijk. 

 

De professionalisering van de inkoop binnen Baanbrekers beperkt zich niet alleen tot het naleven van wet- en 

regelgeving. Dit document beschrijft het inkoopbeleid van Baanbrekers en dient restrictief te worden 

toegepast.  

 
Het inkoopbeleid maakt het inkoopproces inzichtelijk en transparant door het schetsen van de kaders, 
doelstelling en uitgangspunten waarbinnen de inkoop van Baanbrekers plaatsvindt. Daarnaast geldt dit 
inkoopbeleid als toetsingskader. 
 
Bij het Inkopen van werken, leveringen of diensten gaat Baanbrekers uit van: 

1. Centrale doelstellingen (hoofdstuk 1) 

2. Inkoopprocedure (hoofdstuk 2) 

3. Juridisch kader (hoofdstuk 3) 

4. Uitgangspunten (hoofdstuk 4) 
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1. Doelstellingen 
 

Dit inkoopbeleid is afgeleid van de algemene organisatie uitgangspunten van Baanbrekers. Bij 
Baanbrekers staat de mens centraal, dit komt tot uitdrukking in de doelstelling van Baanbrekers: 
mensen volwaardig te laten meedoen aan de maatschappij en aan werk. Inkoop is daarbij 
ondersteunend en levert toegevoegde waarde aan het gehele prestatieniveau van Baanbrekers 
waarbij men “aantoonbaar in control” is. Inkoop kan bestaan uit diensten, leveringen of werken. De 
financiële waarde wordt bepaald door de mate van homogene leveringen, goederen en diensten. 

 

Met dit inkoopbeleid wenst Baanbrekers door middel van inkoop de volgende doelstellingen te 
realiseren: 

  

a. Rechtmatig en doelmatig inkopen zodat gemeenschapsgelden op controleerbare en 
verantwoorde wijze worden aangewend en besteed 
Baanbrekers leeft daartoe bestaande wet- en regelgeving en de bepalingen van het inkoopbeleid 
na. Daarnaast koopt Baanbrekers efficiënt en effectief in. De inspanningen en uitgaven moeten 
daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel. De kosten staan in redelijke 
verhouding tot de opbrengsten en het beheersen en verlagen van de middelen staan centraal. 
Baanbrekers houdt daarbij in het oog dat er voldoende toegang is voor ondernemers tot 
opdrachten van Baanbrekers. 
 

b. Een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en opdrachtgever zijn 
Professionaliteit houdt in dat op bewuste en zakelijke wijze wordt omgegaan met inkoop. Continu 
wordt geïnvesteerd in inhoudelijke kennis over de in te kopen werken, leveringen en diensten, de 
marktomstandigheden en de relevante wet- en regelgeving. Het streven naar professioneel 
opdrachtgeverschap komt tot uitdrukking in een betrokkenheid bij de inkoopambitie, slagvaardige 
besluitvorming, adequaat risicomanagement, vertrouwen in de contractant en in wederzijds respect 
tussen Baanbrekers en de contractant. Baanbrekers spant zich in om alle inlichtingen en gegevens te 
verstrekken aan de ondernemer die nodig zijn in het kader van het inkoopproces. 
 

c. Inkopen tegen de meest optimale (integrale) prijs-kwaliteit verhouding 
Bij het inkopen van werken, leveringen en diensten speelt kwaliteit een belangrijke rol. Tevens 
kunnen interne en andere (externe) kosten betrekking hebben op de afweging. 
 

d. Een continue positieve bijdrage leveren aan het gehele prestatieniveau van Baanbrekers 
Inkoop moet ondersteunend zijn aan het gehele prestatieniveau en daar direct en voortdurend aan 
bijdragen. De concrete doelstellingen van inkoop zijn daarom rechtstreeks afgeleid van de 
doelstellingen van Baanbrekers. 
 

e. Baanbrekers stelt een administratieve lastenverlichting voor zowel zichzelf als voor ondernemers 
voorop  
Voor Baanbrekers is proportionaliteit een belangrijk beginsel. Dit beginsel komt onder andere tot 
uiting in het administratieve proces (in relatie tot inkoop). Baanbrekers streeft ernaar de lasten te 
verlichten voor zowel de inschrijver als voor eigen organisatie zelf. Het verlichten van de lasten voor 
de Inschrijver vloeit voort uit het stellen van proportionele eisen en criteria, digitaal aanbesteden en 
gebruikmaking van het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ waar mogelijk. Als organisatie 
streeft Baanbrekers er tevens naar om het inkoopproces efficiënt in te richten en uit te voeren. 
 

f. Dit inkoop- en aanbestedingsbeleid sluit zoveel mogelijk aan op het algemene beleid van 
Baanbrekers 
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2. Inkoopprocedure 
 

2.1 Bepalen van de inkoopprocedure 

Om te kunnen bepalen welke inkoopprocedure dient te worden gevolgd, wordt de totale 
opdrachtwaarde (excl. BTW) vastgesteld conform de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 
en de Gids Proportionaliteit (herziene versie 2016).  

 

Het splitsen van een opdracht is in principe toegestaan, mits de splitsing niet als doel 
heeft om de opdracht te onttrekken aan de toepassing van de aanbestedingsregels. 
Diensten of leveringen die identiek zijn mogen niet gesplitst worden, onderdelen van een 
opdracht die bij elkaar horen mogen ook niet gesplitst worden. Dit houdt eveneens in dat 
een opdracht niet in tijd beperkt mag worden om de hoogte van de kostenraming te 
kunnen beïnvloeden. 

 

Daarnaast geldt het clusterverbod. Het is hierbij niet toegestaan opdrachten onnodig 
samen te voegen. Eventuele clustering dient in de aanbestedingsstukken deugdelijk 
gemotiveerd te worden. 

 
We hanteren vier (standaard) aanbestedingsprocedures: 

 De enkelvoudig onderhandse procedure, 

 De meervoudig onderhandse procedure, 

 De nationale (niet-) openbare aanbestedingsprocedure, 

 De Europese (niet-) openbare aanbestedingsprocedure. 
`  

Volgens het proportionaliteitsbeginsel moet een passende keuze worden gemaakt uit deze 
procedures. Daarbij dient rekening te worden gehouden met: 

 Complexiteit van de opdracht, 

 Gewenst eindresultaat, 

 Aantal potentiële inschrijvers, 

 Transactiekosten voor de aanbestedende dienst en de inschrijvers, 

 Omvang van de opdracht, 

 Het type inkoop en het karakter van de markt waarin de ondernemers opereren. 

 

 

Onderstaand zijn de schema’s weergegeven die voortkomen uit de Gids Proportionaliteit. 
Voor Baanbrekers hebben deze schema’s de volgende betekenis: 

Groen: Deze procedure wordt binnen Baanbrekers gehanteerd. 

Oranje:  Deze procedure kan alleen in overleg met de directie worden gevolgd. Volgen 
van deze procedure vergt nadrukkelijke motivatie in de 
aanbestedingsdocumenten of het aanbestedingsdossier. 

Rood: Wanneer deze procedure wordt gevolgd is dit een afwijking van het inkoopbeleid 
en dient hiervoor goedkeuring te worden gevraagd aan de directie (zie paragraaf 
3.9). 

 

N.B. Bij opdrachten boven de Europese drempel kan niet worden afgeweken. 
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De kleurenschema’s 

 

 
 

 

 

Naast bovengenoemde ‘standaard’ aanbestedingsprocedures, welke geschikt zijn voor 
aanbestedingen onder normale omstandigheden, is er een aantal procedures welke men 
kan toepassen in specifieke omstandigheden. Voorbeelden van deze procedures zijn: 

- de concurrentiegerichte dialoog 
- het innovatiepartnerschap 
- het dynamisch aankoopsysteem etc.  

 
Indien Baanbrekers gebruik maakt van een niet-standaard procedure (vanwege een 
specifieke omstandigheid) toont Baanbrekers het bestaan van die specifieke 
omstandigheid aan. Dit dient te worden beschreven in het aanbestedingsdocument en in 
het inkoopdossier. 

 

2.2 Raming en financiële budget 

Inkoop vindt plaats op basis van een deugdelijke en objectieve voorafgaande schriftelijke 
raming van de opdracht. De raming is ook van belang om de financiële haalbaarheid van 
de opdracht te bepalen. Baanbrekers wil immers niet het risico lopen dat zij 
verplichtingen aangaat die zij niet kan nakomen. 

 

 

2.3 Aanbestedingsreglementen 

Voor de aanbesteding van werken of leveringen en diensten, die gerelateerd zijn aan 
werken, of wanneer wenselijk kan het Aanbestedingsreglement voor Werken 2016 (ARW 
2016) worden gehanteerd. Hiervan kan alleen gemotiveerd worden afgeweken. 
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Voor de aanbesteding van leveringen en diensten zijn geen aanbestedingsreglementen 
vastgesteld. 

 

2.4 Vergoeding inschrijvingskosten 

Baanbrekers hanteert het beleid om geen vergoeding van inschrijvingskosten toe te 
kennen, tenzij dit naar het oordeel van de aanbestedende dienst onevenredig is ten 
opzichte van de inspanningen die van de inschrijver worden gevraagd. 

 

2.5 Dossiervorming 

Tijdens het verloop van een inkooptraject wordt een veelheid aan documenten 
geproduceerd, zowel intern als extern, die voor het vormen van het dossier van belang 
zijn. Het is belangrijk dat dossiers van aanbestedingen en inkooptrajecten centraal te 
raadplegen zijn o.a. vanwege: 

- Voldoen aan Archiefwet; 
- Verantwoording achteraf, maar ook tijdens de uitvoering om aan te kunnen tonen bij 

controles (door bijvoorbeeld een controller of accountant) dat alles rechtmatig 
verlopen is; 

- (verdere) contractmanagement. 

Daartoe wordt een inkoopdossier aangelegd.  
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3. Juridisch kader 
 
 

3.1 Algemeen juridisch kader 
Baanbrekers leeft de relevante wet- en regelgeving na. 

De voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid van Baanbrekers meest relevante wet- en regelgeving 

volgt uit: 

 

 Aanbestedingswet 2012  

Deze wet biedt één kader voor overheids- en speciale-sectoropdrachten boven en (beperkt) onder de 

(Europese) drempelwaarden en de rechtsbescherming bij (Europese) aanbestedingen. De wet bestaat 

uit vijf delen (1, 2, 2a, 3 en 4).  

 Algemene Maatregel van Bestuur 

Naast de Aanbestedingswet 2012 zijn voor (Europese) aanbestedingsprocedures ook het gewijzigde 

Aanbestedingsbesluit (Algemene Maatregel van Bestuur) en de Gids Proportionaliteit (Algemene 

Maatregel van Bestuur) van toepassing. 

De Gids Proportionaliteit biedt handvatten voor een redelijke toepassing van het 

proportionaliteitsbeginsel. 

 Contract 

De voorwaarden waaronder Baanbrekers inkoopt worden neergelegd in een door beide partijen 

ondertekende overeenkomst. Bij iedere inkoop van leveringen, diensten of werken worden beginsel 

inkoopvoorwaarden van toepassing verklaard. Baanbrekers hanteert in beginsel de volgende 

inkoopvoorwaarden: 

- Algemene Inkoopvoorwaarden Baanbrekers 

- Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (hierna: UAV 2012)  

 

De algemene verkoopvoorwaarden van leveranciers worden door Baanbrekers nadrukkelijk van de 

hand gewezen. 

Voor inkopen waarvoor in de branche gebruikelijke algemene inkoopvoorwaarden redelijk en beter 

toepasbaar zijn, kan besloten worden om in te stemmen met de toepasselijkheid daarvan.  

 

3.2 Grensoverschrijdend belang 
Voordat de inkoopstrategie wordt vastgesteld dient te worden bepaald of er sprake is van een 
duidelijk grensoverschrijdend belang. Een duidelijk grensoverschrijdend belang betekent dat buiten 
Nederland gevestigde ondernemers interesse hebben in de overheidsopdracht of dit redelijkerwijs 
kunnen hebben. Het uitvoeren van een marktonderzoek kan dit uitwijzen.  
 
Het bepalen of er sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang hangt af van diverse 
omstandigheden. Denk hierbij aan de waarde van de opdracht, de aard van de opdracht en de 
plaats waar de opdracht dient te worden uitgevoerd. 
 
Indien er sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang bij inkoop zal een passende mate 
van openbaarheid in acht nemen, voortvloeiend uit het transparantiebeginsel. Een aankondiging 
van de te verstrekken opdracht zal Baanbrekers publiceren op Tenderned en/of publiceren op 
andere gebruikelijke media en websites. 

 

3.3 Mandaat en volmacht 

Inkoop vindt plaats met inachtneming van de vigerende mandaatregeling van Baanbrekers. 
Baanbrekers wil slechts gebonden zijn aan verbintenissen en verplichtingen op basis van rechtsgeldige 
besluitvorming en civielrechtelijke vertegenwoordiging. 

 

https://europadecentraal.nl/onderwerp/aanbestedingen/aanbestedingsrichtlijnen/
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3.4 Afwijkingsbevoegdheid 

Afwijkingen van dit inkoopbeleid zijn slechts mogelijk en toegestaan op basis van een deugdelijk 

gemotiveerd besluit conform mandaatregeling van Baanbrekers en tevens conform geldende wet- en 

regelgeving. 

 

Er geldt een uitzondering voor spoedeisende gevallen in het kader van calamiteiten. Indien hier sprake 
van is kunnen onderhands enkelvoudig opdrachten worden verleend. Onder spoedeisende 
omstandigheden wordt verstaan: “omstandigheden waarbij door het niet onverwijld verstrekken van 
een opdracht schade ontstaat”.  

 

Boven de drempel van de Europese aanbesteding bestaat in principe, de uitzonderingen in de 
Europese richtlijnen daargelaten, de verplichting Europees aan te besteden. 
 

3.5 Sociale en andere specifieke diensten 

Sociale en andere specifieke diensten betreffen uitsluitend de in Bijlage 14 bij Richtlijn 2014/24/EG 
genoemde concrete diensten en kennen een verlicht regime. De procedure kan pas worden toegepast 
als de opdracht een waarde heeft boven het aangegeven drempelbedrag voor sociale en andere 
specifieke diensten. Indien de opdracht een waarde heeft onder het drempelbedrag voor sociale en 
andere specifieke diensten, kan Baanbrekers ervoor kiezen een (meervoudig) onderhandse 
aanbestedingsprocedure te doorlopen. 

Als deze vereenvoudigde procedure niet wordt toegepast, dan is Baanbrekers verplicht een van de 
gangbare procedures toe te passen. 

 

3.6 Toetsing  

Een toets op de naleving van de Europese aanbestedingsregels maakt onderdeel uit van de 
accountantscontrole. Daarnaast zal Baanbrekers indien nodig leveranciers toetsen op naleving van 
diverse ISO certificeringen zoals bijvoorbeeld (onderdelen van) de ISO27001, de ISO13485 en relevante 
wetgeving.  

 

3.7 Geschillenregeling 

Baanbrekers neemt in de aanbestedingsdocumenten op aan welke rechter eventuele geschillen die 
mochten ontstaan rond aanbestedingen worden voorgelegd. 

 
3.8  Klachtenregeling Aanbesteden 

Baanbrekers heeft ten behoeve van een snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten bij 
aanbestedingen – en conform de landelijke standaard - een klachtenregeling vastgesteld. In de 
aanbestedingsdocumenten wordt duidelijk opgenomen hoe een klacht kan worden ingediend en op 
welke wijze Baanbrekers de klacht zal behandelen. De klachtenregeling staat ook op de website van 
Baanbrekers. 

                                                       
3.9  Aanpassen beleid 

Het vaststellen van wijzigingen aan dit inkoopbeleid is een bevoegdheid van het algemeen bestuur. 
Het algemeen bestuur mandateert de directeur om dit inkoopbeleid zelfstandig aan te kunnen passen 
indien veranderde wet- en regelgeving (inclusief rechtspraak) deze aanpassingen vereisen (zoals 
bijvoorbeeld aangepaste drempelbedragen). Het algemeen bestuur wordt zo spoedig mogelijk 
geïnformeerd over deze aanpassingen. 
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4. Uitgangspunten 
 

4.1  Integriteit 
Het uitvoeren van inkoopprocedures is vanuit integriteitoogpunt een kwetsbaar proces. Met dit 
inkoopbeleid wordt beoogd om dit proces transparant, objectief en niet-discriminerend te laten 
verlopen.  

 

a Baanbrekers stelt integriteit voorop 
Baanbrekers heeft hoog in het vaandel dat haar bestuurders en medewerkers integer handelen. De 
bestuurders en ambtenaren houden zich aan de vastgestelde gedragscodes opgenomen in het 
document “Huisregels Baanbrekers”. Zij handelen zakelijk en objectief, waardoor bijvoorbeeld 
belangenverstrengeling wordt voorkomen. 

b Baanbrekers contracteert enkel integere ondernemers 
Baanbrekers wil enkel zaken doen met integere ondernemers die zich niet bezighouden met 
criminele of illegale praktijken. Een toetsing van de integriteit van ondernemers is bij inkoop in 
beginsel mogelijk, bijvoorbeeld door de toepassing van uitsluitingsgronden of het hanteren van de 
‘Gedragsverklaring Aanbesteden’. 

 

4.2  Maatschappelijk verantwoord inkopen 
Baanbrekers onderschrijft het belang van maatschappelijk verantwoord inkopen. Baanbrekers volgt de 
ontwikkelingen en zal adequaat reageren op wet- en regelgeving.  
  

a Duurzaam inkopen 
Baanbrekers heeft een voorbeeldfunctie in het maatschappelijk verkeer. Baanbrekers streeft 
er naar daar waar mogelijk duurzaam in te kopen. Dit betekent dat voor de relevante 
productgroepen waarvoor criteriadocumenten zijn opgesteld deze in inkoopprocedures 
kunnen worden toegepast (zie https://www.pianoo.nl/themas/maatschappelijk-
verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen/productgroepen). 
 
Duurzaam inkopen is het meenemen van sociale en milieuaspecten in het inkoopproces 
zodanig dat dit leidt tot een daadwerkelijke levering van een product, dienst of werk dat 
voldoet aan de gestelde milieu- en sociale aspecten. Dit komt o.a. tot uitdrukking door het 
volgende: 

• Bij de product- en marktanalyse inventariseert Baanbrekers waar mogelijk welke 
werken, leveringen of diensten op het gebied van duurzaamheid op de markt 
worden aangeboden: voor werken vindt dit plaats in een zo vroeg mogelijk stadium 
van het project of van het ontwerpproces; 

• In de aanbestedingsstukken (bijvoorbeeld in de selectie- en gunningcriteria) en in 
de te sluiten overeenkomst worden waar mogelijk duurzaamheidcriteria 
opgenomen. 

• Bij duurzaam inkopen dient sprake te zijn van een realistisch ambitieniveau waarbij 
het streven naar duurzaamheid in balans is met bedrijfseconomische 
doelstellingen. Concurrentie dient mogelijk te blijven en er dient geen sprake te 
zijn van hoge meerkosten. Meerkosten moeten in verhouding tot de opdracht 
staan. Duurzaam is niet per se duurder. 

• Baanbrekers kan kiezen om digitaal in te kopen (E-procurement, gebruik van e-mail etc.). 
• Baanbrekers kan de aangeboden duurzame oplossingen monitoren. Op deze wijze 

kan zij een duurzame oplossing inbedden in de eigen organisatie van Baanbrekers 
en haar werkwijze. 

 
Door duurzaam in te kopen kan Baanbrekers zijn invloed gebruiken om duurzame 
ontwikkelingen in ondernemingen te bevorderen. 

 
b Inkoop vindt op maatschappelijk verantwoorde wijze plaats 

Hierbij spelen onderwerpen als arbeidsreïntegratie, arbeidsomstandigheden en – indien 

https://www.pianoo.nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen/productgroepen
https://www.pianoo.nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen/productgroepen
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passend – social return. Baanbrekers heeft oog voor de sociaal zwakkeren in de samenleving. 
Zij stimuleert daarom - waar mogelijk en doelmatig - de participatie van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt in het arbeidsproces. Daarnaast worden werken, leveringen 
en/of diensten geweerd die onder niet aanvaardbare arbeidsomstandigheden (zoals 
kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie van werknemers, niet-betaling van leefbaar loon) 
tot stand komen of zijn gekomen. 

 

4.3  Innovatie 

Baanbrekers moedigt – daar waar mogelijk – innovatiegericht inkopen aan. Bij innovatiegericht 
inkopen wordt gezocht naar een innovatieve oplossing of laat Baanbrekers ruimte aan de ondernemer 
om een innovatieve oplossing aan te bieden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een volledig nieuwe 
innovatieve oplossing, maar ook om de verdere ontwikkeling van de eigenschappen van een bestaand 
‘product’. 

 

4.4  Product- en marktanalyse 

Baanbrekers vindt het belangrijk om de markt te kennen door – indien mogelijk – een product en/of 
marktanalyse uit te voeren. Een productanalyse leidt tot inzicht in de aard van het ‘product’ en de 
relevante markt(vorm). Een marktanalyse leidt tot het inzicht in de relevante markt(vorm), de 
Ondernemers die daarop opereren en hoe de markt- en mogelijke machtsverhoudingen zijn 
(bijvoorbeeld: kopers- of verkopersmarkt). Een marktconsultatie met ondernemers kan onderdeel 
uitmaken van de marktanalyse. 

 

4.5  Onafhankelijkheid en keuze voor de ondernemersrelatie 

a Baanbrekers acht een te grote afhankelijkheid van ondernemers niet wenselijk 

Baanbrekers streeft naar onafhankelijkheid ten opzichte van ondernemers (contractanten) zowel 
tijdens als na de contractperiode. Baanbrekers moet in beginsel vrij zijn in het maken van keuzes 
bij haar inkoop (waaronder de keuze van ondernemer(s) en contractant(en)), maar ook vanwege 
de naleving van de (Europese) wet- en regelgeving. 
 

b Baanbrekers kiest voor de meest aangewezen ondernemersrelatie 
Gedurende de contractperiode kan bij de contractant afhankelijkheid ontstaan van Baanbrekers 
door bijvoorbeeld de te behalen doelstellingen, resultaten, productontwikkelingen (innovatie) 
of het creëren van prikkels. Baanbrekers kiest in dat geval voor de meest aangewezen 
ondernemersrelatie. De mate van (on)afhankelijkheid in een ondernemersrelatie wordt onder 
andere bepaald door de financiële waarde van de opdracht, switchkosten, mate van 
concurrentie in de sector (concentratiegraad) en beschikbaarheid van alternatieve 
ondernemers. 

 

4.6  Lokale economie en MkB 

a Baanbrekers heeft oog voor de lokale economie, zonder dat dit tot enigerlei vorm van 
discriminatie van ondernemers leidt 

In gevallen waar een enkelvoudig onderhandse offerteaanvraag en/of een meervoudig 
onderhandse offerteaanvraag volgens de geldende wet- en regelgeving is toegestaan, kan 
rekening worden gehouden met de lokale economie en lokale ondernemers. Discriminatie moet 
daarbij worden voorkomen en Baanbrekers moet niet onnodig regionale, nationale, Europese of 
mondiale kansen laten liggen. ‘Local sourcing’ kan bijdragen aan de doelmatigheid van de 
inkoop. 

 

b Baanbrekers heeft oog voor het midden- en kleinbedrijf (MkB) 
Uitgangspunt is dat alle ondernemers gelijke kansen moeten krijgen. Baanbrekers houdt 
echter bij haar Inkoop de mogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf in het oog. Dit 
kan Baanbrekers doen door gebruik te maken van percelen in aanbestedingen, het 
toestaan van het aangaan van combinaties en onderaanneming, het verminderen van de 
lasten en het voorkomen van het hanteren van onnodig zware selectie- en 
gunningscriteria. 
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4.7  Samenwerkingsverbanden 

Baanbrekers hanteert als uitgangspunt dat zij oog heeft voor samenwerking bij inkoop. Dit geldt zowel 
voor samenwerkingen binnen de eigen organisatie als voor samenwerkingen met andere sociale 
werkvoorzieningen of aanbestedende diensten. Deze samenwerkingsverbanden kunnen bijvoorbeeld 
betrekking hebben op inkoopsamenwerking, milieuactiviteiten, werkvoorzieningsschappen, 
belastingen en sociale regelgeving. 

 
4.8  Eerlijke mededinging en commerciële belangen 

Baanbrekers bevordert eerlijke mededinging. De betrokken ondernemers dienen een 
eerlijke kans te krijgen bij het gunnen van een/de opdracht. Door proportioneel, 
objectief, non-discriminerend en transparant te handelen, bevordert Baanbrekers een 
eerlijke mededinging. Dit zal bijdragen aan het in stand houden van een gezonde 
marktwerking (ook op de lange termijn). Baanbrekers wenst geen ondernemers te 
betrekken die de mededinging vervalsen. 



Baanbrekers aantoonbaar in control door implementatie gedragen inkoopbeleid
Doel

Doelstellingen

- Uniformiteit in processen 

borgen door integreren 

inkoopproces.

- Tevredenheid 

inkoopprocessen 

> 7.5

- Onrechtmatigheid 

IC –X%

- Buiten contract 

inkopen - X%

Benodigde 

randvoorwaarden:

Tijd en budget voor 

uitvoeren acties (bv. 

Inhuur kennis, training 

en systeem). Proces 

gaat uitwijzen wat dit 

exact gaat zijn.

Strategieën Dashboard Actieplan (wie en wanneer)

- Kwaliteit inkoop en 

contractbeheer borgen door 

opstellen integraal 

inkoopproces 

- Gedragen en effectief 

inkoopbeleid behouden 

door borgen kennis en 

kunde.

- Creëren draagvlak beleid en 

toepassen in onderliggende 

processen door training en 

begeleiding

- Transparantie en 

beschikbaarheid informatie 

verbeteren door informatie 

eenduidig te beleggen in 

centraal digitaal systeem.

- % inkoopvolume in contracten

- % # afwijkingen in audits

- % # afwijkingen in interne 

controles

- % € Rechtmatig

- 100% van de contracten 

beschikbaar in systeem

- % # afwijkingen in audits

- % # afwijkingen in interne 

controles

- % # afwijkingen in audits

- % # afwijkingen in interne 

controles

- % € rechtmatig ingekocht

- 90% # toekomstige gebruikers 

training gevolgd

- Gebruikerstevredenheid > 7.5 

- 100% van de contracten 

beschikbaar in systeem

- 0% € inkoop buiten systeem

- Financieel inzicht in recht- en doelmatigheid door uitvoeren integrale spendanalyse

en contractanalyse. (AG,  1 feb. ‘20)

- Geautoriseerde uitgaven door aanpassen budgethouders- en mandaatregeling 

naar verantwoordelijkheden lager in de organisatie (AV, april ’20).

- Formaliseren en vastleggen van alle inkoopactiviteiten door opnemen procedures, 

werkinstructies en formulieren in het inkoophandboek. (AG, sept ‘20) 

- Uniformiteit borgen door opstellen één eenduidig inkoopformulier. (AG, sept ‘20)

- Voldoen aan eisen opgelegd door normeringen door opnemen normeringen in 

inkoophandboek. (AG, sept ‘20)

- Integraal proces door onder andere gebruik te maken van best practices

vanuit huidige inkoopprocedures Baanbrekers/WML Facilitair (AB, 1 jan. 

‘20)

- Duidelijk overzichtelijk proces door het opstellen van stroomschema. 

(AB, 1 jan ‘20)

- Beleggen inkoopfunctie binnen organisatiestructuur door rollen taken 

verantwoordelijkheden vaststellen (bv dmv rasci/hr21) (AB, 1 jan. ‘20)

- Continuïteit gebruik nieuwe procedures borgen door verwijzen naar 

inkoophandboek in introductieprogramma nieuwe medewerkers. (AV, dec. ‘20)

- Toetsen compliance inkoopproces door audits en interne controle. (AG, >jan ‘21)

- Aandachtspunten inkoopproces verbeteren door periodiek training. (KG, >jan ‘21)

- Borging gebruik nieuwe processen door begeleiding on the job. (KG, >jan ’21)

- Medewerkers tijdig informeren over ontwikkelingen van het project en opgeleverde 

resultaten door plaatsen berichten op intranet/kantinebord en opnemen in 

werkoverleggen. (IV, doorlopend).

- Draagvlak voor nieuwe processen door bestellers via teamleiders input laten 

leveren op verandering proces. (AB,  dec. ‘20)

- Uitdragen nieuwe processen binnen organisatie door aanstellen en trainen 

kerngebruikers (KG). (AV, 1 jan. ‘21)

- Bewustwording nut en noodzaak proces vergroten door training gebruikers. (KG, 1 

febr ’21)

- Make or buy keuze maken tav toekomstbestendig systeem door opstellen PVE 

inkoop en contractbeheersysteem (TH, maart ‘20)

- Systeem met bruikbare en betrouwbare output door gebruik formats met alle 

benodigde gegevens bij input. (TH, nov. ‘20)

- Borgen inkoop, contract- en leveranciersmanagement door inrichting en 

vastlegging documentatie in systeem. (DD, nov. ‘20)

- Afspraken met leveranciers op één plek duidelijk inzichtelijk en beschikbaar voor 

alle stakeholders. (DD, nov ‘20)

- Gebruiksvriendelijk en eenduidig systeem door focus op eenvoud. (TH, nov. ‘20)

√±

Implementatieplan Inkoopbeleid Baanbrekers 2020
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Voorstel inzake 
 

Aansluiting van de (GR) uitvoeringsorganisatie Baanbrekers bij de 
Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties (WSGO) 

Steller Conny Kleijssen 

Verantwoorde-
lijk manager 

Ahmed Kansouh 

Datum bestuur  16 december 2019 

Beslispunten 
 

Het algemeen bestuur wordt gevraagd de aansluiting van Baanbrekers bij de 
werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijk organisaties (WSGO) vast 
te stellen. 

Financiële 
gevolgen 

Er dient afdracht van contributie aan deze vereniging plaats te vinden ten 
bedrage van € 1500,- voor het jaar 2020. Op basis van een werknemersstaffel 
die is vastgesteld en afhankelijk is van de omvang van het aantal werknemers 
wordt deze contributie jaarlijks bepaald.  

Formatie 
gevolgen 

N.v.t. 

Gevolgen MT-
systemen 

N.v.t. 

Relatie 
koersdocument 

N.v.t. 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

n.v.t.    

Besluitvorming: 
 datum advies/besluit 

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

21-11.2019 De OR is hierover geïnformeerd 

Besluit van AB  
 

16 december 
2019 

vastgesteld/aangehouden: 
 
 
 
 
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, n.t.b. Na besluitvorming, E. Asmann 

Anders Ja  Aanmelden vanaf 2 december a.s. met 
aanmeldingsformulier op de site van WSGO,  
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Nadere informatie: 
Korte samenvatting  (als stuk > 3 A4) of integraal voorstel (als max 3 A4) 
 

 
Inleiding 
In verband met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) die per 1 
januari 2020 van kracht wordt, heeft Baanbrekers zich tijdig aangemeld voor de aansluiting bij de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het ambtelijk personeel van Baanbrekers zou 
hierdoor per 1 januari 2020 de Cao Gemeenten gaan volgen.  
 
De VNG heeft inmiddels besloten om een werkgeversvereniging op te richten voor gemeentelijke 
gemeenschappelijke regelingen zoals Baanbrekers. Dit omdat van de VNG alléén gemeenten lid 
kunnen worden. Organisaties die de ambtelijke medewerkers de gemeentelijke 
arbeidsvoorwaarden wil blijven bieden, moeten lid worden van deze nieuwe werkgeversvereniging.   
 
In dat kader is de eerdere aansluiting van Baanbrekers door de VNG in juli jl. pro forma opgezegd 
per 31 december 2019. Dit onder de voorwaarde dat er tijdig een werkgeversvereniging is voor  
gemeentelijke organisaties met als consequentie een aparte cao voor deze organisaties. Hierdoor 
wordt de CAR-UWO voor de gemeenten, de cao gemeenten, en de CAR-UWO voor gemeentelijke 
organisaties wordt de cao samenwerkende gemeentelijke organisaties oftewel cao SGO.  
 
Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties (WSGO) 
De VNG is volop bezig met de oprichting van deze nieuwe werkgeversvereniging voor de 
samenwerkende gemeentelijke organisaties. De WSGO wordt een zelfstandige 
werkgeversvereniging met een eigen bestuur. In het bestuur van deze vereniging komen 2 
bestuurders die momenteel zitting hebben in het College van Arbeidszaken (CvA) van de VNG. 
Daarmee wordt bestuurlijk voorzien in de ambitie om de arbeidsvoorwaarden zowel bij de 
gemeenten als bij organisaties in de gemeentelijke sector uniform te houden. In de statuten van de 
vereniging staat dan ook dat zij bij arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen zoveel mogelijk aansluit bij 
de arbeidsvoorwaardelijke regelingen van de cao gemeenten. De WSGO vindt het namelijk van 
belang dat de arbeidsvoorwaarden van werknemers zowel bij gemeentelijke organisaties als bij 
gemeenten zoveel mogelijk hetzelfde zijn. 
 
Daarnaast zorgt de werkorganisatie van de VNG, na oprichting van de vereniging, voor de 
inhoudelijke en praktische ondersteuning van de vereniging o.a. op het vlak van arbeidszaken. De 
niet-gemeente, zoals Baanbrekers, die lid wordt van deze vereniging heeft per 1 januari 2020, met 
de inwerkingtreding van de Wnra directe binding met de cao SGO (directe binding door 
lidmaatschap). De tekst van deze cao SGO is per 4 december 2019 bekend.  
 
Aanmelden voor het lidmaatschap van de WSGO kan via een aanmeldformulier vanaf 2 december 
2019. Hiervoor zal eerst interne besluitvorming moeten plaatsvinden binnen het bestuur van 
Baanbrekers.  
 
Uw bestuur wordt hierbij dan ook gevraagd, overeenkomstig artikel 30 van de GR Baanbrekers, om 
de aansluiting van de gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie Baanbrekers bij de 
Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSG) vast te stellen.  
 
Dit om zo te kunnen blijven borgen dat de arbeidsvoorwaarden van het ambtelijk personeel van 
Baanbrekers zoveel mogelijk hetzelfde zijn als die van de gemeentelijke collega’s, en om zo de 
binding van het ambtelijk personeel aan de cao SGO, na inwerkingtreding van de WNRA, mogelijk te 
maken. 
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Implementatie en 
communicatie 

In de Binnenste Buiten (het personeelsblad van Baanbrekers)  en op 
intranet zal deze aansluiting bij de WSGO, en het volgen van de cao SGO 
nader worden toegelicht . Daarnaast ontvangt de ambtelijke medewerker 
een informatieve brief over de gevolgen van de WNRA  en wat dit voor 
hem/haar betekent. 

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

Aanwijzing van een nieuw DB lid Baanbrekers en wisseling in het AB 
lidmaatschap vanuit de gemeente Loon op Zand 

Steller Conny Kleijssen 

Verantwoorde-
lijk manager 

Ahmed Kansouh 

Datum bestuur  16 december 2019 

Beslispunten 
 

1. Hierbij wordt uw bestuur gevraagd om de heer Frank van Wel aan te 
wijzen als DB lid, tevens zijnde AB-lid van Baanbrekers vanuit de 
deelnemende gemeente Loon op Zand, waarbij tegelijkertijd het DB 
lidmaatschap van de heer Jan Brekelmans bij Baanbrekers zal worden 
beëindigd. 

2. Uw bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van het beëindigen van 
het AB lidmaatschap van de heer P. Flohr en het benoemen van de heer 
Van Kleij als nieuw AB lid van Baanbrekers vanuit de raad van de 
gemeente Loon op Zand. 

Financiële 
gevolgen 

N.v.t. 

Formatie 
gevolgen 

N.v.t. 

Gevolgen MT-
systemen 

N.v.t. 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

NVT    

Besluitvorming: 
 datum advies/besluit 

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

NVT  

Besluit van het AB 
 

16 december 
2019 

Het AB besluit dhr. Van Wel aan te wijzen 
als DB lid, tevens zijnde AB lid, en het DB 
lidmaatschap van dhr. Brekelmans 
tegelijkertijd te beëindigen. 
 
Het AB neemt kennis van het beëindigen 
van het AB lidmaatschap van dhr. P. Flohr en 
het benoemen van dhr. L.G. van Kleij als AB 
lid van Baanbrekers door de raad van Loon 
op Zand. 
 
ondertekening: 
 
 
mr A.H. Kansouh                    R. Bakker 
Secretaris                                 Voorzitter 
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Communicatie/archivering: 
 datum actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht n.v.t.  

Website/intranet n.v.t.  

Handboek Baanbrekers n.v.t.  

Opname in het archief Na aanwijzing  

Anders Ja, inschrijvingen 
wijzigen in de KvK 

C. Kleijssen 

 
 

Nadere informatie: 
Korte samenvatting  (als stuk > 3 A4) of integraal voorstel (als max 3 A4) 
Korte en inleiding en evt. samenvatting van het voorstel 

 
Aanwijzing de heer A.W.J. van Wel als DB lid Baanbrekers 
Op 5 november 2019 is de heer A.W.J. van Wel benoemd tot wethouder van de gemeente Loon op 
Zand. Bij de formatie zijn afspraken gemaakt over de portefeuilleverdeling en hierin heeft een 
verschuiving plaatsgevonden. De heer Van Wel heeft de portefeuille economische zaken en 
financiën toegewezen gekregen, waartoe o.a. behoort sociale zaken en arbeidsmarktbeleid, 
participatie en sociale werkvoorziening.  
In dat kader wordt hierbij voorgesteld om, als gevolg van deze verschuiving van portefeuille, de 
heer Van Wel vanaf heden aan te wijzen als DB lid, tevens zijnde AB lid van Baanbrekers vanuit de 
gemeente Loon op Zand, en het DB lidmaatschap van de heer J.C.G.M. Brekelmans tegelijkertijd te 
beëindigen.  
 
Wisseling van het AB-lidmaatschap (vanuit de Raad gemeente Loon op Zand) 
Tevens wordt uw bestuur hierbij geïnformeerd over het besluit van de raad van de gemeente Loon 
op Zand van 12 december 2019, waarin de heer L.G. van Kleij is benoemd tot AB-lid van 
Baanbrekers. Dit als gevolg van het feit dat de heer P. Flohr kenbaar heeft gemaakt, en ook uw 
bestuur hierover heeft geïnformeerd per mail d.d. 21-11-2019, zijn AB lidmaatschap bij Baanbrekers 
te beëindigen.  
 

Implementatie en 
communicatie 

n.v.t. 

Bijlage(n) - Aanwijzing nieuw DB/AB lid gemeente Loon op Zand 
- Bericht Loon op Zand beëindiging en benoeming AB (raads)leden 

 



 

Concept Raadsvoorstel d.d. 12-12-2019 
 
Ter informatie uit het concept raadsvoorstel van de gemeente Loon op Zand d.d. 12-12-2019: 
 
Portefeuillehouder : Presidium Zaakdossiernummer: 
ZK19.05112 
Documentnummer: 

*2019.30573* 
2019.30573 
 
Onderwerp : Raadsvoorstel over de samenstelling van de werkgeverscommissie 
en het AB van Baanbrekers 
 
Beleidsprogramma : 0. Bestuur en ondersteuning 
 
Aan de raad van de gemeente Loon op Zand, 
 
Tevens heeft de heer Flohr aangegeven niet langer onderdeel uit te willen maken van het AB van 
Baanbrekers. In het AB van Baanbrekers zijn de volgende personen benoemd in de raadsvergadering 
van 24 mei 2018: de heer Veldkamp, de heer Flohr, mevrouw Mandemakers (plaatsvervangend lid), 
de heer Brekelmans (plaatsvervangend lid). Om in een opvolger van de heer Flohr te voorzien is ook 
een raadsbesluit nodig. 
 
3.1 Raadslid Flohr heeft aangegeven niet langer in het AB van Baanbrekers zitting te willen nemen 
Daarom is het nodig te voorzien in een opvolger. De heer Van Kleij heeft aangegeven bereid te zijn 
deze vacature op te vullen. Het presidium kan zich vinden in de kandidatuur van de heer Van Kleij. 

Beslispunten 
Wij stellen u voor: 
3. De heer L.G. van Kleij te benoemen in het AB van Baanbrekers 
 
Omdat de heer Brekelmans tot wethouder is benoemd, is er nu maar één plaatsvervangend lid uit 
de raad voor het AB van Baanbrekers 
Er zijn in het presidium echter geen aanvullende plaatsvervangers aangedragen. 
 

Besluit 
De raad van de gemeente Loon op Zand; 
gezien het voorstel van het presidium d.d. 13 november 2019, 
 
b e s l u i t : 
 
3. De heer L.G. van Kleij te benoemen in het AB van Baanbrekers 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van 12 
december 2019. 
 
De raad voornoemd, 
 
voorzitter, 
 
 
griffier, 



Mailbericht Peter Flohr d.d. 21-11-2019 
 
Beste Ronald, Hanne, Ahmed, Conny en Jacqueline, en collega's in het AB, 
 

Na ruim 10 jaar als vertegenwoordiger van de gemeenteaad van Loon op Zand in het 
Algemeen Bestuur van achtereenvolgens ISD en Baanbrekers te hebben gezeten is 
het nu tijd voor een "aflossing van de wacht". 
 

Per 12 dec. a.s. zal in mijn plaats Georg van Kleij namens de Raad van Loon op 
Zand benoemd worden als mijn opvolger. 
 

Terugkijkend op een uitdagende periode kan ik deze positief afsluiten met de 
uitdrukkelijke aanbeveling een vertegenwoordiging van raadsleden vanuit de drie 
gemeenteraden voort te zetten. 
 

met vriendelijke groet, 
 

Peter Flohr 
Ecliptica 89 

5175 XH Loon op Zand 

==================== 

E: flohr@flover.nl 
M: 06.21.88.60.73 

=================== 
 

 

mailto:flohr@flover.nl
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Voorstel inzake 
 

 Kaderbrief 2021 

Steller N. Burg 

Verantwoorde-
lijk manager 

 A.H. Kansouh 

Datum bestuur  Algemeen Bestuur 16 december 2019 

Beslispunten 
 

1. Kennisnemen van de kaderbrief 2021 en deze naar de raden van de 
deelnemende gemeenten zenden. 

Financiële 
gevolgen 

geen  

Formatie 
gevolgen 

Geen 

Gevolgen MT-
systemen 

Geen 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 

25november 
2019  

Mark van 
Amelsvoort, 
Annelieke Hoorn 

SET 

Besluitvorming: 
 Datum advies/besluit 

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

Nvt  

Besluit van AB 16 december 
2019 

Kennisnemen van de kaderbrief 2021 
  
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 

Na vaststelling 
door dagelijks 
bestuur 

C. Kleijssen / N. Burg 

 
 

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

 
Aanleiding 
Volgens de wetgeving voor gemeenschappelijke regelingen moet Baanbrekers vóór 15 april de 
algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten zenden.  
Met de aanbieding van bijgaande kaderbrief aan de raden van de deelnemende gemeenten kan 
hieraan tijdig worden hieraan voldaan.  
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Nadere toelichting 
Bij de deelnemers is opgevraagd wat zij belangrijke onderwerpen vinden voor de kaderbrief. Op basis 
van de ontvangen input hebben de beleidsmedewerkers bijgaande kaderbrief opgesteld. De 
conceptkaderbrief is op 25 november 2019 besproken met de medewerkers van de gemeenten (het 
zogeheten SET overleg). Naar aanleiding daarvan zijn er nog enkele punten aangescherpt in de 
kaderbrief. Met de thans voorliggende (ontwerp)kaderbrief is er een goede basis om tijdig de 
begroting 2021 te kunnen opstellen.  
 
Vervolgtraject 
De door het dagelijks bestuur vastgestelde kaderbrief wordt nu ter kennisneming aangeboden aan 
het algemeen bestuur, en dient vervolgens aan de raden van de deelnemende gemeenten gezonden 
te worden. Dit dient wettelijk vóór 15 april te gebeuren. In de kaderbrief worden de belangrijkste 
financiële en beleidsmatige kaders vastgelegd, op basis waarvan de ontwerpbegroting 2021 
opgesteld gaat worden. Deze ontwerpbegroting zal in het voorjaar 2020 worden opgesteld en aan de 
raden van de gemeenten worden voorgelegd voor het indienen van zienswijzen.  
 
Beslispunten 

1. Kennisnemen van de kaderbrief 2021 en deze naar de raden van de deelnemende 
gemeenten zenden. 

Implementatie en 
communicatie 

nvt 

Bijlage(n) (ontwerp) Kaderbrief 2021 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kaderbrief 2021 
 

 
 

6 december 2019 

 
 
 
 

Vastgesteld door dagelijks bestuur Baanbrekers 

Op 6 december 2019 
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1 Inleiding 

Baanbrekers hecht er waarde aan tijdig de kaders te formuleren die nodig zijn om te komen tot een 

gefundeerde begroting 2021. 

Met dat doel is deze kaderbrief opgesteld. In dit document zijn de relevante beleidsontwikkelingen en 

de financiële uitgangspunten voor de begroting 2021 opgenomen. Het belangrijkste uitgangspunt voor 

de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 is dat deze structureel sluit.  

Voor het tot stand komen van deze kaderbrief is onder andere gebruik gemaakt van de input van de 

leden van het sociaal economisch team, waarin zowel beleidsambtenaren als financieel deskundigen 

van de deelnemers zitting hebben. 

Volgens de wetgeving voor gemeenschappelijke regelingen moet Baanbrekers voor 1 augustus de 

begroting voor het daaropvolgende jaar aan de toezichthouder verzenden. Om tijdig over een 

vastgestelde begroting 2021 te beschikken, zal het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting 2021 

uiterlijk 27 maart 2020 aan de raden en algemeen bestuur moeten toesturen. 

Ook dient het dagelijks bestuur voor 15 april van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting 

van toepassing is, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan 

de raden van de deelnemende gemeenten te zenden. Om aan het eerste punt te voldoen, is de 

voorliggende kaderbrief 2021 opgesteld. 

 

  



 
> KADERBRIEF 2021 
 

4 
 

2 De plannen en uitdagingen voor 2021 en volgende jaren 

2.1 Onze blik op de toekomst 

Het doen van toekomstvoorspellingen is geen exacte wetenschap. Niemand weet precies wat de nabije 

en verre toekomst voor ons in petto heeft. Toch kunnen we op basis van onze ervaringen wel wat lijnen 

schetsen. Lijnen waarlangs onze organisatie zich kan gaan ontwikkelen. Ik zeg bewust kan, want 

resultaten uit het verleden bieden geen harde garanties voor de toekomst. 

Op de drempel van het derde decennium van de 21-ste eeuw zien we ons gesteld voor een aantal 

mooie uitdagingen. Hoe gaat de economie zich verder ontwikkelen en welk werk is er straks te 

verdelen? Op welke manier zorgen we ervoor dat mensen die moeite hebben om het tempo van deze 

tijd bij te benen toch aangesloten blijven op de samenleving? En hoe kunnen we de steeds 

verdergaande automatisering van werken maximaal benutten in relatie tot ons streven naar 

inclusiviteit? Stuk voor stuk zijn dit vraagstukken waar wij graag onze tanden in gaan zetten. Dat doen 

we samen met onze gemeenten in de Langstraat. Maar dat doen we ook samen met onze partners in 

onze arbeidsmarktregio. 

Als een paal boven water staat dat wij als uitvoeringsorganisatie voor sociale zaken en sociale 

werkgelegenheid ook in de toekomst aan de slag willen zijn met het bieden van perspectief aan 

mensen die op onze ondersteuning zijn aangewezen. Wij zijn van werk. En als dat niet, even niet of 

nog niet kan, dan zorgen wij ervoor dat mensen het geld hebben om van rond te komen. Graag willen 

we – net zoals we dat in de voorgaande jaren hebben gedaan – zoveel mogelijk talenten en werkgevers 

in beweging brengen. Want beweging zorgt voor nieuwe kansen en perspectieven. Hierbij gaan 

betrouwbaarheid en (sociale) innovatie hand in hand. Wat goed is behouden we en versterken we. En 

wat nog beter kan, daar gaan we zeker mee aan de slag.  

Onze focus blijft ook in de toekomst liggen op het zoveel mogelijk aan duurzaam werk helpen en 

houden van onze talenten. Daarvoor zijn we druk in de weer met het uitwerken en invoeren van 

plannen. Denk in dit verband aan Mens in Beeld, het werken volgens een integrale ketenbenadering, 

het bepalen van de toekomstsituatie van onze processen (we noemen dit met een mooi woord ook 

wel Future State) en het bekijken van de mogelijkheden van onze ProductMarktCombinaties. Deze 

zaken hebben natuurlijk hun effect op onze organisatie. Wij werken deze effecten telkens uit in onze 

begroting en bestuursrapportages. 

Het doel van Baanbrekers is en blijft het onze talenten te stimuleren om – al dan niet met onze hulp – 

stappen te zetten naar een nieuwe en vooral duurzame toekomst bij de lokale en regionale 

werkgevers. Hierbij zoeken we nadrukkelijk naar nieuwe samenwerkingen en nog slimmere 

aanpakken. Zoals het er nu voor staat, is er meer dan voldoende werk in onze mooie 

arbeidsmarktregio. Het is en blijft alleen de kunst om vraag en aanbod (nog) beter op elkaar te laten 

aansluiten. Daarvoor wil Baanbrekers zich graag blijven inzetten. Hoe onze blik op de toekomst handen 

en voeten krijgt, dat schetsen we in deze kaderbrief.  

 

Ahmed Kansouh 

directeur 
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2.2 Relevante ontwikkelingen 

Gemeenschappelijke Regeling 

In het eerste kwartaal 2020 zal de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling (GR) afgerond 

worden. Daarna volgt het bestuurlijk proces ter vaststelling van de herziene GR. De verwachting is dat 

medio 2020 de nieuwe GR van kracht is. Uiteraard zullen we eventuele effecten van de herziene GR 

meenemen zodra die bekend zijn.  

 

2018, Koersdocument ‘Kom in beweging’ 

Eind 2018 is het koersdocument ‘kom in beweging’ vastgesteld. Daarmee is de richting voor de daarop 

volgende jaren bepaald:  

 Zo regulier als mogelijk werken  

 Welzijn van mensen staat voorop  

 Focus op werk  

 Aandacht voor integrale (keten)aanpak  

 Instroom-Doorstroom-Uitstroom (IDU) als primair proces  

 De bedrijfsmatige activiteiten als leerwerkinfrastructuur en vangnet  

 Gemeenschappelijke opdrachtverstrekking(en) door de gemeenten, tenzij…  
 

 

Uitwerking 2019  

In 2019 heeft Baanbrekers: 

 De koers nader uitgewerkt door het primaire proces IDU gericht op de interne keten (fase 1) 

in kaart te brengen: 

o geldend voor zowel de Participatiewet-kandidaat als Sw-medewerker 

o waarbij de kandidaat eigenaar is van diens re-integratietraject 

o waarbij elke processtap toegevoegde waarde heeft voor de kandidaat 

o waarbij processtappen en rollen geclusterd worden waar mogelijk 

 De verantwoordelijkheden van afdelingen opnieuw gedefinieerd: 

o Re-integratie & Participatie (R&P) →  IDU 

o Leerwerkstructuur   →  Vangnet werk & leerwerkaanbod 

o Inkomensondersteuning (IO)  → Vangnet inkomen 

 Kandidaten zonder een actief re-integratieaanbod (tijdelijk) aan de gemeenten overgedragen 

voor een participatieaanbod.  

 Een start gemaakt met de methodische aanpak om Sw-medewerkers zo regulier mogelijk te 

laten werken.  

 Een start gemaakt met het afscheid nemen van contracten/opdrachten die niet bijdragen aan 

IDU. 

 Een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden onder de uitkeringsgerechtigden met als doel de 

dienstverlening waar mogelijk beter aan te laten sluiten op de wensen van de kandidaat.  
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Uitwerking in 2020 

In 2020 zal Baanbrekers: 

 Het primaire proces IDU (fase 1) implementeren in de gehele organisatie 

 Het primaire proces IDU gericht op de externe keten (fase 2) in kaart brengen: 

o Kwalitatieve aansluiting met het gemeentelijke aanbod participatie ten behoeve van 

hen die (nog) niet in staat zijn te re-integreren naar werk. 

o Kwalitatieve aansluiting met het zorgaanbod ten behoeve van de kandidaten die 

daardoor versneld kunnen re-integreren naar werk. 

o Strategisch accountmanagementplan ten behoeve van het door- en uitstromen naar 

werk.  

 Verder gaan met het zo regulier mogelijk laten werken van Sw-medewerkers. 

 Verder gaan met het vermarkten van PMC’s die daarvoor in aanmerking komen.  

 Verder afscheid nemen van contracten/opdrachten die niet bijdragen aan IDU. 

 Verbeteringen in de dienstverlening doorvoeren, voortkomend uit het cliënttevreden-

heidsonderzoek. 

 Een verdiepend cliënttevredenheidsonderzoek uitvoeren naar processen die nader onderzoek 

behoeven. 

 De opdracht ‘integrale ketenbenadering’ in afstemming met de gemeenten verder uitwerken. 

 
Uitwerking in 2021 

In 2021 verwacht Baanbrekers dat de afdeling:  

 Re-integratie & Participatie: 

o De intake afstemt op de integrale keten ten behoeve van kwalitatieve aansluiting met:  

 Het gemeentelijke aanbod ‘participatie’ ten behoeve van de kandidaten die (nog) 

niet in staat zijn te re-integreren naar werk. 

 Het zorgaanbod ten behoeve van de kandidaten die daardoor versneld kunnen re-

integreren naar werk. 

o Een samenwerking heeft met (de toegang tot) zorgenaanbieders ten dienste van een 

efficiënte re-integratie naar werk.  

o Beschikt over een dekkend leerwerkaanbod (werkervaringsplekken  en doorstroombanen) 

dat enerzijds aansluit bij de behoefte en mogelijkheden van de kandidaat en anderzijds 

aansluit bij de behoefte en mogelijkheden van de arbeidsmarkt. Een deel van dit aanbod 

zal R&P proberen te beleggen bij de leerwerkstructuur. 

  



 
> KADERBRIEF 2021 
 

7 
 

 Leerwerkstructuur: 

o Het leerwerkaanbod van doorstroombanen afstemt op de behoefte van R&P, de kandidaat 

en het onderwijs. 

o Het leerwerkaanbod van werkervaringsplekken (WEP’s) afstemt op de behoefte van R&P, 

de kandidaat en het onderwijs. 

o Een methodische aanpak implementeert bij de inzet van het leerwerkaanbod. 

o Het Dariuz-instrument PRO-Werk1 continueert ten behoeve van het vangnet. 

 

 Inkomensondersteuning: 

o De dienstverlening afstemt op de cliënt. 

o De dienstverlening efficiënter maakt door digitalisering. 

o De dienstverlening verbetert door betere samenwerking met het sociaal domein. 

  

                                                           
1 Dariuz PRO-Werk is het instrument dat leidinggevenden van Baanbrekers gebruiken om met medewerkers uit 

het vangnet op een laagdrempelige manier te spreken over competenties en werkbeleving. 
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 2.2.1 Deelprogramma 1: Re-integratie & Participatie  

Re-integratie & Participatie heeft de regie in de uitvoering van het 

primaire proces: het re-integreren van kandidaten met een afstand 

tot de arbeidsmarkt naar zo regulier mogelijk werk. Daarin wordt 

vastgesteld wat de afstand tot de arbeidsmarkt van de kandidaat is 

en welke interventies nodig zijn om die afstand te verkleinen 

(aanbodversterking). Gelijktijdig bewerken wij de arbeidsmarkt door 

onder andere in gesprek met werkgevers te zoeken naar 

mogelijkheden om de afstand tot deze talenten te overbruggen 

(werkgeversbenadering). 

Aanbodversterking  
Het primaire proces IDU richt eerst op werk middels een werkervaringsplek en zet daarna in 

op motivatie en gedrag van de kandidaat. Na maximaal 12 maanden start de kandidaat onder 

begeleiding van Baanbrekers op een doorstroombaan. Na deze doorstroombaan, die een 

maximale looptijd van 23 maanden heeft, volgt voor de betreffende kandidaat zo snel als 

mogelijk uitstroom naar een zo regulier mogelijke duurzame werkplek. Tezamen is de duur van 

dit traject maximaal 35 maanden. De training en coaching van de kandidaat gedurende dit 

traject is gericht op motivatie en gedrag. 

Werkgeversbenadering  
Met een strategisch accountmanagementplan, dat in 2020 wordt opgesteld, hebben wij zicht 

op de kansberoepen en -sectoren waarop wij ons gaan richten. Het re-integratietraject wordt 

daarop afgestemd. Ten aanzien van werkgeversbenadering werken we nauw samen in het 

werkgeversservicepunt WSP Werkhart in de regio Hart van Brabant. 

Verantwoording IDU proces  
Met het in 2019 opgestelde IDU proces dat in 2020 vervolmaakt wordt, heeft Baanbrekers een 

methodische werkwijze ontwikkeld die de effectiviteit van de re-integratie naar werk moet vergroten. 

Deze aanpak is gebaseerd op eigen ervaring en succesvolle best practices van buiten de organisatie. 

De aanpak miste echter nog een theoretische onderbouwing. Met de inaugurele rede van Roland Blonk 

(Bijzonder hoogleraar Arbeidsdeskundigheid en Inclusieve Innovatie) in ons achterhoofd, hebben we 

een aanzet gemaakt voor een meer wetenschappelijke onderbouwing. De inhoud ervan sterkt ons in 

de overtuiging om de reeds ingeslagen weg te blijven volgen en te verbeteren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Klaas Folkerts, strategisch beleidsambtenaar gemeente Rotterdam   
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Vrij vertaald uit de inaugurele rede van Ronald Blonk: 

 
De tekening symboliseert de afstand tot de arbeidsmarkt. Links het poppetje, het 
individu en rechts, op zekere afstand, de arbeidsmarkt, de werkgever. Een effectieve 
werkwijze in het overbruggen van de afstand, laat zowel het poppetje naar rechts 
bewegen, als de arbeidsmarkt (de werkgever), naar links.  
 
De werkzame middelen blijken, nog altijd verwijzend naar Roland Blonk’s inaugurele 
rede, een re-integratietraject van 2 tot 3 jaar. En het principe ‘Eerst werk, dan 
training’. Het blijkt effectiever om mensen zo snel mogelijk te plaatsen op een zo 
regulier mogelijk werkplek en van daaruit te begeleiden in plaats van eerst opleiden, 
trainen of beter worden en dan te bemiddelen naar werk. Ook voor langdurig 
werklozen en mensen met problemen op verschillende leefgebieden. Werk als 
medicijn is dan zowel middel als doel. Voorwaarde voor succes is dat interventies, 
zowel voor de langdurig werkloze als voor de werkgever, gericht zijn op motivatie 
en gedrag (willen en kunnen).  

 
Afstemming gemeenten 

We constateren dat we inmiddels een succesvol re-integratiemodel hebben opgetuigd. Natuurlijk is er 

nog verbetering mogelijk, bijvoorbeeld in de integraliteit met de gemeentelijke dienstverlening aan de 

kandidaat. Zo is er reeds kwantitatieve afstemming met de gemeenten over het participatie-aanbod 

aan kandidaten die (tijdelijk) niet in staat zijn te re-integreren naar werk. Daarbij is in het belang van 

de kandidaat nog inhoudelijke afstemming gewenst. Dit zou zowel door de intake van Baanbrekers 

kunnen plaatsvinden als tijdens de lopende trajecten. De voorwaarde hiervoor is dat op legitieme 

manier gegevens worden uitgewisseld.  

 

Afstemming (toegang tot) zorgaanbieders 

Wij zien ook verbetermogelijkheden in de afstemming met (toegang tot de) zorgaanbieders. 

Voornamelijk wanneer in dienst van het re-integratietraject dienstverlening van zowel Baanbrekers als 

zorgaanbieders noodzakelijk is. Vanaf eind 2019 vinden hierover gesprekken met de gemeenten plaats. 

Ons doel is om de wederzijdse behoefte te achterhalen en een legitieme manier van gegevens 

uitwisseling te definiëren. Het is ons streven dit in 2021 operationeel te hebben.  

 

Integraal leerwerkaanbod 

Ook is optimalisatie mogelijk in het leerwerkaanbod van Baanbrekers. Enerzijds door dit beter aan te 

laten sluiten op de behoefte en mogelijkheden van de kandidaat. Anderzijds door het leerwerkaanbod 

beter te laten aansluiten op de behoefte en mogelijkheden van werkgevers in kansrijke sectoren. Dat 

laatste zal gebeuren aan de hand van het eerder genoemde strategisch accountmanagementplan. Dit 

plan zal periodiek geëvalueerd en bijgesteld worden op basis van veranderingen in de (regionale) 

arbeidsmarkt. We zoeken daarvoor onder andere aansluiting bij de Human Capital agenda’s van de 

regio Hart van Brabant en Midpoint en de economische verkenning van de gemeente Waalwijk. Het 

huidige aanbod van de PMC’s zal afgezet worden tegen het gewenste leerwerkaanbod. In 2021 zal het 

interne leerwerkaanbod worden aangepast op het benodigde aanbod. We streven naar het zoveel 

mogelijk beleggen van het leerwerkaanbod bij reguliere werkgevers. Hierdoor wordt de stap naar de 

reguliere arbeidsmarkt nog kleiner en de kans op reguliere en duurzame uitstroom groter. 



 
> KADERBRIEF 2021 
 

10 
 

Speerpunten en doelstellingen 
1. Een intake afgestemd op het participatieaanbod van de gemeenten. 

2. Een intake afgestemd op het benodigde zorgaanbod voor de re-integratie naar werk. 

3. Legitieme afstemming van naast elkaar lopende trajecten met gezamenlijke belangen tussen 

participatie- en zorgaanbieders. 

4. Een dekkend leerwerkaanbod dat aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van de 

kandidaat en de arbeidsmarkt. 
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2.2.2 Deelprogramma 2: Leerwerkstructuur 

De leerwerkstructuur biedt kandidaten uit de doelgroepen 

Participatiewet en Sw de mogelijkheid werkzaamheden te 

verrichten en werknemersvaardigheden op te doen binnen de 

PMC’s die hiervoor zijn ingericht. De leerwerkstructuur is 

ondersteunend aan het primaire proces van in-, door- en uitstroom 

binnen Baanbrekers. 

De leerwerkstructuur heeft twee doelen: 

 Het bieden van een leerwerkaanbod aan zowel de doelgroep 

Participatiewet als de doelgroep Sw, middels doorstroombanen en werkervaringsplekken, om 

conform het IDU-proces uit te stromen naar een zo regulier mogelijke werkplek. 

 Het bieden van werk als vangnet, enerzijds voor de Sw-medewerkers en medewerkers Beschut 

Werk voor wie een werkplek bij Baanbrekers de meeste reguliere, duurzame en zelfstandige 

werkplek is. Anderzijds voor de doelgroepen vanuit het IDU-proces voor wie tijdelijk, als gevolg 

van tegenvallende economische omstandigheden, geen plek is op de arbeidsmarkt.  

 
Bepalen leerwerkaanbod  
Om de leerwerkstructuur zo veel mogelijk bij te laten dragen aan het zo regulier en duurzaam mogelijk 

plaatsen van kandidaten stemt de leerwerkstructuur het leerwerkaanbod af op: 

 
De behoefte van Re-integratie & Participatie 
In het strategisch accountmanagementplan, dat in 2020 door R&P wordt opgesteld, wordt inzichtelijk 

gemaakt wat voor de toekomst de meeste kansrijke en duurzame sectoren zijn. Daarnaast heeft R&P 

inzichtelijk wat de behoefte en mogelijkheden van de kandidaten zijn. Momenteel wordt het 

leerwerkaanbod gevormd door de PMC’s die we in de loop van de jaren hebben ontwikkeld. Het 

aanbod is niet gedefinieerd op basis van de arbeidsmarktbehoefte. Door het huidige aanbod vanuit de 

PMC’s te vergelijken met het door R&P gewenste leerwerkaanbod, zullen we bestaande 

leerwerkomgevingen gaan ombouwen, behouden, afstoten of verzelfstandigen.  

Daarnaast biedt het vangnet van de leerwerkstructuur plaats aan kandidaten die vanuit het IDU-proces 

tijdelijk, als gevolg van tegenvallende economische omstandigheden, zijn aangewezen op een plek 

binnen onze eigen leerwerkstructuur. 

 
De kandidaat 
Naast de ontwikkeling van basale werknemersvaardigheden die nodig is om kandidaten uit de 

doelgroep zo regulier mogelijk aan het werk te helpen, vraagt de veranderende maatschappij om 

andere vaardigheden. De maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een 

industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Het gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat 

mensenwerk wordt vervangen door machines. Werk verandert, functies veranderen en hierdoor ook 

de vaardigheden die een medewerker dient te hebben. Vaardigheden die een medewerker kan 

ontwikkelen binnen de leerwerkstructuur moeten aansluiten bij deze veranderingen.  

Ook de integrale ketenbenadering en intensievere samenwerking met scholen, zoals Praktijkonderwijs 

MET en de Overlaat, kunnen mogelijk leiden tot wijzigingen van de leerwerkstructuur. 
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Methodische aanpak inzet leerwerkaanbod 
Naast het afstemmen van het aanbod van activiteiten binnen de leerwerkstructuur op de omgeving, 

wordt in 2021 de organisatie van uitvoering van doorstroombanen en werkervaringsplekken 

heringericht. Vanuit het IDU-proces wordt door R&P in 2020 een uniform ontwikkelplan 

geïmplementeerd. Ook binnen het leerwerkaanbod zal een methodische aanpak worden opgesteld 

om de doorstroombanen en werkervaringsplekken zo efficiënt mogelijk in te zetten. Hierbij kan 

worden gedacht aan het per PMC bepalen van startplekken waar kandidaten extra begeleid worden 

of aan standaard inwerkprogramma’s met digitale toepassingen. 

 
Vangnet werk 
Afstemming van het leerwerkaanbod en schommelingen op de arbeidsmarkt hebben gevolgen voor 

de omvang en invulling van het vangnet werk. Enerzijds zetten we daarvoor onze eigen 

leerwerkstructuur in, anderzijds verkennen we de mogelijkheden om het vangnet bij reguliere 

werkgevers onder te brengen. 

Voor het structureel vangnet geldt dat dit afgestemd moet zijn op de behoeften van de kandidaat. Ook 

succesvolle innovaties kunnen toegepast worden binnen het vangnet. In 2020 wordt het Dariuz-

instrument PRO-Werk voor de medewerkers uit het vangnet geïntroduceerd. Dariuz PRO-Werk is het 

instrument dat leidinggevenden van Baanbrekers gebruiken om met medewerkers uit het vangnet op 

een laagdrempelige manier te spreken over competenties en werkbeleving. In 2021 wordt deze 

systematiek verder geïmplementeerd. 

 
Speerpunten en doelstellingen 

1. Bepalen van het leerwerkaanbod van doorstroombanen naar behoefte van R&P, afgestemd 

op de kandidaat en onderwijs.  

2. Bepalen van het leerwerkaanbod van werkervaringsplekken naar behoefte van R&P, 

afgestemd op de kandidaat en onderwijs.  

3. Een methodische aanpak bij de inzet van het leerwerkaanbod. 

4. Continueren van het Dariuz-instrument PRO-Werk ten behoeve van het vangnet.  
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2.2.3 Deelprogramma 3: Inkomensondersteuning  

De Participatiewet en de Wet Bundeling Uitkeringen 

Inkomensvoorziening aan Gemeenten (BUIG) bepalen voor een 

belangrijk deel de activiteiten van Inkomensondersteuning. De 

soort en hoogte van de uitkering, de mutaties in de thuis- en 

financiële situatie, en het aantal personen dat hiervan gebruik 

maakt, zijn variabelen die het werk en de financiële impact bepalen, 

net zoals de inzet op handhaving en terugvordering van debiteuren. 

Wij anticiperen hierop door de personele bezetting die noodzakelijk 

is om de doelgroep te bedienen te laten meebewegen. 

 

Dienstverlening afstemmen op de cliënt  

Met de koers ‘kom in beweging’ in gedachten, zet ook Inkomensondersteuning de mens centraal. Dit 

betekent dat we naast het correct verstrekken van uitkeringen ook willen dat de dienstverlening zoveel 

mogelijk is afgestemd op de behoefte van de cliënt. Daarom is in 2019 een 

cliënttevredenheidsonderzoek gehouden en worden in 2020 de IO processen kritisch tegen het licht 

gehouden en daar waar mogelijk verbeterd, daarbij altijd gericht op de klant.  

De uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek en het herschrijven van het IO proces bieden 

zogenaamde ‘quick wins’ waarmee we in 2020 de dienstverlening kunnen verbeteren. Daarnaast zullen 

we in 2020, aan de hand van de uitkomst van het cliënttevredenheidsonderzoek, enkele deelprocessen 

gerichter onderzoeken. Je kunt hierbij denken aan het poortproces, de intake, waarbij zowel IO als R&P 

een belangrijke rol hebben. Dit onderzoek zal zich richten op de beleving van de cliënt gedurende een 

langere periode. Op deze wijze kunnen we meten of de aanpassingen leiden tot het gewenste 

resultaat. In 2020 en doorlopend in 2021 zullen we hieraan werken. 

In 2019 en 2020 wordt het proces IO onder de loep genomen om te komen tot een zo eenvoudig 

mogelijk maar goed proces, waarbij de cliënt centraal staat. Iedere processtap dient daarbij van 

toegevoegde waarde te zijn voor de cliënt. Digitalisering van het proces is daarvan een onderdeel. In 

2020 en doorlopend tot in 2021 zal het IO proces worden geïmplementeerd.  

De toenemende behoefte om samen te werken met gemeenten op de verschillende terreinen binnen 

het sociaal domein, om zodoende de klant beter te helpen en om te voorkomen dat deze van het kastje 

naar de muur wordt gestuurd, zal in 2020 moeten leiden tot concrete voorstellen voor verbeteringen 

in de dienstverlening. In 2021 moet dit geïmplementeerd zijn in de dienstverlening. 

 
Speerpunten en doelstellingen 

1. De dienstverlening afstemmen op de cliënt. 

2. De dienstverlening efficiënter maken door digitalisering. 

3. De dienstverlening verbeteren door betere samenwerking met het sociaal domein. 
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2.2.4 Bedrijfsvoering & Control  

Bedrijfsvoering & Control ondersteunt en faciliteert vanuit een 

proactieve houding. Vaak opererend op de achtergrond wordt de 

dienstverlening als vanzelfsprekend ervaren. Bedrijfsvoering & 

control vervult de belangrijke rol om de interne klant te 

ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen. De 

(financiële) informatie is juist, tijdig en volledig en de afdeling wordt 

gezien als de hoeder van de beschikbare (financiële) middelen die 

efficiënt worden ingezet. Er is een drive en cultuur van continu 

verbeteren van processen en werkzaamheden. 

 
Digitalisering 
Baanbrekers investeert in de digitalisering van de dienstverlening en informatievoorziening en gebruikt 

technologische mogelijkheden zoals digitale dossiervorming, moderne vormen van informatie-

uitwisseling en voorzieningen voor communicatie met de burger, zoals DigiD en de Berichtenbox.  

Slim gebruik van (digitale) informatie stelt Baanbrekers in staat om eerder en effectiever in te spelen 

op ontwikkelingen in de maatschappij. Baanbrekers gebruikt data intelligent, creatief maar zorgvuldig 

in bestuur, beleid en uitvoering. Op deze manier wil Baanbrekers binnen de informatie- en 

participatiesamenleving een proactieve rol (blijven) vervullen. Baanbrekers zoekt in het kader van 

integrale ketenbenadering hierin aansluiting bij de gemeenten om reeds bestaande initiatieven 

gezamenlijk te benutten en daarmee middelen efficiënt in te zetten.  

Aandachtspunten daarbij zijn enerzijds dat medewerkers zich moeten kunnen ontwikkelen in het 

digitaal vaardiger worden. Dit is noodzakelijk om de beoogde efficiëntie van digitalisering te behalen. 

Anderzijds kunnen er nieuwe rollen gaan ontstaan bij het bewaken en analyseren van digitale 

informatie.  

Bedrijfsvoering & Control zorgt ervoor dat Baanbrekers aantoonbaar een betrouwbare partner is. Dat 

uit zich in de diverse certificeringen voor onze bedrijfsvoering en de wijze waarop we omgaan met 

informatieveiligheid en privacy. Dit geldt ook voor de periodieke financiële rapportages en control 

statements. 

 
Opereren binnen de aangegeven kwalitatieve en financiële kaders 
De kwaliteit van de dienstverlening van Baanbrekers in relatie tot de opdracht van de gemeenten staat 

voorop. Jaarlijks stelt Baanbrekers een reële en sluitende begroting op. De begroting vormt een 

financiële vertaling van de aangegeven kwalitatieve dienstverleningsopdrachten en maakt inzichtelijk 

welke financiële middelen hiervoor vanuit de gemeenten worden verstrekt. Het is Baanbrekers’ taak 

jaarlijks binnen de bestuurlijk vastgestelde financiële en kwalitatieve kaders te opereren. Voor de 

uitwerking van het koersdocument kunnen incidentele middelen worden ingezet om de bijdragen van 

de gemeente te beperken. 

De dienstverleningsovereenkomst van Baanbrekers aan Ruelong B.V. (WML Facilitair) wordt 

gecontinueerd. Door Baanbrekers wordt een voorziening gevormd ter hoogte van het negatief eigen 

vermogen van Ruelong B.V. De jaarlijkse mutatie hiervan wordt bij Baanbrekers verwerkt via de post 

resultaat op deelneming. 
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Het onderbrengen van steeds meer Sw-medewerkers bij reguliere werkgevers zorgt op termijn 

mogelijk tot een krimp van de benodigde dienstverlening vanuit Bedrijfsvoering & Control. Zoveel als 

mogelijk anticiperen we daarop. Capaciteit die vrijkomt wordt integraal opgepakt en ingezet op de 

plekken waar behoefte ontstaat. Op termijn zullen bepaalde werkzaamheden ook met minder mensen 

gerealiseerd kunnen worden. Dat heeft tevens gevolgen voor de hoeveelheid systemen en 

werkplekken. In dit kader wordt onder andere met behulp van het meerjaren onderhoudsplan 

gebouwen (MJOP) flexibel ingespeeld op de ontwikkelingen. Opties als reducering van ruimte en het 

afstoten van delen van het gebouw maken daarvan onderdeel uit. In het MJOP speelt ook 

duurzaamheid een belangrijke rol. In de komende jaren wordt daar dan ook, mits het mogelijk en zinvol 

is, in geïnvesteerd. 
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3 Financiële uitgangspunten 

3.1 Inleiding 

De plannen en ontwikkelingen vertalen zich in financiële consequenties voor de begroting. In deze 

paragraaf worden deze zo veel mogelijk benoemd. 

Het belangrijkste uitgangspunt voor de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 is dat deze 

structureel sluit. De begroting wordt opgesteld op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording 

provincies en gemeenten. Alle besluiten met financiële consequenties worden in de begroting 

verwerkt. De begroting wordt opgesteld op basis van het huidige beleid en de reële lasten en baten 

die daarbij horen. 

 

3.2 Salarislasten 

De begroting bestaat voor een groot deel uit salarissen en overige personele lasten. De salarissen 

worden geraamd op basis van actuele inzichten omtrent benodigde formatie, cao ontwikkelingen, 

premies, periodieken etc. De huidige CAO loopt tot en met december 2020. Voor 2021 worden de 

salarissen ten opzichte van 2020 geïndexeerd met de “index loonvoet sector overheid” zoals 

gepubliceerd in de septembercirculaire 2019. Voor 2021 bedraagt deze index 2,6%.  

De formatie wordt opgenomen op basis van de benodigde formatie eind 2019. Nieuwe ontwikkelingen 

op dit gebied worden steeds na besluitvorming in de eerstvolgende bijstelling van de begroting 

verwerkt. Daarvoor zijn drie momenten: de begrotingsactualisatie aan het begin van het boekjaar en 

de eerste en tweede bestuursrapportage die in juli en oktober aan het algemeen bestuur worden 

voorgelegd. 

 

3.3 Overige kosten  

Het prijsindexcijfer van de netto materiële overheidsconsumptie (IMOC) uit de septembercirculaire 

2019 van 1,8% is de basis voor indexering in de begroting 2021. Deze indexering wordt generiek 

toegepast op alle overige budgetten, niet zijnde salariskosten. Voor de storting in de 

onderhoudsvoorziening is bij het bepalen van de jaarbedragen al rekening gehouden met 

prijsstijgingen. 

 

3.4 Bijdragen deelnemers  

Voor onze werkzaamheden vragen we aan de deelnemende gemeenten een financiële vergoeding. In 
de gemeenschappelijke regeling (GR) is vastgelegd hoe de bijdragen tot stand komen. Bij de herziening 
van de GR wordt ook de financiële verdeelsleutel bekeken en wellicht aangepast. Zodra deze 
aanpassingen door de drie gemeenteraden zijn bekrachtigd zal de financiële uitwerking in de begroting 
worden meegenomen.  
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3.5 Investeringen en bijbehorende afschrijvingslasten 

Bij het opstellen van de begroting worden de investeringen zo reëel als mogelijk opgenomen. In het 

algemeen worden de volledig afgeschreven activa vervangen. Het wagenpark, materieel etc. wordt in 

stand gehouden. Nieuwe investeringen worden opgenomen als de noodzaak daarvoor door het 

management is aangetoond. De afschrijvingslasten worden berekend op basis van de recent 

vastgestelde nota “Investeren, waarderen en afschrijven”.  

Op 21 oktober 2019 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het (Duurzaam) Meerjaren 

onderhoudsplan Gebouwen en de financiële consequenties voor de begrotingen. Voor de begrotingen 

betekent dit een jaarlijkse storting van € 342.500 in de voorziening. Daarmee zijn alle meerjarige 

onderhoudskosten gedurende een lange periode afgedekt. 

In het plan is ook aangegeven dat gedurende de periode 2020-2025 voor afgerond € 990.000 aan 

duurzaamheidsinvesteringen zal worden uitgevoerd. In de begroting 2021 zal hiervan een deel worden 

opgenomen.  

 

3.6 Weerstandsvermogen en onvoorzien  

Voor weerstandsvermogen is in de begroting een algemene reserve opgenomen van 1,2 miljoen euro. 

Dit is conform de besluitvorming in 2018 en wat daarover is opgenomen in de huidige 

Gemeenschappelijke Regeling (GR). 

Voor onvoorziene uitgaven wordt geen post in de begroting opgenomen. 

 


