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 ONDERWERP STUKKEN ACTIE              
1. Opening 

    

2. Ingekomen stukken  

 a)  Kwaliteitsrapport Cedris over Baanbrekers 2019    ja  ter informatie 

 b)  Divosa benchmark over Baanbrekers 2019    ja  ter informatie

       Middels presentatie gehouden door E. van Agt en C. van der Wel     

   

3.  Besluitenlijst AB-vergadering   

               a) Concept verslag AB-vergadering van 16 december 2019   ja  vaststellen 

               b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering van 16 december 2019  ja  vaststellen 

               c) Concept termijnkalender AB van 27 januari 2020    ja  vaststellen 

 

TER BESPREKING 
4. Niets aan de orde.      

  

TER BESLUITVORMING 
5. Managementletter 2019 Baanbrekers  

 a) Voorstel AB i.v.m. managementletter 2019 Baanbrekers en reactie  ja       ter info/instemmen 

 b) Managementletter 2019 Baanbrekers     ja                   ter info/instemmen 

 

6. Geactualiseerde begroting 2020 Baanbrekers 

 a) Voorstel geactualiseerde begroting 2020 Baanbrekers   ja  vaststellen 

 b) Geactualiseerde begroting 2020 Baanbrekers    ja  vaststellen 

          

7. Voorstel nieuw DB lid, extern lid       

 a) Voorstel AB i.v.m. aanwijzing van het externe DB lid   ja                 vaststellen 

           

TER INFORMATIE 
8. a) Stand van zaken koersdocument     nee  ter informatie 

 b) Vacaturetekst voor werving van nieuwe directeur    ja  ter informatie

           

9. Mededelingen & Rondvraag  

 

              

 

AGENDA MAANDAG  27 JANUARI 2020                            ALGEMEEN BESTUUR 
Tijd:              19.00-20.30 uur 

Locatie:       Ruimte 2.09 van Baanbrekers 

Gasten:         19.00-19.30 uur: Presentatie door Eric van Agt en Claudia van der Wel m.b.t. agendapunten 2 a en 2b      

 



Rapportage 
kwaliteitscode
2019
Baanbrekers

Sterk in mens en werk.



Cedris.nl

De kwaliteitscode van Cedris

Jaarlijks toetst Cedris alle leden op de kwaliteitscode. Deze kwaliteitscode laat zien dat de leden van Cedris 
professionele organisaties en goede werkgevers zijn. Ze zorgen voor een prettige werkomgeving waar mede-
werkers zich veilig voelen en waar zij veilig kunnen werken. Ze stimuleren gezond werken, zijn transparant in 
hun resultaten en het belangrijkste: leden van Cedris dragen actief bij aan de persoonlijke ontwikkeling van 
de medewerkers in hun arbeidsleven.

In het kader van de kwaliteitscode vraagt Cedris jaarlijks aan alle leden om een aantal gegevens aan te leve-
ren. Deze gegevens legt Cedris langs de meetlat van het normeringskader. Via een stoplichtmodel krijgen 
prestatie- en kwaliteitseisen een kleurcode die aangeeft in hoeverre aan deze eisen wordt voldaan. 

Leeswijzer
Deze rapportage geeft aan waar uw organisatie staat met betrekking tot de kwaliteitscode. Het eerste deel 
van de rapportage geeft inzicht in hoe uw organisatie scoort op de verschillende prestatie- en kwaliteitseisen. 
Het normeringkader werkt volgens het ‘pas toe of leg uit’-principe. In de rapportage is met een kleurcode 
(groen, oranje, roze) aangegeven of uw organisatie de prestatie- of kwaliteitseis toepast. Heeft uw organisatie 
een andere methode om te voldoen aan de prestatie- of kwaliteitsnorm en is dit uitgelegd in de toegestuurde 
gegevens? Dan is dat opgenomen in de toelichting.

In het tweede deel van de rapportage vindt u directe aandachtspunten (roze) indien aanwezig. Op die pun-
ten dient u binnen 3 maanden actie te ondernemen. Eventueel worden daarna ook de aandachtspunten 
opgesomd die binnen 1 jaar opgelost dienen te zijn (oranje). Om u mee te nemen in deze rapportage ziet 
u hieronder een voorbeeld van een pagina met een uitleg bij alle onderdelen die u kunt tegenkomen in de 
rapportage. Toelichting op de onderdelen staat in het onderstaande blok.

Uitleg opmaak
1 Hoofdthema kwaliteitscode
2 Subthema kwaliteitscode
3 De beschrijving van de prestatie- of kwaliteitseis zoals opgenomen in de kwaliteitscode.
4 Hoe staat uw organisatie ten op zichtte van de kwaliteitscode van Cedris? 
 Groen: uw organisatie voldoet
 Oranje: uw organisatie voldoet gedeeltelijk
 Roze: uw organisatie voldoet niet
5 Benchmark op de kwaliteitscode van alle leden. 
 In dit voorbeeld: 88% van de leden voldoet aan de prestatie- of kwaliteitseis. 
 9% van de leden voldoet gedeeltelijk en 3% voldoet niet. 
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Algemeen

Ter beschikking stellen informatie

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid verstrekt in jaar 1 aan Cedris de benodigde informatie 
om een administratieve toets te doen. Aanlevering van deze 
gegevens gebeurt uiterlijk 30 juni van jaar 1.

Uitkomst uw organisatie
De gegevens zijn compleet

88%
9%
3%

88%

1

2

3

4 5
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Algemeen

Ter beschikking stellen informatie

Transparant beloningsbeleid

Governance

Rendement

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid verstrekt in jaar 1 aan Cedris de benodigde informatie 
om een administratieve toets te doen. Aanlevering van deze 
gegevens gebeurt uiterlijk 30 juni van jaar 1.

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid is transparant over de beloningen van topfunctionarissen 
en voldoet aan de WNT-norm.

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid is open over de governance-structuur incl. eventuele  
aandeelhouderschappen. 

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid is transparant over de inzet van het rendement en  
de mate waarin dit ten goede komt aan de maatschappelijke 
doelstelling(en).

Uitkomst uw organisatie
De gegevens zijn compleet

Uitkomst uw organisatie
Het lid is transparant over de beloningen in haar  
jaarverslag en voldoet aan de WNT-norm

Uitkomst uw organisatie
Het lid is transparant over de governance-structuur in haar 
jaarverslag incl. eventuele aandeelhouderschappen

Uitkomst uw organisatie
Het lid is transparant over de inzet van het rendement en de 
mate waarin dit ten goede komt aan de maatschappelijke 
doelstelling(en) in het jaarverslag

88%
9%
3%

95%
5%

95%
5%

99%
1%
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Goed werkgeverschap

cao/uitbetaling/loon/uitkering

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid neemt verantwoordelijkheid voor een nette uitbetaling 
van alle medewerkers, zowel voor werknemers als ingeleende 
krachten. Waar een cao geldig is, houdt het lid zich aan deze 
cao. Bestaande en ontwikkelende jurisprudentie vormt hierbij 
het uitgangspunt. Leden geven aan welke cao(‘s) of arbeids-
voorwaardenregeling(en) van toepassing zijn.

KAM: Veilig werken

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid van Cedris heeft een actuele RI&E en jaarlijks een 
concreet actieplan op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Mi-
lieu. In het plan staat naast concrete doelen en acties ook  
beschreven hoe de verantwoordelijkheid en uitvoering in de 
organisatie is geregeld en geborgd. Het lid draagt zorg voor een 
BHV-organisatie en oefent regelmatig. Als het lid personen uit de 
doelgroep extern plaatst, wordt voor elke plaatsing getoetst of er 
een RI&E en/of werkplekinspectie heeft plaatsgevonden.

Uitkomst uw organisatie Landelijke benchmark

Uitkomst uw organisatie
Het lid geeft aan welke cao’s en arbeidsvoorwaardenregeling 
van toepassing zijn

100%

RI&E is actueel en getoetst

De laatste ontruimingsoefening is afgelopen toetsjaar gehouden

Plan van aanpak is actueel

Ongevallenregistratie is aanwezig

Het lid kan aangeven wie er verantwoordelijk is voor KAM- 
beleid en uitvoering hiervan

Afgelopen drie jaar geen overtredingen gehad van de 
Inspectie SZW

Het lid die personen uit de doelgroep bij inleners plaatst,  
doet voor plaatsing een controle of er een RI&E aanwezig is 
bij de inlener en/of doen een werkplekinspectie op gezond en 
veilig werken

Uitkomst uw organisatie Landelijke benchmark

85%

77%

100%

89%

100%

78%

92%

20%

22%
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Goed werkgeverschap (vervolg)

Duurzame inzetbaarheid, gezondheid (BRAVO) 

Ziekteverzuim en gezondheidsbeleid

PAGO/PMO

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid van Cedris heeft een concreet plan met doelen, aanpak 
om de duurzame inzetbaarheid, gezondheid en vitaliteit van 
medewerkers te verhogen.

Prestatie- of kwaliteitseis
Ieder lid van Cedris heeft een concreet plan met doelen en een 
aanpak op ziekteverzuim.

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid is wettelijk vanuit de Arbowet verplicht om werknemers 
periodiek in de gelegenheid te stellen om deel te nemen aan 
een PAGO/PMO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onder-
zoek, of Preventief Medisch Onderzoek).

Er is een concreet plan met doelen en een aanpak op dit  
thema aanwezig voor alle  werknemers

Er is een concreet plan met doelen en een aanpak op dit 
thema aanwezig

Het lid stelt haar medewerkers in de gelegenheid aan een 
PAGO/PMO deel te nemen

Ongevallenregistratie is aanwezig

Uitkomst uw organisatie

Uitkomst uw organisatie

Uitkomst uw organisatie

Landelijke benchmark

Landelijke benchmark

Landelijke benchmark

Er wordt voldoende aandacht aan dit thema besteed

Er worden voldoende concrete acties op dit thema ondernomen

52%

85%

69%

82%

23%

18%

57%

23%

30%

25%

13%
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Goed werkgeverschap (vervolg)

Klachten-, geschillen- en integriteitsregelingen (SIAG)

Gedragsregels en integriteitsregels

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid heeft een procedure hoe en waar medewerkers terecht 
kunnen als ze een klacht of geschil hebben. De onafhankelijke 
behandeling van de klacht of het geschil is gewaarborgd.  
Het lid heeft een klachtenregeling voor seksuele intimidatie, 
agressie en geweld opgesteld. 

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid heeft gedragsregels en integriteitsregels opgesteld en 
die kenbaar gemaakt binnen de organisatie.

Er is een klachten en geschillenregeling aanwezig voor 
arbeidsvoorwaardelijke zaken

Er zijn gedragsregels opgesteld

Er zijn integriteitsregels opgesteld

Er is een klachtenregeling voor seksuele intimidatie, agressie 
en geweld aanwezig (SIAG)

De gedragsregels worden kenbaar gemaakt via diverse  
communicatiekanalen

De integriteitsregels worden kenbaar gemaakt via diverse 
communicatiekanalen

Uitkomst uw organisatie

Uitkomst uw organisatie

99%

88%

78%

98%

88%

74%
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Goed werkgeverschap (vervolg)

Vertrouwenspersonen

Medewerkersbetrokkenheids-onderzoek

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid heeft minimaal 1 vertrouwenspersoon aangewezen  
binnen het lid die goed bereikbaar is, kenbaar is binnen het lid en 
waarvan de onafhankelijkheid is gewaarborgd. De vertrouwens- 
persoon bespreekt jaarlijks de bevindingen anoniem met  
de directie

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid houdt periodiek een medewerkersbetrokkenheids- 
onderzoek (minimaal 1 x per 3 jaar) voor de gehele organisatie, 
inclusief ondersteunend personeel en waar van toepassing  
participanten.

Er is minimaal 1 vertrouwenspersoon aanwezig

De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk te benaderen

De vertrouwenspersonen worden kenbaar gemaakt via diverse 
communicatiekanalen

Het laatste medewerkersbetrokkenheids-onderzoek uitgevoerd 
voor de gehele organisatie is niet ouder dan 3 jaar

Het plan van aanpak is minder of 1 jaar geleden opgesteld of 
bijgewerkt

De bevindingen van de vertrouwenspersoon worden anoniem  
minimaal 1x in het jaar besproken in de directie

Uitkomst uw organisatie

99%

84%

81%

77%

44%

21%

34% 28%

87%
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Goed werkgeverschap (vervolg)

Persoonlijke ontwikkeling

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid stelt een actueel persoonlijk ontwikkelings-, opleidings- 
en/of trajectplan voor alle medewerkers: SW-medewerkers/ 
participanten: gericht op zo regulier en duurzaam mogelijke 
arbeidsparticipatie; Professionals (en overig): gericht op het in 
stand houden en bevorderen van de vakbekwaamheid. Het lid 
houdt minimaal 1 x per jaar een gesprek met zijn medewerker 
over ontwikkeling, functioneren en de inzetbaarheid. Dit omvat 
ook het gesprek in geval van ziekte voor de re-integratie in het 
kader van de WvP.

Uitkomst uw organisatie

Een redelijk deel tussen de 75% en 100% van de medewerkers 
heeft een actueel ontwikkelings,-/opleidings,- en of trajectplan

38% 42% 20%
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Kwaliteit en dienstverlening

Medezeggenschap

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid besteedt aandacht aan medezeggenschap in de  
organisatie en toont aan hoe alle doelgroepen betrokken 
worden bij de medezeggenschap.

De medezeggenschap is een brede afspiegeling van de 
organisatie

Uitkomst uw organisatie Landelijke benchmark

82%

82%

De medezeggenschap is in voldoende mate geborgd 81%

Integratie alle medewerkers op de werkvloer

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid zorgt voor integratie van de medewerkers op de werk-
vloer. Gelijke behandeling bij gelijke gevallen, het betrekken 
van alle medewerkers bij de organisatie.

Het lid staat achter het principe van integratie van alle  
medewerkers op de werkvloer. 
Het lid betrekt alle medewerkers bij de organisatie en doet aan 
gelijke behandeling in gelijke gevallen

100%

Er zijn heldere afspraken vastgelegd over de ondersteuning van de 
medezeggenschap. (faciliteitenconvenant of  faciliteitenregeling)
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Kwaliteit en dienstverlening (vervolg)

Professionele werkwijze, vakbekwaamheid, borging,  
methodisch werken

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid kan duidelijk maken wat zijn visie is op de noodzakelijke  
vakbekwaamheid en het onderhouden daarvan én kan aantonen 
hoe zij de professionele kwaliteit van de (kern)werk-processen 
(zoals diagnose, plaatsing, begeleiding) heeft geregeld en  
geborgd (PDCA). Koppelen aan taken en processen die aan- 
wezig zijn. Het lid heeft een visie hoe ze passend werk en  
passende begeleiding regelt.

Het lid kan duidelijk maken wat de visie op vakbekwaamheid 
is en het onderhouden daarvan

Het lid kan duidelijk maken wat de visie is op passend werk en 
hoe er passende begeleiding wordt geregeld

Het lid, die als kernproces diagnose uitvoert, borgt dit door  
een professionele methodiek

Het lid, die als kernproces matching uitvoert, borgt dit door 
een professionele methodiek

Het lid, die als kernproces begeleiding uitvoert, borgt dit door 
een professionele methodiek

Het lid toont aan hoe ze passende werkplekken en passende 
begeleiding regelt

Het lid zorgt voor kennis en ontwikkeling van de professionals

Uitkomst uw organisatie Landelijke benchmark

72%

78%

96%

74%

78%

73%

82%

21%

Kennis en expertise van de doelgroep

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid heeft de nodige kennis en expertise beschikbaar om met 
de verschillende problematiek van de doelgroep om te gaan
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Kwaliteit en dienstverlening (vervolg)

Actueel strategie en marktplan

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid heeft een actueel (markt)plan waarin rol, belangen en/
of kansen van en bij alle relevante stakeholders in de arbeids-
marktregio staat beschreven met een strategie en aanpak om 
optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden om de missie 
van het lid te realiseren

Het lid heeft een actueel strategie- en marktplan, waarin alle 
vragen worden behandeld

Het lid kan aantonen dat er directe contacten zijn met  
sociaal maatschappelijk werk, schuldhulpverlening en zorg- 
instellingen in de omgeving

Uitkomst uw organisatie Landelijke benchmark

31%

91%

53%

Het lid staat achter het principe van betaald werk 99%

Betaald werk

Providerboog

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid staat achter het principe van betaald werk en draagt dit 
uit naar stakeholders. Onbetaald werk is mogelijk in beperkte 
duur als dit ten dienste staat van het vergroten van de kans op 
betaald werk.

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid kan verwijzen naar of initiëren van sociaal maatschap-
pelijke ondersteuning wanneer dit benodigd is.
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Kwaliteit en dienstverlening (vervolg)

Privacywetgeving

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid is transparant over de omgang van persoonsgegevens 
en gaan voorzichtig met gevoelige informatie om. Het lid houdt 
een verwerkingsregister en een register datalekken bij.

Het lid heeft een privacystatement opgesteld, waarin staat hoe 
zij omgaat met persoonsgegevens

Uitkomst uw organisatie Landelijke benchmark

97%

Het lid heeft een verwerkingsregister

Het lid houdt een register datalekken bij

94%

97%
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Binnen 1 jaar oplossen

Volgen hieronder aandachspunten dan krijgt u op dat onderdeel/die onderdelen de 
tijd van 1 volledig toetsingsjaar om deze op te pakken. In de volgende enquête wordt  
opnieuw bekeken of u voldoet aan de kwaliteitscode.

Persoonlijke ontwikkeling

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid stelt een actueel persoonlijk ontwikkelings/opleidingsplan/trajectplan voor alle  
medewerkers: SW-medewerkers/participanten: gericht op zo regulier en duurzaam mogelijke 
arbeidsparticipatie; Professionals (en overig): gericht op het in stand houden en bevorderen 
van de vakbekwaamheid. Het lid houdt minimaal 1 x per jaar een gesprek met zijn medewerker 
over ontwikkeling en functioneren c.q. van de inzetbaarheid. Dit omvat ook het gesprek in 
geval van ziekte voor de re-integratie in het kader van de WvP. 

Antwoord op kwaliteitscode
Voor professioneel staf en kader: (Percentage:) 75 
Voor interne medewerkers:   (Percentage:) 50 
Voor gedetacheerde medewerkers:  (Percentage:) 90 

Ruimte voor toelichting: 
Bijstandsgerechtigden:  ongeveer 50% in traject met trajectplan 
SW medewerkers:    0-meting ontwikkelpotentieel afgerond, binnenkort  
     volgt plan

Constatering
Een redelijk deel tussen de 75% en 100% van de medewerkers heeft een actueel 
ontwikkelings-, opleidings- en/of trajectplan

Toelichting
Op dit moment heeft niet iedere medewerker een actueel ontwikkelingsplan. Baanbrekers 
geeft aan dat het ontwikkelpotentieel in beeld is en dat de nieuwe actuele plannen volgen.



Bijeenkomst Benchmark 
21 november 2019

Hennie van Deijck - Divosa
Frans Kuiper - Stimulansz



Gemeente Bijstandsdichthe
id 1-12-2018

Aantal inwoners 1-1-
2019

Volume BUIG 
september 19

Baanbrekers 3,6 115.832 1506 (1416)
6,0%

BM Gemiddelde 5,4 110.734 2984 (2822)
6,4%

Meerinzicht 4,3 96.872 1556(1462)
6,0 %

Eigen 
grootteklasse

6,1 117.473 2825(2645)
6,6%

Ede 4,4 115.871 1824 (1699)
6,9%

Werkplein Hart 
van West Brabant

4,4 232.439 3994 (3829)
4,1%







Besparen bij uitstroom uit de bijstand? 
Reken je niet rijk! 

https://www.divosa.nl/factsheet-bijstandsbudget-2017-macrobudget-buig#welke-besparing-levert-
bestandsreductie-op--besparing-door-bestandsreductie-meestal-lager-dan-14-duizend-euro

https://www.divosa.nl/factsheet-bijstandsbudget-2017-macrobudget-buig#welke-besparing-levert-bestandsreductie-op--besparing-door-bestandsreductie-meestal-lager-dan-14-duizend-euro


Besparen bij uitstroom uit de bijstand? 
Reken je niet rijk! – De belangrijkste conclusies

Hier moet je op letten:
1. De maximale besparing van een gemeente op een uitkering 

is 14 duizend euro, maar die is er alleen als de gemeente het 
qua bestandsreductie beter doet dan het gemiddelde.

2. Daalt in andere gemeenten het bestand net zo hard? Dan is 
de besparing nul.

3. Doen andere gemeenten het beter? Dan heeft de gemeente 
zelfs extra kosten.



Hoe zit dat in 
jouw 
gemeente?

Zoek het op in 
de Divosa
Factsheet

https://www.divosa.nl/facts
heet-bijstandsbudget-2017-
macrobudget-buig#welke-
besparing-levert-
bestandsreductie-op--
besparing-door-
bestandsreductie-meestal-
lager-dan-14-duizend-euro

https://www.divosa.nl/factsheet-bijstandsbudget-2017-macrobudget-buig#welke-besparing-levert-bestandsreductie-op--besparing-door-bestandsreductie-meestal-lager-dan-14-duizend-euro




















































Bevindingen
- Volumedaling meer dan gemiddeld
- Veel dynamiek in- en uitstroom
- Veel uitstroom eerste 3 maanden
- Na 3 maanden terugvallende uitstroom 
- Veel ouderen (55+)
- Boven gemiddelde verblijfsduur
- Veel LKS/ geen Beschut werk
- Oplopende herinstroom
- Financieel resultaat zeer positief
- Lage gemiddelde prijs
- Beneden gemiddeld parttimers en inkomsten
- Stijging vorderingen/hoge ontvangsten
- Oplopend aantal vrijstellingen
- Weinig tegenprestatie
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Conceptverslag AB-vergadering d.d. 16 december 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 J. van Groos, plv. lid AB, raadslid gemeente Waalwijk  

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

De heer G. van Kleij, lid AB, raadslid gemeente Loon op Zand 

De heer F. van Wel, lid AB , wethouder gemeente Loon op Zand 

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

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

Mevr. D. Odabassi, plv. lid AB, wethouder gemeente Waalwijk  

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

   Mevrouw C. Kleijssen, jurist Baanbrekers (verslaglegger)  

 

Afwezig m.b.v.v.:  De heer H. van Tuyl, raadslid gemeente Waalwijk en de heer J. van den Hoven, 

wethouder gemeente Waalwijk.  

 

1. Opening 

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

De heer Van Agt, manager inkomensondersteuning en mevrouw Bertens, medewerker bezwaar en 

beroep, geven een korte toelichting m.b.t. de bezwaarschriftenbehandeling door Baanbrekers. 

 

2. Ingekomen stukken 

a) Besluit belastingdienst d.d. 31.10.2019 inzake teruggave BTW 

N.a.v.: 

Aangegeven wordt dat de opbrengst n.a.v. het genomen besluit terug zal gaan naar de gemeenten 

en dat wat dit betekent voor de komende jaren nog afgestemd moet gaan worden met de 

belastingdienst. 

Hiervan wordt verder kennisgenomen. 

b) Verslag Participatieraad d.d. 13 juni 2019 

Hiervan wordt kennisgenomen. 

c) Verslag Participatieraad d.d. 26 september 2019 

N.a.v.: 

Gevraagd wordt of de Participatieraad betrokken is bij het cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) en of 

de uitkomsten van dit onderzoek ook met de raden wordt gedeeld. 

Aangegeven wordt dat de uitvoering van dit onderzoek is aanbesteed en dat BMC dit uitvoert voor 

Baanbrekers. Aan de Participatieraad is gevraagd om onderwerpen te benoemen die aan de orde zijn 

en deze onderwerpen zijn meegenomen in de vragen van de door BMC opgestelde vragenlijst. Eerst 

is er een kwantitatief onderzoek geweest en van daaruit vindt nog een verdiepend kwalitatief 

onderzoek plaats. 

Indien de uitkomsten bekend zijn van het CTO zal dit met de besturen van Baanbrekers worden 

gedeeld. Het kan daarna ook met de desbetreffende raden worden gedeeld, want de stukken zijn 

openbaar.  
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Hiervan wordt verder kennisgenomen. 

 

3. Verslag  en besluitenlijst AB-vergadering  

a) Conceptverslag AB-vergadering d.d. 21 oktober 2019 

Het verslag van de AB-vergadering van 21 oktober 2019 wordt vastgesteld. 
 
b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering d.d. 21 oktober 2019 
De openbare besluitenlijst van de AB-vergadering van 21 oktober 2019 wordt vastgesteld. 
 
c) Concept termijnkalender d.d. 16 december 2019 

De termijnkalender d.d. 16 december 2019 wordt vastgesteld. 
 
4. Treasurystatuut Baanbrekers 
N.a.v.: 
De heer Van Groos vraagt of het in ieder geval in het vervolg mogelijk is dat de aangebrachte 
wijzigingen in een document worden aangegeven. Verder merkt hij op dat de bevoegdheden nu 
dieper in de organisatie zijn neergelegd en vraagt waarom dit is gebeurd.  
Aangegeven wordt dat de insteek met het nieuwe document is om vooral aan te sluiten bij wat in de 
praktijk gebruikelijk is. Binnen Baanbrekers wordt het uitgangspunt gehanteerd om de 
bevoegdheden daar waar mogelijk zo laag mogelijk in de organisatie te beleggen en het daardoor 
praktisch te houden. 
De heer Van Groos merkt op dat het eerdere document pas twee jaar geleden is vastgesteld en 
vraagt of dit toen onvoldoende praktisch was. 
De heer Kansouh zegt dat er inderdaad ten opzichte van het eerdere document een vereenvoudiging 
heeft plaatsgevonden en dat daarbij de bevoegdheden lager in de organisatie terecht zijn gekomen 
om het zo makkelijker en meer praktisch werkbaar te maken.   
 

Het AB besluit: 

1. Het Treasurystatuut Baanbrekers 2018 in te trekken. 

2. Het Treasurystatuut Baanbrekers per 1 januari 2020 vast te stellen.  

3. In het vervolg de wijzigingen op te nemen t.o.v. het eerdere document. 

 

5. Inkoop- en aanbestedingsbeleid 

N.a.v.: 
De heer Van Hamond zegt dat er nu gecentraliseerd wordt ingekocht, waarbij het aantrekken van 
een inkoopfunctionaris op termijn noodzakelijk blijkt te zijn (0,5 FTE). Gevraagd wordt of er na het 
aantrekken van deze inkoopfunctionaris bij andere functionarissen die nu ook deels zijn belast met 
inkoop uren vrij gaan komen? Daarnaast wordt opgemerkt of er is nagevraagd om de inkoop 
mogelijk met de andere gemeenten samen te gaan doen.  
Aangegeven wordt dat er inderdaad bij andere functionarissen hierdoor ruimte ontstaat en dat het 
de moeite waard is om te gaan bekijken of de inkoop tezamen met de deelnemende gemeenten kan 
worden uitgevoerd. 
De heer Van Groos geeft aan blij te zijn met het ontvangen van dit document. Hij vraagt waarom 
‘social return’ slechts zo dunnetjes wordt aangestipt in dit document. 
De heer Kansouh antwoordt dat dit beleid breed en hoog over is ingestoken, zodat het niet telkens 
hoeft te worden geactualiseerd. De invulling hiervan, en dus ook van social return, moet nog verder 
worden vorm gegeven. Hierbij is het zeker niet de intentie van Baanbrekers om niets meer met social 
return te gaan doen.  
Aangegeven wordt om eens te bekijken wat voor mogelijk (geharmoniseerd) beleid de gemeenten 
hebben voor social return en om hierbij dan eventueel te gaan aansluiten.  
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Het AB besluit: 

1. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid vast te stellen; 

2. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid d.d. 19 december 2016 in te trekken. 

3. Te gaan bekijken of de inkoop tezamen met de deelnemende gemeenten kan worden opgepakt 

c.q. worden uitgevoerd, evenals te bekijken wat voor beleid de gemeenten voeren t.a.v. social 

return. 

 
6. Aansluiting bij de WSGO 

Het AB besluit om de aansluiting van de GR Baanbrekers bij de werkgeversvereniging 

samenwerkende gemeentelijke organisaties (WSGO) vast te stellen. 

 

7. Aanwijzing DB lid en wisseling AB lidmaatschaap gemeente Loon op Zand 

Het AB besluit: 

1. De heer Frank van Wel aan te wijzen als DB lid van Baanbrekers, tevens zijnde AB lid, vanuit 

de deelnemende gemeente Loon op Zand, waarbij tegelijkertijd het DB lidmaatschap van de 

heer Jan Brekelmans wordt ingetrokken; 

2. Kennis te nemen van het besluit van de heer P. Flohr van het beëindigen van zijn AB 

lidmaatschap en de heer G. van Kleij als nieuw AB lid vanuit de Raad van Loon op Zand te 

benoemen.  

 

8.  Kaderbrief Baanbrekers 2021 

N.a.v.: 

De heer Van Groos maakt zijn compliment dat de kaderbrief 2021, met een vooruit kijkende blik, nu 

als is ontvangen. Verder ziet deze er inhoudelijk prima uit. Wel stelt hij de vraag wat e.e.a. betekent 

voor de infrastructuur van Baanbrekers in relatie tot het naar buiten brengen van mensen. Hij geeft 

aan dat de juiste volgorde moet zijn dat er eerst zorgvuldig wordt bekeken welke leer- 

werkinfrastructuur bij Baanbrekers nu noodzakelijk is om als ‘springplank’ naar zo regulier mogelijk 

werk, of als ‘vangnet’ voor diegenen waarvoor dit niet haalbaar is, te blijven functioneren. M.b.t. het 

vangnet is het daarbij van belang dat dit kan ‘mee ademen’ met de conjunctuurwisselingen. 

Daarnaast moet er aansluiting worden gezocht bij de arbeidsmarktvraag en moet het naar de 

mensen zelf toe zorgvuldig en goed worden uitgelegd en toegelicht. Ten slotte moet het bestuur 

worden meegenomen en hierover goed worden geïnformeerd.  

De heer Kansouh zegt dat ‘de stand van zaken m.b.t. het koersdocument’, en de bewegingen van de 

organisatie die daarin worden gemaakt, iedere bestuursvergadering worden gedeeld met het 

bestuur. Dit is een vast agendapunt van de bestuursvergaderingen. Verder is er tezamen met het 

bestuur een bespreeklijst opgesteld. Hierin staat de mens centraal en deze punten maken we 

bespreekbaar met iedere marktpartij waar wij mensen kunnen plaatsen. Daarbij wordt ook aan deze 

marktpartij gevraagd of wij de infrastructuur van deze partij kunnen gebruiken voor het eventuele 

vangnet. Een voorbeeld van zo’n partij die ook bereid is een dergelijk vangnet te bieden is de 

schoonmaakcoöperatie. Het blijft echter lastig te bepalen hoe groot of klein dit vangnet moet zijn. 

Daarnaast is de grootte van het vangnet intern, afhankelijk van het vangnet wat we extern kunnen 

organiseren en zijn dus communicerende vaten. We blijven dan ook ‘de brug bouwen als je er over 

loopt’.  

De heer Van Groos zegt dat er nu geluiden blijken te zijn dat de cleanroom door een marktpartij 

wordt gekocht en dat deze dus buiten Baanbrekers wordt geplaatst. 

De heer Kansouh antwoordt dat hij in het Algemeen Bestuur van 23 september jl. nog met het 

bestuur heeft gedeeld dat er met betrekking tot twee pmc’s gekeken zou worden of zij mogelijk 
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vermarkt kunnen worden. Ook deze beide pmc’s zijn toen genoemd, namelijk de cleanroom en de 

groen. De stap die toen genomen zou worden, zoals ook medegedeeld aan het bestuur, en die ook is 

genomen, is dat er is gesproken met de opdrachtgevers c.q. klanten van de cleanroom of zij bereid 

zouden zijn de productie en de mensen tegen bepaalde voorwaarden te gaan overnemen. Dit betrof 

een drietal opdrachtgevers waarvan één opdrachtgever verantwoordelijk is voor 65% van de omzet 

van de cleanroom en de beide andere opdrachtgevers tezamen verantwoordelijk zijn voor 35% van 

de omzet. Al snel bleek dat de grootste opdrachtgever niet te spreken was over de koers van 

Baanbrekers, noch dat hij de interesse had om deze productie inclusief de mensen te gaan 

overnemen. Bovendien wilde deze grote opdrachtgever geen opdrachtgever c.q. klant blijven als de 

aansturing van de cleanroom productie in andere handen zou komen dan Baanbrekers. Uiteindelijk is 

toen besloten, om zo de handen vrij te hebben om de begeleiding van deze mensen zelf ter hand te 

kunnen nemen, en om zo de koers op termijn wel te kunnen gaan uitdragen, het contract met deze 

grootste opdrachtgever op te zeggen. Dit moest vóór 1 december jl. We hebben dit vervolgens direct 

gedeeld met de ondernemingsraad en de medewerkers die hierbij betrokken zijn. Vervolgens was 

het de bedoeling dit vandaag met het algemeen bestuur te delen. De resterende vraag is nu of de 

cleanroom, met de beide bestaande opdrachtgevers, goed voor 35% van de omzet, nog 

bestaansrecht heeft. Ook deze contracten lopen af uiterlijk 31-12-2020. 

De heer Veldkamp zegt dat dit de nodige onrust heeft veroorzaakt in de raad van Loon op Zand en 

dat hij als AB lid hiervan niet op de hoogte was. Het zou wel handig zijn als het bestuur hierover 

vooraf was geïnformeerd. De medewerkers blijken nu al te zijn ingelicht, terwijl het bestuur dit niet 

weet.  

De Voorzitter zegt dat het niet meer dan correct is dat eerst de medewerkers, oftewel de interne 

organisatie, wordt ingelicht over dergelijke bewegingen voordat deze informatie naar een bestuur 

gaat.  

De heer Van Groos geeft aan dat dit correct is, maar dat Baanbrekers er ook voor had kunnen kiezen 

om na het informeren van de medewerkers het bestuur tussentijds, bijvoorbeeld via de mail, te 

informeren. 

De heer Kansouh vertelt dat er nog vrij recentelijk, namelijk op 5 december jl. is gesproken met een 

tweetal externe adviseurs die het vermarkten van bepaalde pmc’s mogelijk zouden kunnen gaan 

begeleiden. De uitkomst van deze gesprekken is direct de dag erna gedeeld met het dagelijks bestuur 

van Baanbrekers. Dit zijn zeer langdurige en kostbare trajecten, waarbij de vraag moet worden 

gesteld of deze ook voldoende kansrijk zijn. Met name de cleanroom is namelijk erg specialistisch en 

dus moeilijker te vermarkten. Daarnaast zijn er de nodige juridische consequenties zoals o.a. 

overgang van onderneming waarmee rekening moet worden gehouden.   

De heer Van Hamond vraagt of Baanbrekers de cleanroom in stand wil houden voor deze beide nog 

bestaande klanten.  

De heer Kansouh antwoordt dat dat geen verstandige optie is en dat er met deze beide klanten nog 

wordt gesproken, namelijk of zij de contracten eerder willen beëindigen of willen beëindigen op de 

overeengekomen looptijd, namelijk uiterlijk op 31-12-2020. In deze hoedanigheid is hierover ook al 

gesproken met de ondernemingsraad en heeft de manager hierover reeds gesproken met de 

desbetreffende medewerkers. De medewerkers vanuit de doelgroep zullen allemaal herplaatst gaan 

worden. Ook moet veel aandacht uitgaan naar de indirecte medewerkers, die met name belast zijn 

met de werkzaamheden rondom de cleanroom. Hier is dan ook de grootste onrust.  

De heer Van Groos refereert aan pagina 11 van de kaderbrief 2021 waarin wordt aangegeven dat:  

“het huidige leerwerkaanbod gevormd is door 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 
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aanbod vanuit de pmc’s te vergelijken met het door R&P gewenste leerwerkaanbod, zullen we 

bestaande leerwerkomgevingen gaan ombouwen, behouden, afstoten of verzelfstandigen”.  

Hij vraagt of de financiële consequenties, bijvoorbeeld desinvesteringen, van dit alles worden 

overzien en inzichtelijk zijn.  

De voorzitter zegt dat het uitgangspunt is dat de mens centraal staat. Dit betekent in ieder geval niet 

dat er niet wordt geïnvesteerd in een pmc, waarin mensen werkzaam zijn.  

De heer Kansouh vult aan dat indien er sprake is van grote bewegingen die uitgevoerd moeten 

worden, de organisatie middels een voorstel hiertoe de consequenties van e.e.a. inzichtelijk zal 

maken en de besluitvorming hierover aan het bestuur wordt overgelaten.  

Mevrouw Odabassi vraagt of er bijvoorbeeld in deze kaderbrief ook meegenomen is dat in de regio 

wordt doorgegaan met projecten zoals Maatpact, en dit dus ook gevolgen heeft voor de 

participatiekant waar Baanbrekers ook actief in is. 

De heer Blankers antwoordt dat de beleidsmedewerkers hiervan op de hoogte zijn en als dit niet is 

meegenomen in de kaderbrief dit geen belemmering hoeft te zijn.  

De heer Kansouh merkt op dat er ook een traject loopt m.b.t. integrale ketenbenadering en dit raakt 

de participatiekant ook. 

 

Het AB besluit: kennis te nemen van de kaderbrief 2021 en deze naar de Raden van de deelnemende 

gemeenten ter kennisname te sturen; 

 

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

M.b.t. de stand van zaken m.b.t. de uitwerking van het koersdocument wordt gewezen op hetgeen 

door de heer Kansouh in punt 8 hierover reeds is aangegeven. Verder zegt de heer Kansouh toe dat 

hij in verband met de vragen die hierover zijn gesteld in de raad van de gemeente Loon op Zand de 

gegeven antwoorden hierover ook zal doen toekomen aan het AB. 

Daarnaast wordt de afspraak gemaakt dat indien een dergelijke grotere beweging die verband houdt 

met de koers aan de orde is, ook het bestuur hier tussentijds per mail over wordt geïnformeerd. 

 

Het AB besluit: in het vervolg tussentijds per mail te worden geïnformeerd door de directie, indien er 

grotere bewegingen plaatsvinden in de organisatie die verband houden met de koers, nadat de 

betrokken medewerkers, OR etc. hierover zijn geïnformeerd. 

 

10. Stand van zaken i.v.m. de evaluatie van de GR Baanbrekers door Berenschot 

De heer Van Groos vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de evaluatie van de GR Baanbrekers en 

wanneer wordt verwacht dat er een nieuwe GR is, die door alle 3 de Raden is bekrachtigd. Dit gezien 

het formele traject dat hiervoor nog moet worden doorlopen.  

De heer Kansouh geeft aan dat er vanmiddag nog is gesproken over het feitenonderzoek dat 

Berenschot inmiddels heeft uitgevoerd. Hiervoor hebben ze met een groot aantal mensen, o.a. ook 

de bestuursleden, gesproken. Het vervolg zal zijn dat het afgeronde onderzoek op 17 januari a.s. in 

het DB en op 27 januari a.s. in het AB door Berenschot wordt gepresenteerd. Als de besturen het 

eens kunnen zijn met de conclusies, mogelijk voorgestelde wijzigingen in de GR, en een mogelijke 

ingangsdatum, zal dit ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de Raden van de drie gemeenten.  

 

11. Stand van zaken i.v.m. de werving van een nieuw DB lid zijnde externe adviseur 

De heer Bakker licht toe dat er voor de twee DB leden, zijnde externe adviseurs, een rooster van 

aftreding aan de orde is en dat hierdoor op 6 december jl. de heer Jan-Bernard Koolen afscheid heeft 

genomen als DB lid van Baanbrekers. Verder zijn er op 13 december jl. gesprekken geweest met een 
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drietal kandidaten voor het DB lidmaatschap en zal in de volgende AB vergadering één kandidaat 

worden voorgedragen als zijnde beoogd nieuw DB-lid, externe adviseur. Dit is de heer Kurt van der 

Sloot.   

 

12. Mededelingen en rondvraag 

De heer Van Groos refereert aan het rapport van de Nationale Ombudsman i.v.m. mensen van de 

Wsw doelgroep of diegenen die beschut werk uitvoeren en hoe de formele werkgever (i.c. 

Baanbrekers) deze mensen voldoende beschermd. Immers, dit is een kwetsbare groep van 

medewerkers die vaak onvoldoende in staat is om goed voor zichzelf op te komen, als zij elders, bij 

een andere werkgever, te werk worden gesteld.  

De heer Kansouh antwoordt dat de bespreeklijst leidend is en dat plaatsing van medewerkers alleen 

plaatsvindt bij die werkgevers die kunnen voldoen aan de voorwaarden opgenomen in deze 

bespreeklijst.  

Mevrouw Kleijssen vult aan dat Baanbrekers als formele werkgever bij het plaatsen van individuele 

medewerkers extern altijd ook naast de inlener verantwoordelijk blijft. Dit betekent in ieder geval 

dat Baanbrekers bijvoorbeeld vooraf o.a. een ARBO-checklist invult om te bekijken of de werkplek 

voldoende veilig is, dat er regelmatig op de werkvloer met zowel de inlener als de werknemer wordt 

gesproken, en dat bijvoorbeeld een medewerkerscoach of projectleider zorg draagt voor begeleiding 

daar waar nodig op de externe werkplek. Kortom, dit blijft sowieso gemonitord worden. Bij 

groepsdetacheringen is de aansturing en begeleiding van medewerkers bijna altijd in handen van 

leidinggevenden van Baanbrekers zelf. Daarnaast blijft een P&O adviseur ook altijd een rol spelen en 

kunnen ook extern geplaatste medewerkers bij hen terecht. Het is wel zo dat de drempel, om bij 

deze functionarissen binnen te lopen groter wordt als medewerkers extern zijn geplaatst. Dit omdat 

deze P&O functionarissen nu eenmaal hun werkplek bij Baanbrekers hebben. 

De voorzitter refereert nog aan de twee gedetacheerde medewerkers die in de vorige 

bestuursvergadering spraken over de succesvolle externe plaatsing (middels groepsdetachering) die 

zij hebben doorlopen.  

 

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten. 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het AB d.d. 27 januari 2020 
 
 
 
Secretaris,  Voorzitter, 
 
 
 
mr. A.H. Kansouh                                                   R. Bakker 
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1.   Opening 
 

Geen onderwerpen 

2. Ingekomen stukken 
a) Besluit belastingdienst d.d. 31.10.2019 inzake 

teruggave BTW 

b) Verslag Participatieraad d.d. 13 juni 2019 

c) Verslag Participatieraad d.d. 26 september 2019 

 
Hiervan wordt kennis genomen 
 
Hiervan wordt kennis genomen 
Hiervan wordt kennis genomen 
 

3. 
 

Besluitenlijst(en) AB-vergadering 
a) Verslag van het AB d.d. 21 oktober 2019 
b) Openbare besluitenlijst d.d. 21 oktober 2019 
c) Termijnkalender AB d.d. 16 december 2019 
 

Besloten wordt: 
Het verslag van 21 oktober 2019 vast te stellen. 
De openbare besluitenlijst d.d. 21 oktober 2019 vast te stellen. 
De termijnkalender AB d.d. 16 december 2019 vast te stellen.  
 

4. Treasurystatuut Baanbrekers Het AB besluit: 

1. Het Treasurystatuut Baanbrekers 2018 in te trekken. 

2. Het Treasurystatuut Baanbrekers per 1 januari 2020 vast te stellen.  

3. In het vervolg de wijzigingen op te nemen t.o.v. het eerdere document. 

 

5.  Inkoop- en aanbestedingsbeleid 

 

Het AB besluit: 

1. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid vast te stellen; 

2. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid d.d. 19 december 2016 in te trekken. 

3. Te gaan bekijken of de inkoop tezamen met de deelnemende gemeenten kan worden 

opgepakt c.q. worden uitgevoerd, evenals te bekijken wat voor beleid de gemeenten 

voeren t.a.v. social return. 

 

6. Aansluiting bij de WSGO 

 

Het AB besluit om de aansluiting van de GR Baanbrekers bij de werkgeversvereniging 

samenwerkende gemeentelijke organisaties (WSGO) vast te stellen. 
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7. Aanwijzing DB lid en wisseling AB lidmaatschaap 

gemeente Loon op Zand 

 

Het AB besluit: 

1. De heer Frank van Wel aan te wijzen als DB lid van Baanbrekers, tevens zijnde AB lid, 

vanuit de deelnemende gemeente Loon op Zand, waarbij tegelijkertijd het DB 

lidmaatschap van de heer Jan Brekelmans wordt ingetrokken; 

2. Kennis te nemen van het besluit van de heer P. Flohr van het beëindigen van zijn AB 

lidmaatschap en de heer G. van Kleij als nieuw AB lid vanuit de Raad van Loon op 

Zand te benoemen.  

 

8. 
 

Kaderbrief Baanbrekers 2021 

 

Het AB besluit: kennis te nemen van de kaderbrief 2021 en deze naar de Raden van de 

deelnemende gemeenten ter kennisname te sturen. 

 

9. Stand van zaken uitwerking koersdocument ‘kom in 

beweging’ 

 

Het AB besluit: in het vervolg tussentijds per mail te worden geïnformeerd door de directie, 

indien er grotere bewegingen plaatsvinden in de organisatie die verband houden met de 

koers, nadat de betrokken medewerkers, OR etc. hierover zijn geïnformeerd. 

 

10. Stand van zaken i.v.m. de evaluatie van de GR 

Baanbrekers door Berenschot 

 

Hiervan wordt kennis genomen 

11. Stand van zaken i.v.m. de werving van een nieuw DB lid 

zijnde externe adviseur 

 

Hiervan wordt kennis genomen 

 
Voor akkoord d.d. 27 januari 2020:  
 
-------------------------------------------     --------------------------------------------- 
mr. A.H. Kansouh       R. Bakker 
Secretaris         Voorzitter 



Termijnkalender AB 2020  

Termijnkalender  AB d.d. 27.01.2020 

 

Legenda    

Nog op te starten  Afgerond  

Loopt  Behandeling in vergadering  

Aandacht    
 

 Status 27 
jan 

6 april 
 

25 
Mei 
 
 

6 juli 21 
sept 

26 okt 14 dec Jan 
2021 

Onderwerp:  1 2 3 4 5 6 7  

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

Jaarrekening/jaarverslag 2019 Baanbrekers  
incl. accountantsverslag en accountantsverklaring 

B-stuk         

Jaarrekening SBW en Stichting Fidant 2019 
incl. accountantsverslag en accountantsverklaring 

B-stuk         

Jaarrekening/jaarverslag 2019 Ruelong BV 
incl. accountantsverslag en accountantsverklaring 

B-stuk         

Scenario’s Ruelong B.V.  B-stuk         

Ontwerp begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 
Baanbrekers 

B-stuk  Ontwerp 
 

 Def/zien
swijzen 

    

Geactualiseerde Begroting 2020  B-stuk          

Inhoudelijke kaderbrief Baanbrekers 2022 B-stuk         

Berap B-stuk    1e Berap  2de Berap   

Interim controle 2019 accountant A-stuk         

Geactualiseerde begroting 2021 B-stuk         

Normenkader rechtmatigheid 2020 B-stuk         

Controleprotocol Baanbrekers 2020 B-stuk         

Frauderisico-analyse (Interne Controle) 2020 B-stuk         

Evaluatie GR Baanbrekers (9 maart 2020, extra bijeenkomst) B-stuk         

Actualisatie mandaat- volmachtregelingen  B-stuk                        

Archiefzorg- en beheer verslag ivm interbestuurlijk toezicht B-stuk         

Vergaderplanning 2021 DB en AB B-stuk         

 
 

         



> Bestuursvoorstel 
  

1 

 

Voorstel inzake 
 

Managementletter 2019 

Steller N.H. Burg 

Verantwoorde-
lijk manager 

A.H. Kansouh 

Datum bestuur  Algemeen bestuur 27 januari 2020 

Beslispunten 
 

1. Kennisnemen van de managementletter 2019; 
2. Instemmen met onze reacties op de managementletter. 

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 
 

NVT    

Besluitvorming: 
 datum advies/besluit 

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

Nvt  

Besluit van Algemeen bestuur 
 

27 januari 2020 kennisnemen/ingestemd/vastgesteld/afge-
wezen/ 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 Na besluit E. Assmann 

Anders n.v.t.   

 
 
 
  



> Bestuursvoorstel 
  

2 

 

 
 
 

Nadere informatie: 
 
Aanleiding en samenvatting 
Onze accountant, BDO Audit & Assurance B.V. heeft in het najaar 2019 de interim controle 
uitgevoerd. De resultaten van deze controle zijn op 11 december 2019 met de directeur besproken, 
en de bevindingen zijn in bijgaande managementletter opgenomen. De accountant meldt een aantal 
algemene ontwikkelingen in wet- en regelgeving, maar zoomt uiteraard ook in op de ontwikkelingen 
die plaatsvinden in onze organisatie.  
 

Algemeen  

De teamleider interne beheersing heeft de bevindingen uitgebreid besproken met de accountant. 

Naar aanleiding daarvan is een plan van aanpak / follow up interimcontrole BDO 2019 opgesteld. Het 

MT heeft met dit plan ingestemd en de aangegeven verbetermaatregelen worden doorgevoerd.  

 
In het rapport van BDO wordt ook gewezen op andere verbeterpunten in de bedrijfsvoering die niet 
specifiek door interne beheersing kunnen worden opgepakt. Van de belangrijkste aanbevelingen 
wordt hierna aangegeven hoe wij hier opvolging aan gaan geven. 
  
Ontwikkelingen in de bedrijfsvoering (2.1) 

Vennootschapsbelasting 

Hoewel Baanbrekers als organisatie in principe niet vennootschapsbelastingplichtig is, kunnen 

bepaalde activiteiten wellicht wel als zodanig worden aangemerkt. Volgens BDO ligt hier een klein 

risico van belastingplicht. Om hier zekerheid over te krijgen zou e.e.a. nader onderzocht moeten 

worden. Op dit moment heeft dit voor ons geen prioriteit, en stellen wij voor geen nadere actie te 

ondernemen.  

 

Actualiteiten (2.2) 

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 

Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Het primaire doel van 

de WAB is de kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner te maken. De invoering 

van de WAB betekent een grote verandering van het Nederlandse arbeidsrecht, waar iedere 

werkgever vanaf 1 januari 2020 in meer of mindere mate mee te maken krijgt. BDO geeft het 

nadrukkelijk advies om hier tijdig naar te handelen en op belangrijke punten beslissingen te nemen 

op HR gebied.  

In het najaar is een werkgroep gestart met het inventariseren van de bestaande frictiepunten en de 

mogelijke risico’s die wij lopen. Met ingang van 2020 zijn al enkele aanpassingen gedaan, zoals het 

harmoniseren van bepaalde vergoedingen. Het MT heeft op 16 december 2019 een overzicht 

ontvangen van de grootste risico’s die Baanbrekers kan lopen als gevolg van de invoering van de WAB. 

Door het MT is uitgesproken om te (gaan) handelen conform het goed werkgeverschap en daarmee 

de grootste risico’s te verkleinen. Dit betekent dat de eerdere rechtspositie SBWw per 1-1-2020 

verdwijnt en deze medewerkers vanaf dat moment de arbeidsvoorwaarden gaan volgen van de SBA 

medewerkers, waar mee zij veelal qua werkzaamheden/functies gelijkgeschakeld kunnen worden.  

Met betrekking tot medewerkers werkzaam in Stichting Fidant op basis van arbeidsvoorwaarden 

veelal gebaseerd op het BW is d.d. 16 december 2019 besloten om op het moment dat de Cao 

onderkant arbeidsmarkt er is deze per direct ook voor deze medewerkers te gaan volgen. Hierdoor 
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worden deze medewerkers, tezamen met de medewerkers vanuit de Wsw doelgroep, uitgesloten 

van de WAB (per algemene maatregel van bestuur).  

 

Door het treffen van genoemde maatregelen per 1 januari 2020, en het nadrukkelijk voornemen van 

de aansluiting bij de Cao onderkant arbeidsmarkt zo snel als mogelijk voor de Fidant medewerkers 

lijkt Baanbrekers de grootste risico’s van de WAB te hebben ondervangen.  

 

In het eerste kwartaal 2020 zal verder onderzocht worden of er aanvullende maatregelen genomen 

moeten worden. Het is op voorhand niet uitgesloten dat regelingen en arbeidsovereenkomsten 

aangepast moeten worden om aan de nieuwe wetgeving te voldoen.  

 

Wet normering topinkomens 

BDO constateert dat bij de jaarrekening 2018 het concept van de WNT verantwoording voor een 

groot deel onjuist en onvolledig was, en de accountant adviseert bij het opstellen van de WNT 

verantwoording 2019 de formele regels strikt te volgen, en het vastgestelde format te gebruiken. We 

zullen deze aanbeveling(en) opvolgen en zorgen dat de aanlevering 2019 volledig en correct is.  

 

Aanbestedingsrechtmatigheid (2.4) 

BDO gaat uitvoerig in op dit onderwerp. Gezien de landelijke ontwikkelingen, maar ook naar 

aanleiding van de bij de jaarrekeningcontrole 2018 geconstateerde onrechtmatige aanbestedingen, 

vraagt de accountant extra aandacht voor de aanbestedingsrechtmatigheid en een aantal bijzondere 

risico’s.  

 

Het hele inkoop- en aanbestedingsbeleid van Baanbrekers wordt momenteel herzien. In de 

vergadering van 16 december 2019 heeft het algemeen bestuur het nieuwe aanbestedingsbeleid 

vastgesteld. Dit beleid wordt de komende maanden verder uitgewerkt in procedures en 

beschrijvingen van interne processen. Bureau het NIC is ingeschakeld om Baanbrekers te 

ondersteunen bij het opzetten van de aanbestedingstrajecten en het verbeteren van de uitvoering 

van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Er vindt structureel een verbijzonderde interne controle 

plaats op inkoop & betalingen.  

Om het inkoopbeleid beter te borgen, wordt contact gelegd met een organisatie die dit onderdeel 

beter lijkt te beheersen. Wellicht zijn de daar genomen maatregelen ook toepasbaar binnen 

Baanbrekers. Bij de invulling van ½ FTE voor de inkoopfunctie in de loop van 2020 zal onderzocht 

worden of hier in samenwerking met de deelnemers invulling aan gegeven kan worden. 

 

Transparante controle (3.1) en Effectiviteit processen interne beheersing (3.2)  

Baanbrekers herkent zich in de interne ontwikkelingen en verbeterpunten zoals deze worden 
gesignaleerd door BDO. 
Baanbrekers kan in haar opzet, bestaan en werking van de administratieve organisatie nog meer een 
verbinding maken met IT. Deze constatering wordt gedeeld door Baanbrekers en op korte termijn is 
er een afspraak ingepland met BDO om te bekijken welke te leggen IT-verbinding afdoende is om 
daar door alle partijen op te kunnen steunen.  
Daarnaast geeft de accountant aan dat de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) alsmede de controle 
van de accountant hoofdzakelijk gegevensgericht en achteraf plaatsvindt waar het wenselijk is om dit 
meer naar de voorkant te verplaatsen. Baanbrekers herkent dit en heeft juist om die reden 
vooroverleg gevoerd met de accountant over bepaalde thema’s. Denk hierbij aan het vooroverleg 
met de teamleider Interne Beheersing over de opzet van interne controle in relatie tot het bestaan 
van de administratieve organisatie 2019.  
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IT beheersing (4) 

Voor wat betreft IT worden er aanbevelingen gedaan maar ook risico’s gesignaleerd. Dit wordt 
weliswaar door Baanbrekers herkend maar gezien aard van de risico’s is de impact hiervan zeer gering 
en om die reden worden hiervoor verbetermaatregelen vooralsnog niet getroffen. Dit neemt niet 
weg dat de constateringen door Baanbrekers nauwlettend worden gemonitord. 
 

Conclusie 
De interim controle is dit jaar tijdig uitgevoerd en heeft geleid tot een (intern) plan van aanpak/follow 
up. Enkele verbetermaatregelen zijn inmiddels doorgevoerd en andere punten worden in het 
voorjaar opgepakt. Door het uitvoeren van deze interim controle kan de controle op de jaarrekening 
2019 sneller en effectiever plaats vinden. Onze verwachting is dat de vaststelling van de jaarrekening 
dit jaar een maand eerder kan plaatsvinden.  
 

 

Implementatie en 
communicatie 

Nvt 

Bijlage(n) Managementletter 2019 BDO 
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Gemeenschappelijke Regeling 
Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers
T.a.v. het dagelijks bestuur en directie
Postbus 15
5140 AA WAALWIJK

Tilburg, 8 november 2019

Kenmerk: xxxxx

Geachte leden van het dagelijks bestuur,

In het kader van de aan ons verstrekte opdracht tot controle van de jaarrekening 2019 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers brengen wij u met deze management 
letter verslag uit over onze bevindingen naar aanleiding van onze interim-controle. 

Voor een nadere omschrijving van onze opdracht, de reikwijdte en aanpak van onze controle en overige 
afspraken verwijzen wij naar onze opdrachtbevestiging. 

In deze rapportage richten wij ons met name op mogelijke verbeterpunten in de bedrijfsvoering en de 
processen die wij hebben onderzocht in het kader van de controle van de jaarrekening. Onze management 
letter is daarom van nature kritisch van aard. Dit heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de interne 
beheersing en het zelfcontrolerend vermogen van uw organisatie.

Wij vertrouwen erop u met deze management letter naar aanleiding van onze interim-controle 2019 van 
dienst te zijn geweest. 

Wij willen de medewerkers in uw organisatie bedanken voor de prettige samenwerking en zijn 
vanzelfsprekend graag bereid een nadere toelichting te verstrekken.

Hoogachtend,

BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

drs. D.O. Meeuwissen RA

Aanbiedingsbrief

Ter informatie
De digitale versie van dit document is vanaf de inhoudsopgave 
interactief. Aan de hand van de navigatiebalk onderaan de 
pagina en/of de menustructuur bovenaan de pagina kan door 
het document genavigeerd worden.

VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA
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ONTWIKKELINGEN

 De interne beheersing van uw gemeenschappelijke 
regeling is relatief ongewijzigd ten opzichte van vorig 
jaar. Hierdoor blijft onze controle-aanpak ook voor 2019 
hoofdzakelijk gegevensgericht. 

 Veel ontwikkelingen in uw bedrijfsvoering zijn 
onderhanden die in positieve zin zullen bijdragen aan de 
interne beheersing van uw gemeenschappelijke regeling. 

 Geraamd resultaat 2019 (€ 921.000) is in de tweede berap
2019 naar boven bijgesteld (€ 1.544.000).

 Krimp WSW-doelgroep verwacht u op te vangen door 
diensten aan nieuwe doelgroepen. 

 Door de wetswijziging over rechtmatigheid zal het 
dagelijks bestuur vanaf boekjaar 2021 zelf een 
rechtmatigheidsverantwoording afgeven in de 
jaarstukken. De wetswijziging is niet alleen een 
technische verandering maar ook een cultuurverandering 
die effect heeft op uw bedrijfsvoering.

 Op onderdelen (met name autorisaties) resteren voor 
2019 nog bevindingen en aanbevelingen, waardoor ook 
voor de controle 2019 zonder aanvullende 
werkzaamheden nog niet gesteund kan worden op de 
beheersmaatregelen in de applicaties en processen.

 De belangrijkste bevindingen zijn:
 Procedure autorisatiebeheer en controle op juistheid 

ingerichte autorisaties niet sluitend.
 Wachtwoordbeleid (authenticatie) GroenVision

ontoereikend, overige applicaties deels toereikend.
 Eindgebruikers Groenvision met hoge rechten in de lijn 

(administrators en superusers).
 Wijzigingenbeheer updates Navision, Compas en 

Groenvision niet toetsbaar omdat geen wijzigingen 
zijn doorgevoerd gedurende het boekjaar.

 Momenteel beschikt Baanbrekers niet over een 
weerstandsvermogen. Bij de Kadernota 2018 is door het 
algemeen bestuur bevestigd dat dit (momenteel) niet als 
noodzakelijk wordt gezien. 

 In het kader van de rechtmatigheidscontrole blijft de 
juiste toepassing van de Europese aanbestedings-
richtlijnen een belangrijk aandachtspunt. Uw huidige 
inkoop- en aanbestedingsbeleid inclusief de hieraan 
gerelateerde procedures worden momenteel herzien 
waarbij tevens aandacht is voor het opzetten van een 
adequaat contractenregister. 

 De financiële garantstelling met betrekking Ruelong B.V. 
die door het algemeen bestuur in 2018 is afgegeven, heeft 
tot gevolg dat eventuele nadelige resultaten één op één 
doorwerken in het financieel resultaat van Baanbrekers.

 Asset management, Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en 
de Wet normering topinkomens (WNT).

AANDACHTSPUNTEN

BEVINDINGEN SIGNIFICANTE PROCESSEN BEHEERSING IT: BEPERKT VERBETERD

UW INTERNE BEHEERSING

VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE

1.1 Dashboard 5

DASHBOARD AANDACHTSPUNTEN SIGNIFICANTE PROCESSEN IT-BEHEERSING INTERNE CONTROLE BIJLAGEN

 In het kader van onze controle hebben wij de effectiviteit
van de voor onze controle relevante processen 
beoordeeld. In het overzicht hieronder (bevindingen 
significante processen) geven wij een samenvatting van 
onze bevindingen. 

 Voor een organisatie met de omvang van Baanbrekers zou 
de norm moeten zijn dat de processen in opzet, bestaan 
en werking (inclusief IT) goed werken en getoetst worden 
door de VIC.

 Wij kunnen nog niet altijd steunen op de interne 
beheersing in de processen; de VIC en onze controle is 
daarmee hoofdzakelijk gegevensgericht en achteraf.

 Voor de detailbevindingen verwijzen wij naar hoofdstuk 
3.2 en hoofdstuk 4 van deze managementletter.

 Uw ambitie om de kwaliteit van de interne 
bedrijfsvoering verder te versterken heeft geleid tot groei 
van de formatie met als doel verdere professionalisering.

 Onze conclusies in relatie tot de vereisten vanuit de 
controle-standaard (COS) 610 zijn in 2019 ongewijzigd. 

 Samenwerking met de (verbijzonderde) interne 
controle is verder verbeterd. Tijdige afstemming 
werkzaamheden en selecties zorgen voor een 
kwalitatief betere controle.

 De uitvoering van de (verbijzonderde) interne controle 
heeft conform het interne controleplan 
plaatsgevonden. In overleg met uw organisatie 
beoordelen wij eind december de verrichte 
werkzaamheden (kwantitatief en kwalitatief) voor 
gebruik in het kader van de accountantscontrole op de 
jaarrekening 2019.

 De meerwaarde van de VIC kan nog worden vergroot 
door ‘aan de voorkant’ nog explicieter aandacht te 
geven aan de opzet en inrichting van de AO/IB per 
proces alsmede de advisering daaromtrent.



2.1  Ontwikkelingen in uw bedrijfsvoering

2.2 Actualiteiten BBV en WAB

2.3 Wet normering topinkomens 

2.4  Aanbestedingsrechtmatigheid
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2.1 Ontwikkelingen in uw bedrijfsvoering

Ongewijzigde 
bedrijfsvoering

Evaluatie 
gemeenschappelijke 
regeling

Weerstandsvermogen

Panning & Control 
cyclus

Herziening inkoop- en 
aanbestedingsbeleid

Geraamd resultaat 
2019 naar boven 
bijgesteld

Krimp WSW-doelgroep 
wordt opgevangen door 
diensten aan nieuwe 
doelgroepen

Ontwikkelingen in uw bedrijfsvoering
De interne beheersing van uw gemeenschappelijke regeling is, in het kader van de accountantscontrole bij de jaarrekening, relatief 
ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Hierdoor blijft onze controle-aanpak ook voor 2019 hoofdzakelijk gegevensgericht. De 
belangrijkste ontwikkelingen binnen uw gemeenschappelijke regeling die van belang zijn voor de jaarrekeningcontrole, hebben wij 
onderstaand opgenomen.

Belangrijke ontwikkelingen:
 In mei 2019 is Baanbrekers gestart met de voorbereidingen voor een plan van aanpak om te komen tot een evaluatie van de 

gemeenschappelijke regeling Baanbrekers (GR). De laatste wijziging van de GR heeft in 2015 plaatsgevonden. In de GR is bepaald dat de 
methode voor de verdeelsleutel ter bepaling van de gemeentelijke bijdragen vijf jaar ná inwerking treden van de GR wordt 
geëvalueerd. Op 27 mei 2019 heeft het algemeen bestuur ingestemd met een plan van aanpak voor de uitvoering van de evaluatie. De
evaluatie zal vanuit verschillende invalshoeken (financieel, beleidsmatig en bestuurlijk) worden benaderd. Dit leidt tot een nieuwe 
gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie Baanbrekers.

 Ten aanzien van de weerstandscapaciteit is in de huidige gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers onder andere 
opgenomen dat Baanbrekers om bedrijfseconomische redenen kan beschikken over een vrije algemene reserve van € 1,2 miljoen en 
over een weerstandsvermogen of structurele post onvoorzien dient te beschikken om incidentele tegenslagen op te vangen. Momenteel 
beschikt Baanbrekers niet over een weerstandsvermogen. Bij de Kadernota 2018 is door het algemeen bestuur bevestigd dat dit 
(momenteel) niet als noodzakelijk wordt gezien. 

 U heeft uw financiële verordening (ex artikel 212 gemeentewet) en controleverordening (ex artikel 213 gemeentewet) in 2019 
geactualiseerd en door het algemeen bestuur op 27 mei 2019 vastgesteld.

 Uw huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid inclusief de hieraan gerelateerde procedures wordt momenteel herzien waarbij tevens 
aandacht is voor het opzetten van een adequaat contractenregister. Hierdoor is de naleving van de aanbestedingsrechtmatigheid
makkelijker te waarborgen/controleren.

 In de eerste berap 2019 zijn de resultaten gerapporteerd over de eerste vier maanden van 2019 en wordt verder ingegaan op 
beleidsmatige ontwikkelingen, financiële ontwikkelingen en ontwikkelingen met betrekking tot bedrijfsvoering. De geactualiseerde
begroting 2019 sloot met een positief geraamd resultaat van € 921.000. Met de begrotingswijzigingen zoals verwerkt in de eerste en 
tweede berap 2019 is het geraamd resultaat naar boven bijgesteld en komt uit op € 1.544.000 positief.

 U verwacht de krimp als gevolg van het feit dat de WSW-doelgroep binnen Baanbrekers afneemt (deels) op te vangen door het bieden
van diensten aan nieuwe doelgroepen zoals de doelgroepen vanuit de Banenafspraak en de Participatiewet, alsmede het organiseren 
van de nieuwe voorziening Beschut Werk. Met dit mixed-People concept (WSW, Banenafspraak, Nieuw Beschut werk) wordt gezorgd dat 
de bestaande infrastructuur, kennis en deskundigheid van Baanbrekers, die nodig is voor de kwetsbaarste doelgroep binnen de 
Participatiewet, zo optimaal mogelijk ingevuld wordt.

DASHBOARD AANDACHTSPUNTEN SIGNIFICANTE PROCESSEN IT-BEHEERSING INTERNE CONTROLE BIJLAGEN
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2.1 Ontwikkelingen in uw bedrijfsvoering

Herverdeling 
vergoeding gemeenten

PMC’s Groen en 
Cleanroom

Reserve 
herpositionering

Ruelong B.V.

Centralisatie afdeling 
Financiële Salaris 
Administratie (FSA)

Ambitie met 
betrekking tot 
bedrijfsvoering

Automatisering en 
digitalisering

Informatieveiligheid en 
AVG

Schatkistbankieren

 Door de ontschotting van de rijksmiddelen vanaf 2019 zal Baanbrekers met de gemeenten nieuwe afspraken maken over de 
vergoedingen die Baanbrekers krijgt voor de uitvoering van de taken. Dit kan resulteren in herverdeeleffecten tussen de gemeenten. 
Het financieel risico voor Baanbrekers is naar verwachting beperkt.

 Ten tijde van onze interim-controle hebben wij vernomen dat Baanbrekers de mogelijkheden inventariseert voor het vermarkten van de 
bedrijfsactiviteiten binnen de twee PMC’s ‘Groen’ en ‘Cleanroom’. Na instemming van het bestuur is Baanbreker hierover in gesprek 
met diverse partijen. Zodra deze gesprekken zijn afgerond zullen de uitkomsten worden gedeeld met het dagelijks bestuur waarna een 
mogelijke verkoop ter besluitvorming wordt voorgelegd aan het algemeen bestuur en de ondernemingsraad om advies wordt gevraagd. 
Inmiddels hebben wij vernomen dat Baanbrekers er voor heeft gekozen om van het idee af te stappen om de twee PMC’s ‘Groen’ en 
‘Cleanroom’ te vermarkten. 

 Het saldo van de reserve bedroeg per 1 januari 2019 € 2.468.000. In de begroting 2019 zijn vooralsnog geen onttrekkingen geraamd. De 
reserve is bedoeld om de effecten van keuzes die voortkomen uit het ‘Koersdocument’ te financieren. Wij hebben vernomen dat 
hiervoor nog een uitgewerkt voorstel zal worden voorgelegd aan het bestuur.

 In de geactualiseerde begroting 2019 van Baanbrekers is het nadelig geraamd resultaat van Ruelong B.V. opgenomen via de post 
‘Resultaat deelneming’. De garantstelling, die door het algemeen bestuur in 2018 is afgegeven, heeft tot gevolg dat eventuele nadelige 
resultaten één op één doorwerken in het financieel resultaat van Baanbrekers.

 Eind 2018 zijn de voorbereidingen getroffen om de financiële administratie van Ruelong B.V., met betrekking tot de verwerking van de 
inkoopfacturen, te centraliseren en te synchroniseren met het team financiën van Baanbrekers. Het doel van de centralisatie is om te 
komen tot een efficiëntere en effectievere werkwijze die voor beide entiteiten zoveel mogelijk gelijk is door de verschillende 
werkwijzen te stroomlijnen. De feitelijke verhuizing van de medewerkers van Ruelong B.V. naar de afdeling FSA van Baanbrekers heeft 
in januari 2019 plaatsgevonden.

 Zowel externe (wettelijke) verplichtingen als de ambitie om de kwaliteit van de interne bedrijfsvoering verder te versterken leiden tot 
groei van de formatie met als doel verdere professionalisering. Hiertegenover staat de beweging naar centralisatie van ondersteunende 
functies om de bedrijfsvoering effectiever en efficiënter in te vullen.

 Ten opzichte van de initiële begroting 2019 is sprake van een forse bijstelling van het automatiseringsbudget. Dit is het gevolg van de 
implementatie van digitaal werken (Document Management System), de toenemende focus op informatieveiligheid en een vernieuwing 
van het ICT-landschap. Momenteel werkt uw gemeenschappelijke regeling aan het programma digitalisering. In 2019 zal een drie- tot 
vijftal projecten worden aangepakt om processen te digitaliseren.

 In januari 2019 is een Chief Information Security Officer (CISO) en een functionaris gegevensbescherming (FG) in dienst getreden.

 Met betrekking tot het schatkistbankieren zijn de werkprocessen aangepast. Vanaf april 2019 wordt dagelijks bekeken wat de stand van 
de liquide middelen is en worden overtollige financiële middelen afgeroomd naar de schatkist.

DASHBOARD AANDACHTSPUNTEN SIGNIFICANTE PROCESSEN IT-BEHEERSING INTERNE CONTROLE BIJLAGEN
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2.1 Ontwikkelingen in uw bedrijfsvoering

Overname rol ADP ten 
aanzien van nettoloon 
betalingen

Loonbelasting

Vennootschaps-
belasting

 Ten tijde van onze interim-controle is ons medegedeeld dat ADP haar dienstverlening aan Baanbrekers beëindigd. Dit betekent dat 
Baanbrekers de rol van ADP overneemt ten aanzien van nettoloon betalingen. Dit ziet uitsluitend op de werknemers die in loondienst 
werkzaam zijn bij de inhoudingsplichtigen Ruelong, Fidant en SBW. Daarbij geldt dat de drie inhoudingsplichtigen net zoals nu een 
eigen aangifte loonheffingen indienen en betalen richting de Belastingdienst. De ‘service’ die Baanbrekers overneemt van ADP ziet 
uitsluitend op de betaling van nettolonen. Daarnaast is ons medegedeeld dat er geen sprake is van een situatie waarbij Baanbrekers een 
complete salarisverwerking van de andere inhoudingsplichtigen overneemt. In overleg met onze loonheffingenspecialist binnen BDO 
berichten wij u vanuit onze natuurlijke adviesfunctie met betrekking tot deze ontwikkeling als volgt.

 Voor wat betreft de heffing van loonbelasting kan Baanbrekers naar onze mening een kassiersfunctie vervullen voor de andere drie
inhoudingsplichtigen en het nettoloon namens de eigenlijke inhoudingsplichtige betalen aan de werknemers. Hierbij is onderstaande 
van belang: 
 Beoordeeld dient te worden of met deze werkwijze voor de werknemers die niet op de loonlijst staan bij Baanbrekers toch 

afdwingbare rechten ontstaan ten opzichte van Baanbrekers (CAO rechten, verlof, indexatie van lonen, etc.). 
 Er is geen sprake van een situatie waarbij werknemers deels op de loonlijst staan bij Baanbrekers en deels bij één van de drie 

andere inhoudingsplichtigen. De toepassing van de doorbetaaldloonregeling speelt dan niet. 
 Naar onze mening komt het voor de heffing van loonbelasting aan op het maken van goede juridische afspraken tussen 

Baanbrekers en de andere inhoudingsplichtigen. 

 In het verleden heeft Baanbrekers een afstemmingsverzoek samengesteld met betrekking tot de Vpb-positie van Baanbrekers. De 
Belastingdienst heeft in een reactie op dit afstemmingsverzoek aangegeven dat de motivering voor clustering van activiteiten niet 
voldoende is, maar geeft hierbij aan dat inderdaad geen sprake is van belastingplicht indien per (geclusterde) activiteit sprake is van 
een verlies, dan wel indien Baanbrekers per activiteit eventuele ontstane positieve resultaten terugstort naar de deelnemende
gemeenten. Dit betekent dat Baanbrekers jaarlijks de clustering van de activiteiten alsook de aanwezigheid van een verlies per 
(geclusterde) activiteit dient te toetsen. Wij hebben vernomen dat deze toets jaarlijks wordt uitgevoerd.

 Daarnaast betekent bovenstaande ook dat ten aanzien van de salarisverwerking zelfstandig beoordeeld dient te worden of sprake is
van een belaste onderneming voor de vennootschapsbelasting. Doordat enkel sprake is van een uitbetaling van de nettolonen van
Fidant, SBW en Ruelong door Baanbrekers is in beginsel geen sprake van een afzonderlijke activiteit voor de vennootschapsbelasting. 
Er is ‘slechts’ sprake van een balansboeking (rekening-courant aan bank). Indien Baanbrekers meer werkzaamheden ten aanzien van 
de salarisverwerking overneemt kan wel sprake zijn van een ondernemingsactiviteit voor de vennootschapsbelasting. In dat geval kan 
wellicht een beroep worden gedaan op een vrijstelling, aangezien werkzaamheden worden verricht binnen dezelfde groep van 
entiteiten. Hierbij worden ook voorwaarden gesteld aan de statuten van Fidant, SBW en Ruelong. Of een beroep op deze vrijstelling 
kan worden gedaan en of aan de voorwaarden inzake de statuten wordt voldaan dient in een dergelijke situatie nader te worden 
onderzocht. 

 Naar onze mening leidt het enkel uitbetalen van nettolonen door Baanbrekers voor Fidant, SBW en Ruelong niet tot een onderneming 
voor de vennootschapsbelasting en dus ook niet tot vennootschapsbelastingplicht voor Baanbrekers. Wel merken wij op dat voor 
Baanbrekers mogelijk nog sprake blijft van een risico voor vennootschapsbelastingplicht ten aanzien van de overige activiteiten.
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2.2 Actualiteiten (1/2)

Nog slechts 2 keer per 
jaar V&A van de 
commissie BBV

Voorziening voor 
achterstallig onderhoud 
verplicht

Meer aandacht voor 
registratie activa en 
asset management

BBV Actualiteiten
De wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording van gemeenten en provincies (BBV) lijken dit jaar beperkt. Wel gebruikt de 
commissie BBV vanaf 2019 een nieuwe website, wat ook gevolgen heeft voor het stellen van vragen en de beantwoording. De commissie 
heeft in 2018 besloten antwoorden op vragen per half jaar te publiceren. Elk halfjaar worden dan die vragen en antwoorden gepubliceerd 
waarvan de commissie van mening is dat deze meerwaarde bieden voor iedereen ten opzichte van de notities. Wij lichten ter 
voorbereiding op het jaarrekeningtraject 2019 hieronder enkele BBV ontwikkelingen kort toe.

Achterstallig onderhoud
In geval van achterstallig onderhoud waarbij sprake is van kapitaalvernietiging en/of onveilige situaties moet op basis van artikel 44 lid 1a 
BBV een voorziening worden gevormd. Deze richtlijn is een aanscherping ten opzichte van eerder gepubliceerde notities. Deze bepaling 
treedt in werking met ingang van het begrotingsjaar 2019. Derhalve ligt meer nadruk op achterstallig onderhoud en de beheerplannen met 
betrekking tot de gemeentelijke activa (ofwel assets). In dit kader wordt de noodzaak van een adequaat asset management (nog)
zichtbaarder. Onder asset management wordt verstaan “de systematische en gecoördineerde activiteiten waarmee een organisatie haar 
bedrijfsmiddelen optimaal beheert (vanaf de investering) en prestaties, risico’s en kosten over de levensduur volgt met als doel een 
optimale bijdrage te leveren aan de strategie van de organisatie”.

Belangrijke vragen voor Baanbrekers vanuit het perspectief van assetmanagement en de notitie MVA betreffen:
 Zijn alle wezenlijke activa / assets geregistreerd in een activaregister, ook die eventueel off balance staan, geen boekwaarde meer 

hebben, in het verleden niet geactiveerd zijn en/of weinig tot geen boekwaarde meer hebben? In hoeverre zijn inventarisaties hiervan 
actueel?

 Bestaan er ten aanzien van deze assets actuele beheersplannen? Zo ja, van welk jaar dateren die, hoe worden die geactualiseerd en 
met welke frequentie?

 Leiden de beheersplannen tot een (materieel) goede inschatting van de lasten in de jaarrekening en/of begroting en wordt dit intern 
gemonitord?

 Zijn er adequate voorzieningen getroffen voor achterstallig onderhoud dan wel zijn de onderhoudskosten adequaat afgedekt in 
meerjarenperspectief? 

 Zitten hier mogelijk nog (significant) risico’s en mogelijke tekorten in?

Bij de interim-controle hebben we aandacht besteed aan assetmanagement. Ons is medegedeeld dat in 2019 het onderhoud van gebouwen 
is geïnventariseerd wat heeft geleid tot een actueel beheerplan waarin de onderhoudskosten adequaat zijn afgedekt in 
meerjarenperspectief. Dit betekent dat vanaf jaarrekening 2019, in lijn met de BBV voorschriften, een voorziening voor groot onderhoud 
gebouwen wordt gevormd (voorheen een bestemmingsreserve) op basis van het actueel beheerplan. 

Wij verzoeken u een goede analyse (position paper) te maken ter onderbouwing van de jaarrekening, zowel ten aanzien van de voorziening 
achterstallig onderhoud (juistheid én volledigheid) als ten behoeve van de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

DASHBOARD AANDACHTSPUNTEN SIGNIFICANTE PROCESSEN IT-BEHEERSING INTERNE CONTROLE BIJLAGEN
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2.2 Actualiteiten (2/2)

WAB treedt op 1 
januari 2020 in 
werking

Doel van de WAB

Wat gaat er 
veranderen?

Aandacht voor 
gevolgen en impact 
WAB voor Baanbrekers

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit is relevant 
voor werkgevers en werknemers. Zo gaan werkgevers vanaf 1 januari een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast 
contract. Payrollwerknemers krijgen een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en oproepkrachten krijgen meer zekerheid op werk 
en inkomen.

Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. De regering wil
deze kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Daarom krijgen oproepkrachten en payrollwerknemers meer 
zekerheid. Ook wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden. De WAB betekent opnieuw een grote 
verandering van het Nederlandse arbeidsrecht. Elke werkgever in Nederland krijgt er vanaf 1 januari 2020 mee te maken.

Het moet voor u als werkgever aantrekkelijker zijn om werknemers in vaste dienst te nemen. Terwijl voor werknemers met een flexibel 
contract meer perspectief op zekerheid moet komen. De verschillen tussen flex en vast moeten verkleinen. Dat blijkt uit de WAB. De WAB 
bevat een reeks samenhangende maatregelen die in verschillende categorieën zijn onder te verdelen. Per 1 januari 2020 worden als gevolg 
van de WAB wijzigingen voor de volgende onderwerpen ingevoerd:,
 De ketenbepaling bij verlenging van arbeidsovereenkomsten;
 De oproepovereenkomst;
 De transitievergoeding;
 De hoogte van de WW-premie.

Bij de interim-controle hebben we navraag gedaan naar de mogelijke gevolgen van de WAB die in aantocht is en de impact hiervan op 
Baanbrekers. Ons is medegedeeld dat binnen Baanbrekers een kleine werkgroep hier al druk mee doende is om dit in kaart te brengen. De 
eerste signalen vanuit de werkgroep zijn dat de gevolgen voor Baanbrekers, als gevolg van de uitzonderingen, lijken mee te vallen. 

Het is niet alleen een kwestie van weten wat er gaat veranderen. Het is ook belangrijk om er op tijd naar te handelen. Al in 2019 moeten 
er op belangrijke punten beslissingen genomen worden op HR gebied binnen uw onderneming. Wij zijn graag bereid eventuele vragen of 
onduidelijkheden nader toe te lichten.
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2.3 Wet normering topinkomens

Belangrijkste 
wijzigingen 2019 WNT 
en algemene 
bevindingen vanuit 
controle boekjaar 2018

Meer dan de helft van 
de WNT-
verantwoordingen  
onjuist/ onvolledig

Onze bevindingen bij 
de concept WNT-
verantwoording 2018 
van uw gemeente

Wet normering topinkomens
De regelgeving omtrent de WNT wordt ieder jaar aangepast en inmiddels is de regelgeving voor 2019 gepubliceerd. Hieronder hebben wij 
de belangrijkste wijzigingen en onze algemene aandachtspunten vanuit de WNT-controle boekjaar 2018 op een rij gezet:

 Het bezoldigingsmaximum van een topfunctionaris in fulltime dienstverband bedraagt per 1 januari 2019 € 194.000 (was € 189.000 in 
boekjaar 2018);

 Sinds 1 januari 2018 is bepaald dat een functionaris ondanks het neerleggen van zijn/haar functie als topfunctionaris voor een periode 
van vier jaar vanaf het tijdstip dat de functie niet langer wordt vervuld toch topfunctionaris blijft, indien aan specifieke voorwaarden 
wordt voldaan;

 De bezoldigingscomponenten zijn aangescherpt/ verduidelijkt wat onder andere betekent dat het werkgeversdeel van 
pensioenregelingen en het werkgeversdeel voor vervroegde uittredingen meetelt als WNT-bezoldiging en dat werkgeversbijdragen aan
opleidingsfondsen en dergelijke niet meetellen als WNT-bezoldiging;

 Onderdeel van de WNT-bezoldiging zijn tevens alle belastbare onkostenvergoedingen. Uit de WNT-controle 2018 is gebleken dat niet
voor alle Instellingen te allen tijde helder is wat belastbare en niet belastbare onkostenvergoedingen zijn. Belangrijk is dat de 
kostenvergoedingen fiscaal juist worden verwerkt. Enkel indien onkostenvergoedingen zijn aangewezen als eindheffingsloon (“onder de 
WKR zijn gebracht”) tellen deze niet mee als WNT-bezoldiging. Tijdige en juiste fiscale behandeling is dus essentieel. 

Uit de controle over 2018 van de aan ons aangeboden WNT-verantwoordingen is gebleken dat meer dan de helft onjuist of onvolledig
waren. Dit betrof een mix van tekstuele, formele, maar soms ook materiële financiële fouten. Tijdens de controle van de WNT-
verantwoording 2018 van uw gemeenschappelijke regeling, hadden wij de volgende bevindingen:

 De WNT-verantwoording is niet conform artikel 5 Uitvoeringsregeling WNT is opgesteld. De WNT-verantwoording dient te worden 
opgesteld op basis van het verantwoordingsmodel van het ministerie van BZK. 

 De leden van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur classificeren volgens de WNT als onbezoldigde topfunctionarissen. In de WNT-
verantwoording zijn niet alle leden van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur opgenomen. 

 Voor de bezoldigde topfunctionaris heeft de instelling een controleberekening opgesteld. Deze controleberekening sluit niet aan op de 
WNT-verantwoording. Door de instelling is uitsluitend een beloning berekend en geen rekening gehouden met de beloningen betaalbaar 
op termijn. Op grond van artikel 5 Uitvoeringsregeling WNT dient onderscheid te worden gemaakt tussen de beloning + belaste 
onkostenvergoedingen én de beloningen betaalbaar op termijn. Ten onrechte is dit op één regel vermeld in de WNT-verantwoording. 

 In de WNT-verantwoording dient te worden toegelicht of sprake is van niet-topfunctionarissen met een bezoldiging boven het 
individuele WNT-maximum. 

 Indien een topfunctionaris uit dienst treedt, dienen wij te controleren of een uitkering wegens beëindiging dienstverband is ontvangen. 
Hier dienen we stukken voor te ontvangen.

Om een efficiënte controle van de WNT-verantwoording 2019 te bewerkstelligen, verzoeken wij u bij het opstellen van de WNT-
verantwoording 2019 rekening te houden met bovenstaande bevindingen. Daarnaast verzoeken wij u een goede analyse (position paper) te 
maken ter onderbouwing van de jaarrekening met betrekking tot de vraag of de verbonden partij Ruelong B.V. op basis van de regelgeving 
omtrent de WNT als een WNT-instelling wordt gekwalificeerd. Wij zijn graag bereid eventuele vragen of onduidelijkheden nader toe te 
lichten. 
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2.4 Aanbestedingsrechtmatigheid

Landelijk blijkt dat 
circa 15% van de 
controleverklaringen 
2018 ten aanzien van 
rechtmatigheid niet 
goedkeurend is als 
gevolg van 
onrechtmatige 
aanbestedingen.

Risicogerichte 
inkoopanalyse in lijn 
met de SDO-Notitie.

Toenemende aandacht voor aanbestedingsrechtmatigheid
In het kader van de rechtmatigheidscontrole blijft de juiste toepassing van de Europese aanbestedingsrichtlijnen een belangrijk 
aandachtspunt. Landelijk blijkt dat circa 15% van de controleverklaringen 2018 (2017: 13%) ten aanzien van rechtmatigheid niet 
goedkeurend is als gevolg van onrechtmatige aanbestedingen. Er is dan ook in toenemende mate aandacht voor de borging van 
aanbestedingsrechtmatigheid bij aanbestedende diensten. Ook bij Baanbrekers hebben wij bij de jaarrekeningcontrole van 2018 
onrechtmatige aanbestedingen geconstateerd en meegewogen in ons oordeel. Wij vragen dan ook extra aandacht voor 
aanbestedingsrechtmatigheid en onderstaande aandachtsgebieden en risico’s in het bijzonder.

Risicogerichte inkoopanalyse t.b.v. de rechtmatigheidscontrole
Veelal blijkt dat het door de complexiteit van de aanbestedingswetgeving en de continue stroom aan jurisprudentie niet mogelijk is om de 
aanbestedingsrechtmatigheid te borgen in de reguliere administratieve organisatie en interne beheersing. In het kader van de 
jaarrekeningcontrole betekent dit dat er via controle achteraf vastgesteld dient te worden dat er geen onrechtmatige aanbestedingen 
hebben plaatsgevonden. Om aanbestedende diensten en accountants in de sector praktische handvaten te geven op het gebied van 
aanbestedingsrechtmatigheid heeft de NBA-Sectorcommissie Decentrale Overheden (SDO) de SDO-Notitie Uitvoering van de controle op
aanbestedingsrechtmatigheid bij de jaarrekeningcontrole van decentrale overheden (Good practice, 17 januari 2019) uitgebracht. Naast 
een beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden bij een risicogerichte inkoopanalyse zijn in de notitie eveneens de volgende
aandachtsgebieden benoemd:
 Subsidies versus overheidsopdrachten
 Publiek publieke samenwerking
 Raamovereenkomsten
 ICT-contracten
 Inhuur personeel
 Projectontwikkeling grondexploitatie en gebiedsontwikkeling
 Onderhandelingspositie zonder aankondiging
 Dynamisch aankoopsysteem
 Openhouse / bestuurlijke aanbestedingen

Wat kan er zoal mis gaan?
Uit onze rechtmatigheidscontroles blijken de volgende punten regelmatig mis te gaan waardoor er onterecht niet Europees is aanbesteed:
 Het onterecht opknippen van opdrachten (verdelen over meerdere leveranciers / langere periode).
 Het ontbreken van een realistische raming (bijv. looptijd langer dan 4 jaar waarbij in de raming geen rekening is gehouden).
 Het onjuist aanbesteden van samengestelde / gemengde opdrachten (bv. een combinatie van investering en onderhoudscontracten).
 Een opdracht ten onrechte aanmerken als een quasi inbesteding.
 Een opdracht ten onrechte aanmerken als een sociale / specifieke dienst (Bijlage 14 bij richtlijn 2014/24).
 Een contract met een jaarlijks stilzwijgende verlengingsoptie niet aanmerken als een contract voor onbepaalde tijd.
 Het verlengen van een contract zonder verlengingsoptie.
 Het onjuist omgaan met significante wijzigingen van een contract gedurende de looptijd.

Wij adviseren u, in aanvulling op onze eerdere bevindingen en aanbevelingen, kennis te nemen van deze notitie. 
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3.1 Onze controle nog transparanter

3.2 Effectiviteit processen

3. Bevindingen significante processen

14



3.1 Onze controle nog transparanter (1/2)

Eisen aan 
accountantscontrole en 
onze rapportages

Onderkende risico’s:
 Management 

override
 Opbrengsten Twiddus
 EU-aanbestedingen
 Verbonden partijen
 Waardering 

uitkeringsdebiteuren
 ICT

Wij beoordelen de 
volgende processen

Inleiding
De afgelopen jaren is veel discussie (geweest) over de eisen die worden gesteld aan de accountantscontrole, wat direct en indirect ook gevolgen 
heeft voor de verwachtingen die wij als accountants hebben van onze klanten. Wij vinden het van groot belang dat wij inzicht geven in de normen 
en verwachtingen ten aanzien van onze controle en de vertaling hiervan specifiek voor uw gemeenschappelijke regeling. Hierover rapporteren wij 
in deze managementletter. Een goede interne beheersing, maakt immers ook dat de risico’s voor de organisatie geringer zijn en de externe 
controle effectiever en efficiënter kan plaatsvinden. In deze management letter hebben wij daarom meer in detail uitgelegd op welke wijze wij de 
controle hebben ingericht en welke afwegingen wij daarbij maken. Wij doen dat door in deze paragraaf onze risico-inschatting, belangrijkste 
processen, controleaanpak en afwegingen te beschrijven. 

Onze inschatting van de risico’s en belangrijkste processen
In het kader van de controle van de jaarrekening 2019 en onze aanpak hebben wij een zogenaamde initiële risico-inschatting gemaakt.
Wij zien de volgende potentiële risico’s in de controle van de jaarrekening van Baanbrekers:
 In onze controlestandaarden (NV COS) wordt expliciet het risico van management override (bewuste beïnvloeding door bestuur of management 

van de jaarcijfers) als belangrijk te onderkennen theoretisch risico benoemd. Als accountant moeten wij in onze werkzaamheden hier specifiek 
aandacht aan besteden. Wij zijn van mening dat binnen de gemeenschappelijke regeling de mogelijkheden, om buiten de getroffen interne 
beheersmaatregelen invloed uit te uitoefenen op de in de jaarrekening gepresenteerde uitkomsten, beperkt zijn. Om het resterende risico te 
beperken beoordelen wij schattingsprocessen en bijzondere journaalposten in detail.

 Naast het hierboven vermeld risico van management override wordt in onze controlestandaarden (NV COS) tevens expliciet de volledigheid van 
de opbrengstverantwoording als belangrijk te onderkennen theoretisch frauderisico benoemd. Wij hebben dit risico toegekend aan de 
opbrengstenstroom Twiddus en zullen hier in onze werkzaamheden specifiek aandacht aan besteden.

 Het niet naleven van de Europese aanbestedingsregels.
 Transacties met verbonden partijen en verplichtingen inzake tekorten zijn niet juist of volledig verantwoord in de jaarstukken.
 Onjuiste waardering (voorziening dubieuze) uitkeringsdebiteuren (materiële post met schattingselementen).
 De gevolgen van ongeautoriseerde handelingen in de IT-systemen.

In onze aanpak is de insteek nog steeds, daar waar mogelijk te steunen op de interne beheersing in de significante processen van de 
gemeenschappelijke regeling. Daarbij maken wij, indien mogelijk, gebruik van uw eigen verbijzonderde interne controle (VIC).
In het kader van onze controle hebben wij de volgende processen beoordeeld:
 De interne Planning & Control-cyclus 
 De processen rondom inkomensondersteuning (uitkeringen en re-integratie), het inkoopproces (incl. aanbestedingen) en het personeelsproces
 De omzetprocessen (PMC’s en Twiddus), het detacheringsproces en het proces omtrent Rijksmiddelen
 Het proces omtrent IT/automatisering

Natuurlijk zijn er meerdere processen te onderkennen, ook met financiële gevolgen. Voorbeelden zijn het proces t.a.v. eigen vermogen, 
langlopende schulden, het treasury-proces en diverse kleinere (schattings-)processen. Op basis van onze ervaring, de kwaliteit en omvang van deze 
processen en om efficiency redenen hebben wij deze echter niet procesmatig / systeemgericht getoetst, maar zullen wij (achteraf)
gegevensgerichte werkzaamheden uitvoeren in de vorm van steekproeven / deelwaarnemingen, cijferanalyses, verbands-controles, etc. Bij de 
voorbereiding van de jaarrekeningcontrole maken wij, evenals voorgaande jaren, afspraken over de resterende werkzaamheden, aanpak en de 
hiervoor benodigde informatie.
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3.1 Onze controle nog transparanter (2/2)

Onderscheid systeem-
en gegevensgerichte 
controleaanpak

Criteria:
• Voldoende 

functiescheiding
• Voldoende 

beheersmaatregelen
• IT-beheersing op 

orde
• Toetsing door 

verbijzonderde 
interne controle

De beheersorganisatie 
is in opzet voldoende

Onze aanpak afhankelijk van uw interne beheersing
Onze controle-aanpak bestaat uit systeemgerichte en/of gegevensgerichte werkzaamheden.
Een proces- of systeemgerichte aanpak is gericht op de interne beheersmaatregelen in de processen en daaraan gerelateerde IT-systemen. 
Deze aanpak stelt hoge eisen aan de interne controles in de processen, maar betekent ook dat de organisatie beter in control is en risico’s 
eerder kan signaleren.

Een gegevensgerichte aanpak betekent dat wij de controle uitvoeren middels steekproeven, deelwaarnemingen etc. om vast te stellen of 
de posten in de jaarrekening getrouw en rechtmatig zijn. Met deze aanpak steunen wij niet op interne beheersingsmaatregelen in de 
organisatie en verrichten wij minimale werkzaamheden aan de interne beheersing. 

De controle-aanpak die wij, al dan niet te onderscheiden per proces / post, hanteren, is afhankelijk van het niveau van uw interne 
beheersing. Om onze controle-aanpak te bepalen, toetsen wij de interne processen aan vier voorwaarden die wij hieronder uiteen hebben 
gezet. Vanzelfsprekend is ook een mix van deze aanpakken mogelijk, al dan niet te onderscheiden per proces / post. 

Uitwerking controlestrategie per proces
Voor elk proces beoordelen wij de volgende onderdelen:
 Controle technische functiescheiding (CTFS): Is er binnen de primaire processen sprake van voldoende functiescheiding?
 AO/IB: Is sprake van een actueel en toereikend procesbeschrijving met voldoende beheersmaatregelen?
 IT-maatregelen: Zijn in en rondom het systeem voldoende waarborgen getroffen t.a.v. de betrouwbaarheid van de gegevensverwerking?
 VIC: Heeft de VIC de interne beheersmaatregelen getoetst en kunnen wij daar gebruik van maken?

Indien al deze vragen positief kunnen worden beantwoord, is de organisatie optimaal in control en kunnen ook wij gebruik maken van uw 
eigen interne beheersing. De vaak tijdrovende en gedetailleerde gegevensgerichte werkzaamheden (die ook nog eens achteraf 
plaatsvinden), kunnen dan beperkt blijven tot een minimum. 

Samenvatting effectiviteit van de processen
In het overzicht op de volgende pagina geven wij weer in hoeverre de processen voldoen aan de genoemde normen (zie ook hoofdstuk 4 
t.a.v. IT-omgeving) en welke detailbevindingen wij per proces hebben geconstateerd. 

Op basis van onze uitgevoerde werkzaamheden komen wij op dit moment tot de conclusie dat de beheersorganisatie van de 
gemeenschappelijke regeling (voor zover relevant voor de controle van de jaarrekening) in opzet voldoende scoort, rekening houdend met 
de uitkomsten van de werkzaamheden van de verbijzonderde interne controle. Omdat de AO/IB en IT General Controls niet altijd goed zijn 
opgezet of goed werken, kunnen wij voor wat betreft de insteek van onze controle nog niet altijd op de processen steunen en bestaat onze 
controle-aanpak overwegend uit gegevensgerichte werkzaamheden waarbij de verbijzonderde interne controle een belangrijke rol speelt 
in onze risicogerichte aanpak. 
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PROCES CTFS AO/IB VIC CONCLUSIE T.A.V. DE CONTROLEAANPAK

Planning & Controle N.v.t. Er is sprake van een adequaat functionerende planning & control cyclus waarbij zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur vanuit 
hun taakstellende c.q. controlerende rol worden betrokken. 

Inkopen & betalingen *
Uw huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid inclusief de hieraan gerelateerde procedures wordt momenteel herzien om hier verbetering in 
aan te brengen. De toets die achteraf door de VIC plaatsvindt is hierdoor essentieel ter bevestiging of sprake is van onrechtmatigheden als 
gevolg van de geconstateerde tekortkoming in het proces.

Aanbestedingen *

Uw huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid inclusief de hieraan gerelateerde procedures wordt momenteel herzien waarbij tevens 
aandacht is voor het opzetten van een adequaat contractenregister. Hierdoor is de naleving van de aanbestedingsrechtmatigheid
makkelijker te waarborgen/controleren. De inkoopanalyse met betrekking tot de aanbestedingsrechtmatigheid vindt conform planning
plaats voorafgaand aan de jaarrekeningcontrole. Voor de aandachtspunten rondom aanbestedingsrechtmatigheid verwijzen wij naar
hoofdstuk 2.4 in deze managementletter. 

Personeel * Proces personeelskosten is adequaat en onveranderd ten opzichte van voorgaand boekjaar.

Re-integratie * Er is sprake van een adequaat functionerend proces. Dit proces is onveranderd ten opzichte van voorgaand boekjaar. 

Uitkeringen * Er is sprake van een adequaat functionerend proces. Dit proces is onveranderd ten opzichte van voorgaand boekjaar. 

Ontvangst 
Rijksmiddelen * Het proces omtrent de ontvangst van Rijksmiddelen is adequaat en onveranderd ten opzichte van voorgaand boekjaar. 

Baten werkbedrijven * Het proces omtrent de baten werkbedrijven is adequaat en onveranderd ten opzichte van voorgaand boekjaar. 

Baten Twiddus

Het risico op de volledigheid van de opbrengstverantwoording Twiddus is niet structureel ingericht. Dit als gevolg van het ontbreken van 
een volledige registratie van de goederenbeweging. Daarnaast is bij het ophalen van goederen geen sprake van toereikende controle 
technische functiescheiding. Dit heeft als gevolg dat de VIC in haar vermogen wordt beperkt om de volledigheid van de 
opbrengstverantwoording vast te stellen. 

Detacheringen *
Het proces rondom detacheringen is conform voorgaand jaar adequaat. Wij hebben vernomen dat dit proces momenteel wordt vernieuwd
en mogelijk tot aanpassingen in het proces zal leiden. Wij blijven graag op de hoogte van de verwerkte aanpassingen binnen het proces en 
het moment van invoering hiervan.

ICT/automatisering N.v.t. Ten aanzien van ICT (applicaties: Navision, Compas, Suite4SociaalDomein en Groenvision) zijn door ons belangrijke aandachtspunten 
gesignaleerd (zie hoofdstuk 4).

Proces is ontoereikend, meerdere bevindingen en 
aanbevelingen. Risico x impact is hoog.

Proces is toereikend, één of enkele aanbevelingen 
resteren. Risico x impact is middel.

Proces is adequaat, enkel aanbevelingen ter verdere 
optimalisatie. Risico x impact is laag.

• De uitvoering van de (verbijzonderde) interne controle heeft conform het interne controleplan plaatsgevonden. In overleg met uw organisatie beoordelen wij eind december de verrichte werkzaamheden 
(kwantitatief en kwalitatief) voor gebruik in het kader van de accountantscontrole op de jaarrekening 2019.
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4.2 Bevindingen IT-beheersing | Navision, Compas, Suite4SociaalDomein en Groenvision

4.3 Actuele IT-ontwikkelingen vanuit onze natuurlijke adviesrol

4. IT-beheersing
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4.1 IT-beheersing

Wij beoordelen de 
betrouwbaarheid en 
continuïteit IT voor 
zover relevant voor
de controle van de 
jaarrekening

Beoordeelde systemen:
 Navision
 Compas
 Suite4SociaalDomein
 Groenvision

Detailbevindingen
IT weergegeven in
Bijlage A

IT-werkzaamheden en onze controlerende rol
Ingevolge artikel 2:393, lid 4 BW, dient de accountant in zijn verslag aandacht te besteden aan de bevindingen die naar voren zijn 
gekomen uit de beoordeling van de automatiseringsomgeving wat betreft de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde
gegevensverwerking.

Wij benadrukken dat onze jaarrekeningcontrole gericht is op het geven van een oordeel omtrent de jaarrekening zelf en zich niet primair 
richt op het doen van uitspraken omtrent de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of 
van onderdelen daarvan. De IT-auditwerkzaamheden zijn geïntegreerd in de controleaanpak van de jaarrekening.

Het inzicht in de betrouwbare werking van ICT-systemen en -applicaties en het gebruik daarvan door de organisatie, vormen een onderdeel 
van de kwaliteit van de interne beheersing en de administratieve organisatie. Algemene IT-beheersmaatregelen rond uw kritieke systemen 
leveren daarnaast een belangrijke bijdrage aan het mitigeren van de risico’s op onbeheerste wijzigingen, ongeautoriseerde handelingen en 
het optreden van verstoringen met impact op de gegevensverwerking.

De bevindingen zoals gerapporteerd in deze management letter zijn gericht geweest op het beoordelen van de opzet en het vaststellen van 
het bestaan van algemene IT-beheersmaatregelen. Wij hebben in samenwerking met onze IT-auditors een aantal van deze maatregelen 
beoordeeld voor Microsoft Dynamics Navision (hierna: Navision), Compas, Suite4SociaalDomein en Groenvision. Dit om de (potentiele) 
risico’s van onbeheerste wijzigingen, ongeautoriseerde handelingen en verstoringen te kunnen vaststellen voor die systemen die gekoppeld 
zijn aan de voor ons relevantie processen en posten (zie hoofdstuk 3).

De applicatie GroenVision wordt beheerd door dochteronderneming WML Facilitair. De data uit dit systeem is relevant voor de 
jaarrekeningcontrole van Baanbrekers, daarom is dit meegenomen in de applicatiescope. Hiervoor hebben we gesproken met de 
applicatiebeheerder van GroenVision bij WML Facilitair. 

In dit hoofdstuk geven wij allereerst een samenvatting van onze bevindingen voor de genoemde applicaties. De detailbevindingen rondom 
deze systemen zijn opgenomen in Bijlage B.

Daarna gaan wij, vanuit onze natuurlijke adviesfunctie, in op een aantal actuele ontwikkelingen ten aanzien van de Baseline 
Informatiebeveiliging Overheden (BIO) en data-analyse.
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4.2 Bevindingen IT-beheersing | Navision, Compas, 
Suite4SociaalDomein en Groenvision

Logische toegangs-
beveiliging (criteria 1 
en 2) nog deels 
ontoereikend

Change management 
(criteria 6) toereikend

Voor een nadere 
onderbouwing van
de norm, bevindingen 
en aanbevelingen 
verwijzen wij naar 
Bijlage A

PROCES Dyn 
NAV

Com
pas S4SD Groen

Vision

1. Procedure autorisatiebeheer

2. Periodieke controle op juistheid 
ingerichte autorisaties

3. Identificatie van gebruikers voor 
toegang
tot systemen en data

4. Wachtwoordbeleid (authenticatie)

5. Administrators en superusers *₁ *₁ 

6. Wijzigingenbeheer updates *² *² *²

7. Gescheiden omgevingen
(ontwikkel-test-productie)
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KORTE OMSCHRIJVING RESULTATEN

1
Rollen in de applicaties worden aangevraagd op basis van inzicht van 
de leidinggevende. Rollen worden niet toegekend op basis van een 
formele normpositie.

2
Er is geen zichtbare periodieke review (achteraf) uitgevoerd op de 
juistheid van rollen/rechten (op basis van normpositie) of de 
actualiteit van gebruikers voor de applicaties in scope. 

3 Akkoord. Generieke gebruikers zijn verklaarbaar vanuit 
gebruikersdoeleinden. 

4

De wachtwoordeisen in Groenvision voldoen niet
aan de minimale te stellen eisen (2 van de 6 eisen voldoen). Tevens 
vastgesteld dat 4 beheeraccounts (in Compas) kunnen inloggen zonder 
verplichte minimale wachtwoordeisen.

5 In GroenVision zijn gebruikers met beheerrechten actief
welke formeel werkzaam zijn vanuit de lijnorganisatie. 

6 Akkoord voor S4SD: 1 doorgevoerde wijziging met testdocumentatie en 
akkoord in-productie genomen. 

7 Zie opmerking. 

onvoldoende voldoendeverbeterpunten

*² = Alleen in opzet beoordeeld omdat tijdens de IT-audit nog geen wijzigingen in 
productie zijn doorgevoerd, derhalve kon dit niet in bestaan worden beoordeeld.
*₃ = Continuïteit is (nog) niet geheel beoordeeld, gezien de fysieke toegangsmaatregelen 
en periodieke uitwijktest onderdeel zijn van de assurance verklaring van de leverancier 
Centric. Dit was ten tijde van de IT-audit nog niet beschikbaar.

*₁ = Beoordeeld als voldoende, echter zijn in bijlage A nog aanbevelingen opgenomen.



4.3 Actuele IT-ontwikkelingen en onze natuurlijke adviesrol (1/3)

IT en onze natuurlijke 
adviesrol

De organisatie heeft 
een verdere 
verbetering van de IT-
beheersing voor ogen

Mogelijkheden omtrent 
autorisatiebeheer in 
Navision

Integratie Navision en 
Compas

IT-werkzaamheden en onze natuurlijke adviesrol
Vanuit onze natuurlijke adviesrol willen wij u attenderen op een aantal ontwikkelingen op het gebied van IT. Deze ontwikkelingen zijn niet 
altijd direct gerelateerd aan onze controle van de jaarrekening, maar wel van belang voor uw bedrijfsvoering. Wij schetsen in deze 
managementletter de ontwikkelingen op hoofdlijnen met als doel u te attenderen op deze ontwikkelingen. Dat betekent ook dat wij geen 
uitgebreid onderzoek hebben uitgevoerd naar deze onderwerpen of ze specifiek hebben gemaakt voor uw organisatie.

Professionalisering van IT-beheersing
Ten aanzien van IT-beheersing zien wij dat Baanbrekers de nodige tijd en middelen investeert om verder in control te komen binnen deze 
geautomatiseerde gegevensverwerking. Dit om uw ISO27001 en ISO485 certificering in uw tweede jaar te behouden en te waarborgen dat 
er een her-certificering plaatsvindt. De maatregelen die wij hebben getoetst omtrent de IT General Controls (logische toegangsbeveiliging, 
wijzigingsbeheer en continuïteit) laten zien dat u de nodige stappen hebt gezet en bezig bent om verscheidene verbeteringen te 
implementeren. Een belangrijk voordeel van ISO27001 is dat het een baseline creëert in de vorm van een managementsysteem (ISMS). Deze 
baseline kunt u vervolgens weer gebruiken om nieuwe aanstaande marktontwikkeling BIO eenvoudiger te integreren. Zie volgende pagina 
voor meer informatie.

IT-ontwikkeling rondom autorisatiebeheer
Wij hebben tijdens onze werkzaamheden begrepen voor Microsoft Dynamics Navision gebruik wordt gemaakt van de ondersteunende 
applicatie: Authorization Box. Deze applicatie biedt mogelijkheden om ingerichte autorisaties, doorbroken functiescheiding en bijzondere 
transacties te signaleren. Vanuit audit-perspectief zouden wij graag met u gesprek gaan over de inrichting van relevante analyses in het 
kader van de jaarrekeningcontrole. Denk bijvoorbeeld aan de functiescheiding tussen muteren crediteurenstamgegevens en het fiatteren 
van inkoopfacturen, muteren van gefiatteerde inkoopfacturen en memoriaalboekingen. 

Migratie naar Navision
Op basis van onze werkzaamheden zien wij dat belangrijke administraties registraties (van bijvoorbeeld uren of orders) door meerdere 
applicaties gaan en uiteindelijk (met data-interfaces) terecht komen in Navision. Een breder applicatielandschap vergt meer capaciteit om 
applicaties te beheren. Tijdens het gesprek werd aangegeven dat de mogelijkheid bestaat om de registratie uit de applicatie Compas
onder te brengen in Navision. Dit biedt als voordeel dat de IT-beheersing rondom uw applicatielandschap eenvoudiger wordt (door reductie 
van het aantal applicaties). Vanuit onze natuurlijke adviesrol delen wij graag een aantal belangrijke stappen bij het migreren:
 Het definiëren van de te behalen doelen; 
 Het (mogelijk) selecteren van een migratiepartner;
 Het overeenkomen van een contract met deze migratiepartner;
 Het opstellen en uitvoeren van een project-, conversie- en implementatieplan;
 Het laten uitvoeren van een onderzoek naar de betrouwbaarheid van de al dan niet uitgevoerde conversie alsook naar een adequate 

inrichting en werking van registraties in Navision.

Graag denken wij tijdig met u mee over de gevolgen van een migratie, zodat geborgd kan worden dat de insteek en uitkomsten van deze 
migratie dienstbaar zijn aan de interne (en externe) controle. 

DASHBOARD AANDACHTSPUNTEN SIGNIFICANTE PROCESSEN IT-BEHEERSING INTERNE CONTROLE BIJLAGEN

21



4.3 Actuele IT-ontwikkelingen en onze natuurlijke adviesrol (2/3)

Eén uniform kader voor 
informatiebeveiliging

Focus op risico-
afwegingen en 
management

Uitdagingen

Baseline Informatiebeveiliging Overheid
In het afgelopen jaar hebben diverse ontwikkelingen plaatsgevonden waaronder de aangescherpte privacywetgeving, de toenemende
behoefte om informatie via internet uit te wisselen alsook de ontwikkelingen op het gebied van Internet of Things, Cloud, Smart Cities en 
een verhoogde (digitale) interactie met burgers. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat (semi-)overheidsinstanties strengere eisen 
moeten stellen aan informatiebeveiliging. Het hebben van een adequate informatiebeveiliging is geen vrijblijvendheid meer, maar een 
harde noodzaak. 

Daarom dienen vanaf 1 januari 2020 alle overheidsinstanties de benodigde voorzieningen te hebben getroffen om te voldoen aan de nieuwe 
vereisten van Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Met de komst van de BIO zullen de bestaande baselines vervangen en zal een 
actueel en uniform normenkader geïntegreerd worden binnen de gehele overheid. We verwachten dat BIO voor u als uitvoeringsorganisatie 
(voor uw gemeenten) hier in de komende jaren hier ook mee te maken zal gaan krijgen. 

De baseline zorgt voor één gezamenlijk en eenduidig normenkader binnen de gehele overheid gebaseerd op de internationaal erkende en 
actuele ISO-normatiek (ISO 27001:2017). In het BIO-normenkader zullen risicoafwegingen en risicomanagement de basis vormen voor de 
manier en diepgang van de invulling van informatiebeveiliging voor overheidsorganisaties en hun onderlinge ketensamenwerking. Daarnaast 
vereist de BIO een expliciete betrokkenheid en verantwoordelijkheid van het lijnmanagement voor het implementeren en monitoren van 
informatiebeveiliging. 

Een aantal belangrijke stappen om de BIO te implementeren zijn:
 Het uitvoeren van een nulmeting (gap-analyse) waarin zowel de implementatie van de huidige baseline als de te ondernemen stappen

voor de BIO in kaart worden gebracht (reeds onder handen bij Baanbrekers); 
 Het trainen van het lijnmanagement door middel van bijvoorbeeld workshops, om een risico gestuurde aanpak (omtrent informatie-

beveiliging) te integreren in de bedrijfsvoering en bewustwording omtrent verantwoordelijkheden van informatiebeveiliging te creëren;
 Het uitvoeren van een security scan voor het bepalen van de vereiste maatregelen per proces;
 Het implementeren van de beheersingsmaatregelen die op basis van deze security scan zijn bepaald; 
 Het uitvoeren van een BIO-audit om te bepalen in hoeverre uw organisatie voldoet aan de BIO vereisten.

Op basis van interview en observatie hebben we gezien dat uw organisatie reeds ISO27001 gecertificeerd is en een GAP-analyse aan het 
uitvoeren bent om te kijken waar uw ISO27001 inrichting en BIO nog van elkaar verschillen. Graag denken wij tijdig met u mee over de 
gevolgen van de BIO voor de interne beheersing van de processen. 
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4.3 Actuele IT-ontwikkelingen en onze natuurlijke adviesrol (3/3)

Data analyse en 
process mining als 
mogelijke innovaties in 
de interne en externe 
controle

Voordelen en 
randvoorwaarden

Laagdrempelige en 
visuele data-analyses 
bieden nieuwe 
perspectieven op het 
proces

Data-analyse en process mining
In de praktijk zien wij dat steeds vaker dat de interne en/of externe controle gebruik maakt (of wil gaan maken) van geautomatiseerde 
controles. Data-analyse en process mining zijn voorbeelden van geautomatiseerde en gegevensgerichte controles die grote hoeveelheden 
data uit de geautomatiseerde systemen kunnen analyseren en controleren. Bij data-analyse ligt de nadruk op de kenmerken en afwijkingen 
in de gegevens, terwijl bij process mining het accent ligt op het proces die de data heeft doorlopen. 

Daarnaast zijn er (verschillende soorten) nieuw ontwikkelde technieken op basis van het zogenaamde machine learning, waarbij zonder 
manuele tussenkomst gegevens volledig worden geïnterpreteerd, geanalyseerd en gecontroleerd. De intern of externe controle kan zich 
dan richten op de gerapporteerde uitzonderingen en mogelijke risico’s in de data. 

Het grote voordeel van data-analyse is dat de interne / externe controle niet plaatsvindt door middel van statistische steekproeven / 
deelwaarnemingen, maar dat alle data integraal kan worden geanalyseerd en gecontroleerd. 

Afhankelijk van de in te zetten data-analyses zijn een aantal randvoorwaarden vereist om de betrouwbaarheid en juistheid van de data te 
waarborgen. In de basis dienen minimaal de IT General Controls rondom administrators en superusers, identificatie en 
wachtwoordinstellingen adequaat te zijn ingericht.   

Wij hebben diverse data-analyses ontwikkeld op de veel 
voorkomende systemen bij lokale overheden, zoals Navision, 
BNG en werken aan een data-analyse 
op Suite4Sociaal Domein. 

Daarnaast werken wij aan innovaties waarbij grote handmatige 
steekproeven deels of volledig kunnen worden geautomatiseerd. 

Het plaatje hiernaast geeft een voorbeeld van een visueel 
weergegeven data-analyse van betalingsgegevens, waaronder
bijvoorbeeld het inzicht in buitenlandse betalingen.

Wij gaan graag met u in gesprek over de toepasbaarheid van data-analyse, process mining, etc. in uw organisatie en uw ambities hierin.
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5.1 Verbijzonderde interne controle

5. Bevindingen interne controle
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5.1 Verbijzonderde interne controle (1/5)

Met ingang van 
verslagjaar 2021
moet het dagelijks 
bestuur een 
(onderbouwde) 
mededeling doen 
omtrent rechtmatig 
handelen

Mededeling door 
dagelijks bestuur 
vraagt om 
aanscherpingen in de 
interne beheersing 
t.a.v. rechtmatigheid

Vernieuwing accountantscontrole - rechtmatigheidsverklaring bestuur
In het VNG-rapport ‘Vernieuwing accountantscontrole gemeenten’ (juli 2015) is benadrukt dat het college c.q. dagelijks bestuur primair 
verantwoordelijk is voor de naleving van wet- en regelgeving en dat de gemeenteraad c.q. algemeen bestuur verantwoordelijk is voor het 
toezicht hierop. In de huidige situatie, waarin de accountant een rechtmatigheidsverklaring verstrekt, lijkt de verantwoordelijkheid bij de 
accountant te liggen of lijkt het erop dat het college c.q. dagelijks bestuur zich moet verantwoorden aan de accountant. Om daar
verandering in aan te brengen heeft commissie Depla de aanbeveling gedaan dat het college c.q. dagelijks bestuur een 
rechtmatigheidsverklaring opneemt in de jaarrekening. Met ingang van verslagjaar 2021 zijn de gemeenten en gemeenschappelijke
regelingen zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverantwoording en moet het college c.q. dagelijks bestuur een (onderbouwde) 
mededeling doen omtrent rechtmatig handelen. 

Belangrijk argument om de bedoelde vernieuwing door te voeren is het democratisch proces. Het college c.q. dagelijks bestuur is immers 
uiteindelijk verantwoordelijk voor de naleving van de wet- en regelgeving en dan is het zinvol de discussie over de rechtmatigheid hiervan 
te laten plaatsvinden tussen college c.q. dagelijks bestuur enerzijds en gemeenteraad c.q. algemeen bestuur anderzijds. Het ministerie wil 
dit najaar starten met een pilot. Mede afhankelijk van de resultaten van de pilot wordt besloten of en op welke wijze de 
rechtmatigheidsverantwoording zal worden ingevoerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zal de commissie BBV, de VNG, het IPO en de 
NBA betrekken in de nadere uitwerking van deze verplichting. 

Om deze verplichting te kunnen invoeren moet de Gemeentewet, het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO), de 
Kadernota rechtmatigheid, etc. nog worden aangepast. Uitgaande van de invoeringsdatum 2021, betekent dit dat er nog ruim twee jaren 
zijn om dit voor te bereiden. Dat betekent ook dat voor wat betreft de accountantscontrole de rechtmatigheidscontrole nog tenminste tot 
en met het boekjaar 2020 in scope zal zijn. De wetswijziging is niet alleen een technische verandering maar ook een cultuurverandering 
die effect heeft op de bedrijfsvoering van de gemeenschappelijke regeling. In dit kader dient u tevens aandacht te hebben voor expertise 
en capaciteit.

De wijziging in de verantwoordelijkheden ten aanzien van rechtmatigheid betekent niet dat er minder rechtmatigheidscontroles moeten 
worden uitgevoerd, maar dat het college c.q. dagelijks bestuur deze zelfstandig/intern moet inrichten, uitvoeren, controleren en
rapporteren. In feite wordt de verklaring van het college c.q. dagelijks bestuur daarmee een zogenaamde In Control Statement (ICS) ten 
aanzien van rechtmatigheid. Als accountant zullen wij die werkzaamheden vervolgens toetsen, teneinde te kunnen controleren en
verklaren dat de rechtmatigheidsverklaring van het college c.q. dagelijks bestuur een getrouw beeld geeft. 

In de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 13 september 2019 zijn wij hierover met u in overleg getreden. Wij denken graag met u 
mee over de opzet van een projectplan gericht op de invoering van deze In Control Statement/ rechtmatigheidsverklaring, mede in relatie 
tot de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) bij Baanbrekers (zie ook hierna).
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Three Lines of 
Defense-model als 
referentiekader

Wij onderschrijven de 
gemaakte keuzes en 
herkennen de 3LoD

Three Lines of Defense-model
In de theorie van governance, bedrijfsvoering en risicomanagement 
wordt vaak het zogenaamde Three Lines of Defense-model (3LoD) 
als referentie- en inrichtingsmodel gehanteerd. Dit 
referentiemodel is meer dan alleen een organisatiestructuur en 
het benoemen van rollen. Het is een (internationaal gangbare) 
manier van (samen)werken en denken die kan bijdragen aan het 
versterken van de interne beheersing en het managen van risico’s, 
inclusief het verlagen van de ‘cost of control’.

Op de volgende pagina geven wij een nadere toelichting op het 
Three Lines of Defense-model.

Ons beeld
De huidige opzet van de 3LoD is in de huidige structuur te 
onderkennen en in opzet aanwezig. Daarmee onderschrijven wij 
de beschreven keuzes, waarbij wij (hierna) nog wel een aantal 
afwegingen en adviezen geven t.a.v. de 3e lijn; de VIC. 

Vanzelfsprekend toetsen wij de structuur en taken niet specifiek, 
maar beoordelen wij de ondersteunende processen en adviseren 
wij (vanuit onze natuurlijke adviesrol) over planning & control en 
risicomanagement. Middels deze management letter beogen wij 
daarnaast op het niveau van processen en de jaarrekening een 
bijdrage te kunnen leveren aan de optimalisering van de interne 
beheersing in alle drie de lijnen.
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DASHBOARD AANDACHTSPUNTEN SIGNIFICANTE PROCESSEN IT-BEHEERSING INTERNE CONTROLE BIJLAGEN

Wat is het Three Lines of Defence-model?
Onze controleaanpak is naast het controleren van de jaarrekening gericht
op het verbeteren van uw bedrijfsvoering inclusief digitalisering hiervan.
In onze controle hanteren wij daarvoor het Three Lines of Defence-model.
Dit model geeft handvatten om te beoordelen waar in de interne beheersing 
risico’s worden ondervangen:

1st Line of Defence
Uitgangspunt van het 3LoD-model is dat het lijnmanagement verantwoordelijk
is voor haar eigen (operationele) processen. Om te borgen dat de uitvoering van 
processen adequaat verloopt (rechtmatig en getrouw) worden interne 
beheersmaatregelen uitgevoerd door de functionarissen, die betrokken zijn bij 
de uitvoering van de dagelijkse activiteiten in de organisatie en het 
lijnmanagement. Deze beheersmaatregelen uitgevoerd door bestuur, 
management en uitvoerende functionarissen vormen de eerstelijnscontroles. 

2nd Line of Defence
Daarnaast moet er wel een functie zijn die de 1e lijn ondersteunt, adviseert, 
coördineert en bewaakt of het management zijn verantwoordelijkheden ook 
daadwerkelijk neemt. Dit is de tweede lijn. In het geval van Baanbrekers de 
interne beheerscycli uitmondend bij het MT. De planning- & controlcylus
en het risicomanagement zijn daarbij belangrijke instrumenten.

3rd Line of Defence: algemeen directeur, VIC en externe audit
Ten slotte kan het wenselijk zijn dat er binnen de organisatie een functie bestaat 
die controleert of de 1e lijn haar taken goed uitvoert en beoordeelt of het 
samenspel tussen de 1e en 2e lijn soepel functioneert. De derde lijn is niet 
verantwoordelijk voor het nemen van de beslissingen (eerste lijn) en evenmin 
voor het ontwerpen en implementeren van de systemen voor de beheersing van 
bedrijfsprocessen (tweede lijn). De 3e lijn zou daarover objectief en 
onafhankelijk een oordeel moeten vellen en adviezen tot verbetering geven. 
Eventueel kan ook de externe accountant als 3e lijn worden gezien, maar die 
staat meer op afstand en controleert primair de jaarrekening.

2nd Line of Defence
MT / Manager Bedrijfsvoering en Control

3rd Line of Defence
Algemeen directeur, CISO, FG,

Verbijzonderde Interne Controle (VIC),
Extern accountant

1st Line of Defence
Afdelingshoofden / teamleiders
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BADO notitie 
verbijzonderde interne 
controle decentrale 
overheid

Vier varianten van VIC:
 Instrument 

aanlevering van 
stukken

 Onderdeel van het 
interne 
beheersingskader

 Interne 
beheersmaatregel

 Interne auditfunctie 
(Standaard 610)

Verbijzonderde Interne Controle
De afgelopen jaren is veel discussie geweest over de eisen die gesteld moeten worden aan de onafhankelijkheid, positie en kwaliteit van 
de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) en de wijze waarop accountants gebruik kunnen maken van de VIC. De commissie Bedrijfsvoering, 
Auditing Decentrale Overheden (BADO) heeft op 14 februari 2019 de notitie De verbijzonderde interne controle bij decentrale overheid 
uitgebracht met als doel een handreiking te bieden aan decentrale overheden ten aanzien van de inrichting van de verbijzonderde interne 
controle en de mogelijkheden voor de accountant om hiervan gebruik te kunnen maken.

Samenvattend worden in de notitie vier varianten beschreven:
1. de VIC als instrument om de aanlevering van stukken aan de accountant te verbeteren;
2. de VIC als onderdeel van het interne beheersingskader om toezicht te houden op de uitvoering van interne beheersingsmaatregelen;
3. de VIC als interne beheersingsmaatregel, waarop de accountant kan steunen bij zijn organisatiegerichte werkzaamheden;
4. de VIC als interne auditfunctie (IAF, zoals bedoeld in Standaard 610).

1. Aanlevering stukken 
Allereerst kan de VIC behulpzaam zijn bij het verzamelen van allerhande gegevens en onderliggende stukken, die nodig zijn voor de 
controle door de accountant. Door bijvoorbeeld tijdig een kwaliteitstoets uit te voeren op de volledigheid van de stukken kan een positieve 
invloed worden uitgeoefend op de doorlooptijd van de controle. Voorts kan een goede aanlevering van stukken een bijdrage leveren aan de 
efficiency van de accountantscontrole.

2. Interne beheersingskader 
In deze situatie gebruikt de accountant de VIC als een van de belangrijke informatiebronnen om kennis te verkrijgen van de organisatie en 
zo richting te geven aan zijn controle. Op deze wijze worden risico’s geïdentificeerd en ingeschat, om een basis voor het opzetten en 
uitvoeren van verdere controlewerkzaamheden te verkrijgen. De accountant zal in deze situatie kennisnemen van de geaccordeerde 
jaarplannen van de VIC en de werkzaamheden en de bevindingen van de VIC.

3. De VIC als interne beheersingsmaatregel, waarop de accountant kan steunen bij zijn organisatiegerichte werkzaamheden 
De derde variant is de situatie waarin de accountant kan en wil steunen, op de interne beheersingsmaatregelen van de decentrale 
overheid. De VIC omvat interne beheersingsmaatregelen, die de accountant kan toetsen in het kader van zijn organisatie- en 
procesgerichte werkzaamheden.

4. De VIC als interne auditfunctie
In deze situatie concludeert de accountant op basis van zijn werkzaamheden, dat de VIC voldoet aan de eisen die Standaard 610 bevat voor 
de interne auditfunctie (IAF: zie de paragraaf over de drie verdedigingslinies). Dit veronderstelt het volgende: 
 dat de organisatorische positie en relevante beleidslijnen alsmede procedures van de interne auditfunctie, op adequate wijze de 

objectiviteit van de interne auditors ondersteunen; 
 het competentieniveau van de interne auditfunctie gewaarborgd is; 
 dat binnen de interne auditfunctie een systematische en gedisciplineerde benadering gehanteerd wordt, inclusief de 

kwaliteitsbeheersing. 
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Ons beeld van de VIC

Variant: VIC als interne 
beheersmaatregel

Ons beeld van de VIC
De VIC beoogt het vergroten van de transparantie met betrekking tot de wijze waarop Baanbrekers haar bedrijfsvoering ingericht heeft. De 
VIC is gericht op de werking van de financiële bedrijfsprocessen en heeft als primair doel vast te stellen of de administratieve organisatie 
en de daarin vervatte maatregelen van interne controle voldoende waarborgen dat de financiële informatievoorziening juist en volledig is, 
materieel niet afwijkt van de werkelijkheid en dat wordt voldaan aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

De VIC (afdeling interne controle) voert haar onderzoeken onafhankelijk van het betreffende lijnmanagement uit op basis van een jaarlijks 
intern controleplan. Dit blijkt onder meer uit de interne controleplannen en -rapportages. De afdeling interne controle staat formeel onder 
leiding van de manager Bedrijfsvoering & Controle. De teamleider interne controle richt de interne controleplannen en –rapportages aan 
de manager Bedrijfsvoering & Controle, het voltallige managementteam en het dagelijks bestuur. Op basis van vooral wet- en regelgeving 
worden onderzoeken uitgevoerd in het kader van doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. De geplande onderzoeken komen tot 
stand op basis van risico-inschatting, actualiteit en bestuurlijke relevantie. Volgens het interne controleplan 2019 richt de VIC zich op de 
onderdelen lonen en salarissen, inkoop en aanbesteding, investeringen en afschrijvingen, eigen vermogen, langlopende schulden, 
debiteuren, uitkeringen, re-integratie, PMC baten (werkbedrijven), baten Twiddus, detacheringen en opbrengsten Rijksmiddelen. In onze 
optiek komt de keuze van de geplande onderzoeken op een gedegen wijze tot stand, controleert de VIC risicogericht en is de VIC gefocust 
op de belangrijkste onderdelen.

De eisen die Standaard 610 stelt aan de externe accountant bij de beoordeling van de objectiviteit en competentie van de internal audit 
functie zijn (zeer) hoog. Volgens Standaard 610 moet de VIC voldoen aan het kwaliteitsniveau dat ook voor de controlerend accountants 
zelf geldt. Dit impliceert interne kwaliteitseisen zoals het vierogenprincipe bij de uitvoering van de VIC, een zichtbare detailreview van 
alle uitgevoerde werkzaamheden en permanente educatie.

Wij concluderen dat het op dit moment niet realistisch is om te voldoen aan de eisen van de COS 610 c.q. dit op korte termijn ook niet het 
streven is / moet zijn. Wel is de kwaliteit zodanig dat we bij enkele processen (uitkeringen en omzet) op de VIC als interne 
beheersingsmaatregel kunnen steunen bij onze organisatiegerichte werkzaamheden (ofwel de derde variant kunnen toepassen. Voor alle 
overige processen passen we de eerste variant (aanlevering stukken) toe waarbij de VIC een bijdrage kan leveren aan de efficiency van de 
accountantscontrole. In 2019 rapporteren wij vanuit dit uitgangspunt met betrekking tot de VIC van Baanbrekers. 

Aanbevelingen
Wij constateren dat de VIC in de uitvoering van haar werkzaamheden nu primair gericht is op het uitvoeren van de in het jaarplan
opgenomen (gegevensgerichte) testaantallen. In onze optiek kan de meerwaarde van de VIC voor de organisatie nog worden vergroot door 
‘aan de voorkant’ nog meer expliciet aandacht te geven aan de opzet en inrichting van de AO/IB inclusief IT (general controls en 
application controls) per proces alsmede de advisering daaromtrent (systeem-procesgericht).

Kort samengevat zouden wij verwachten dat de VIC zich, alvorens over te gaan tot het uitvoeren van de testaantallen, ook richt op het 
vastleggen / uitwerken van de procesbeschrijvingen en het uitvoeren en documenteren van de omvattende lijncontroles per proces. De 
testwerkzaamheden zouden zich vervolgens liefst 1:1 moeten verhouden tot de binnen de verschillende processen geïdentificeerde ‘key-
controls’ of beheersmaatregelen. Een key-control is een control (handmatig of geautomatiseerd) die de betrouwbare procesgang borgt en 
waarop gesteund kan worden voor de interne en externe controle.
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DASHBOARD SIGNIFICANTE PROCESSEN IT-BEHEERSING INTERNE CONTROLE BIJLAGEN AANDACHTSPUNTEN

We hebben geconstateerd dat de volgende controles aanwezig zijn:
 Voor 1 gebruiker per applicatie vastgesteld dat de aanvraag voor toekennen en intrekken worden structureel vastgelegd in een getekend formulier en in het ticketsysteem;
 Voor 1 gebruiker per applicatie vastgesteld dat dit account tijdig wordt geblokkeerd.

Vastgesteld op basis van inspectie en observaties rondom de procedure autorisatiebeheer dat:
 Rollen in de applicaties worden aangevraagd op basis van inzicht van de leidinggevende. Hierdoor bestaat het risico dat een leidinggevende naar eigen inzicht mogelijk 

onterecht teveel rollen/rechten aanvraagt. Dit heeft met name betrekking op Navision, gezien de financiële administratie hierin wordt geregistreerd. 
 Rollen worden niet toegekend op basis van een formele normpositie, die goedgekeurd is door het management van Baanbrekers;
 Voor de applicaties in scope hebben wij vastgesteld dat er geen zichtbare structurele periodieke review (achteraf) wordt uitgevoerd op:

 De juistheid van toegekende rollen/rechten;
 Actualiteit van gebruikers (wanneer uitdienst);
 Autorisaties/rechten per gebruikersrol.

Tijdens onze werkzaamheden heeft u aangegeven dat deze controle alleen plaatsvindt bij het toekennen van rollen/rechten (vooraf). Echter kan het risico zich voordoen dat 
autorisatiewijzigingen zich voordoen die niet worden vastgelegd waardoor wijzigingen in rollen/rechten niet achteraf kunnen worden gedetecteerd. 

Risico/gevolg Door het ontbreken van een formele normpositie voor autorisatiebeheer bij het toekennen van rollen/rechten bestaat het risico dat gebruikers ten onrechte gebruikersrechten 
krijgen toegekend welke zij uit hoofde van hun functie en de daarbij gewenste functiescheiding niet behoren te krijgen.

Door het ontbreken van een periodieke review bestaat het risico dat de inrichting van autorisaties niet meer in lijn is met de vereisten vanuit functiescheiding.

Ons advies/
uw aanvullende 
werkzaamheden

Het verdient de aanbeveling om een formele normpositie voor de applicaties in scope op te stellen welke applicatie overstijgend is zodat de belangrijkste gewenste 
functiescheidingsprincipes zichtbaar zijn gemaakt. Om administratieve lasten te voorkomen raden we aan om voornamelijk te focussen op de belangrijkste functiescheidingen in 
de systemen. Denk hierbij in Navision aan bijvoorbeeld de scheiding tussen het muteren van crediteuren stamgegevens en het registreren/boeken van inkoopfacturen. 

In navolging hierop raden we aan om dit jaarlijks vooraf door het management te laten goedkeuren, zodat dit organisatie-breed wordt gedragen en baseline biedt. Aan de hand 
van deze normpositie dienen de verzoeken tot het aanvragen en muteren van gebruikers met rollen en rechten beoordeeld te worden alvorens deze rollen/rechten worden 
toegekend.

Tevens verdient het de aanbeveling om een periodieke review (bijv. halfjaarlijks, jaarlijks) uit te voeren waarin achteraf tegen de bovengenoemde normpositie wordt nagegaan 
of gebruikers teveel rollen/rechten toegekend hebben gekregen. U heeft aangegeven dat Authorization Box deze mogelijkheden biedt voor Navision, daarom raden we aan om 
deze controle periodiek (geautomatiseerd) uit te laten voeren en de afwijkingen met de leidinggevende te bespreken en vast te leggen. 

Daarnaast zou u op basis van de uitdienstlijst periodiek een controle kunnen uitvoeren om na te gaan of alle uitdiensttreders (tijdig) zijn geblokkeerd voor de applicaties in scope. 

Reactie management/
opvolging

Baanbrekers werkt niet op basis van een formele normpositie maar op basis van het toekennen van rollen aan de hand van profielen behorende bij een bepaalde functie, 
bijvoorbeeld het profiel behorende bij de functie van  inkomensconsulent. Autorisatiebeheer binnen Baanbrekers is georganiseerd echter niet conform een normpositie.
Constatering dat er geen review plaatsvindt op toegekende autorisaties/profielen door de verantwoordelijke manager is correct. Maatregel die reeds aanwezig is: Het toekennen 
(wijzigen) van autorisatie gebeurt door de manager op basis van een functieprofiel. Dit geldt voor alle applicaties maar zeker voor de hoofdapplicaties Suite, Compas, Navision en 
Groenvison. Nieuwe maatregel: Mede ingegeven door ISO 27001 vindt er door de verantwoordelijke manager aantoonbaar een review plaats op autorisaties.

Bevinding PROCEDURE AUTORISATIEBEHEER & PERIODIEKE CONTROLE OP JUISTHEID INGERICHTE AUTORISATIES

Jaar van constatering 2019
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Wij hebben vastgesteld dat niet-persoonsgebonden (hierna: generieke) gebruikers in de applicaties in scope verklaarbaar zijn vanuit gebruikersdoeleinden. 

Hoewel dit geen directe impact heeft op de controle van de jaarrekening, is een aantal accounts wel een risico voor inzake de beheersing van uw IT-omgeving. Generieke 
accounts vormen een risico (zie kolom ‘Risico/gevolg’). Wanneer de omvang van het aantal generieke accounts toeneemt leidt dit tot een verhoogd risico. 

Risico/gevolg Tevens bestaat het risico op generiek genaamde accounts dat met deze accounts ongeautoriseerde wijzigingen worden doorgevoerd, waarnaar op basis van naamgeving niet te 
achterhalen is wie deze wijzigingen heeft doorgevoerd.

Ons advies/
uw aanvullende 
werkzaamheden

Het verdient aanbeveling om het en generieke accounts binnen de verschillende applicaties zoveel mogelijk in te perken, door deze accounts waar mogelijk op naam te stellen.

Reactie management/
opvolging

Bevinding IDENTIFICATIE VAN GEBRUIKERS

Jaar van constatering 2019
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Op basis van systeemwaarnemingen hebben wij vastgesteld dat de volgende wachtwoordvereisten worden afgedwongen voor de applicaties in scope:

NB. De dikgedrukte tekst in de tabel behoeft verbetering. 
Op basis van inspectie van de Active Directory gebruikersanalyse is vastgesteld dat er 3 persoonlijke (Navision-)gebruikersaccounts zijn vrijgesteld van periodiek verplicht 
wachtwoord wijzigen. In totaal zijn er 16 persoonlijke Active Directory accounts uitgesloten van verplicht periodiek wachtwoord wijzigen. 

Risico/Gevolg Baanbrekers loopt op basis van het ontbreken van adequate wachtwoordinstellingen in de applicaties het risico dat wachtwoorden door onbevoegden worden achterhaald en 
kunnen worden misbruikt. Hierdoor zouden mogelijk de functiescheidingsprincipes doorbroken kunnen worden en ongeautoriseerde handelingen worden uitgevoerd.

Ons advies/
Uw aanvullende 
werkzaamheden

Het verdient aanbeveling om de wachtwoord instellingen te evalueren. Wij bevelen aan om, daar waar technisch mogelijk, de volgende wachtwoordeisen in te stellen:

Dit wachtwoordbeleid dient periodiek te worden beoordeeld op naleving in de organisatie.
*² = De BIO normen zijn overgenomen uit het document ‘Baseline Informatiebeveiliging Overheid v1.03’ en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
Daarnaast raden we aan om een beoordeling de vrijgesteld accounts (van verplicht wachtwoord wijzigen) na te gaan en waar mogelijk deze instelling af te dwingen. 

Bevinding WACHTWOORDBELEID

Jaar van constatering 2019

WACHTWOORDINSTELLINGEN Navision & Compas (SSO via Active Directory) *₁ S4SD GroenVision

Minimale wachtwoordlengte 10 karakters 10 karakters 10 karakters

Maximale wachtwoordleeftijd 90 dagen 100 dagen Niet ingesteld

De laatste # wachtwoorden mogen niet hergebruikt worden 24x laatste ww 3x laatste ww Niet ingesteld

Het account wordt na # foutieve inlogpogingen geblokkeerd 10 foutieve inlogpogingen 5 foutieve 
inlogpogingen Niet ingesteld

Wachtwoordcomplexiteit Ingeschakeld Ingeschakeld Niet ingeschakeld

Initiële wachtwoordwijziging Afgedwongen Afgedwongen Afgedwongen

WACHTWOORDINSTELLINGEN BDO best practice norm BIO norm (excl. 2-factor authenticatie) *²

Minimale wachtwoordlengte 8 karakters 8 karakters (of 20 karakters)

Maximale wachtwoordleeftijd 90 dagen 180 dagen

De laatste # wachtwoorden mogen niet hergebruikt worden 12 wachtwoorden Niet expliciet benoemd

Het account wordt na # foutieve inlogpogingen geblokkeerd 5 foutieve inlogpogingen 10 foutieve inlogpogingen

Wachtwoordcomplexiteit Ingeschakeld Ingeschakeld (vervalt bij min. lengte van 20 karakters)

https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/baseline-informatiebeveiliging-overheid-bio/
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Reactie management / 
Opvolging

GroenVision: De constatering dat het wachtwoordbeleid niet voldoet is correct. De keuze hiervoor is reeds in het verleden gemaakt door de destijds verantwoordelijke manager. 
Er kan echter geen toegang worden verkregen tot de orderadministratie; de administratie kan niet worden gemanipuleerd. Ook binnen Groenvision zijn er rollen toegekend op 
basis waarvan een medewerker al dan niet rechten heeft binnen de administratie. De huidige manager WML Facilitair beoordeelt momenteel of het risico nog steeds wordt 
geaccepteerd of alsnog wordt gemitigeerd.

Compas: Superusers kunnen immers als enige binnen de organisatie ‘’niet- single- sign- on’’ inloggen en vormen geen risico. Een medewerker kan enkel en alleen inloggen onder 
zijn eigen naam/profiel, als zichzelf. Een mogelijke maatregel kan zijn in het huidige wachtwoord beleid opnemen dat er geen wachtwoordbeleid is voor de enkele super user.

Bevinding WACHTWOORDBELEID

Jaar van constatering 2019
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We hebben geconstateerd dat de volgende controles aanwezig zijn:
 Wij hebben vastgesteld dat voor Navision, Compas en Suite4SociaalDomein een functiescheiding bestaat tussen lijnorganisatie en IT-organisatie.

Wij hebben vastgesteld dat onderstaande gebruikers beschikken over rollen/rechten om autorisaties toe te kennen (superuser-rechten): 
 Voor GroenVision hebben wij 1 directielid (niet ingelogd sinds 2016, maar nog wel actief), 3 systeembeheer Projectleider WML Facilitair en 1 coördinator bedrijfsbureau 

geconstateerd welke beschikken over superuser-rechten, waardoor hier mogelijk misbruik van gemaakt kan worden door medewerkers uit de lijnorganisatie.

Risico/gevolg Accounts met beheerrechten bezitten alle rechten en kunnen hiermee gewenste functiescheidingen doorbreken en eventueel ongeautoriseerde wijzigingen (bijvoorbeeld 
stamgegevens of financiële transacties) doorvoeren. Dit is een inherent risico van beheeraccounts echter wordt dit risico aanzienlijk verhoogd door deze accounts te beleggen in 
de lijnorganisatie. Tevens bestaat het risico op generiek en/of verouderde genaamde accounts dat met deze accounts ongeautoriseerde wijzigingen worden doorgevoerd, 
waarnaar op basis van naamgeving niet te achterhalen is wie deze wijzigingen heeft doorgevoerd.

Ons advies/
uw aanvullende 
werkzaamheden

Het verdient aanbeveling om een duidelijke functiescheiding aan te brengen tussen het gebruik en het beheer van applicaties. Dit bijvoorbeeld door de kritische applicatiebeheer 
processen (zoals o.a. het aanmaken, verwijderen, wijzigen van gebruikers en rechten, het wijzigen van systeeminstellingen zoals wachtwoordinstellingen, loginstellingen, het 
installeren van updates) te centraliseren bij de ICT-afdeling.

Reactie management/
opvolging

Er worden geen extra  verbetermaatregelen genomen. Het betreft een geaccepteerd risico en een bewuste keuze van de voormalige en huidige manager. Een aantal aangewezen 
personen beschikken over een dubbel useraccount vanwege het vervullen van een dubbel rol.

Bevinding SUPERUSER-RECHTEN

Jaar van constatering 2019
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DASHBOARD SIGNIFICANTE PROCESSEN IT-BEHEERSING INTERNE CONTROLE BIJLAGEN AANDACHTSPUNTEN

We hebben geconstateerd dat de volgende controles aanwezig zijn:
 Wij hebben vastgesteld dat voor Navision, Compas en GroenVision dat er gedurende het boekjaar geen wijzigingen (releases, patches) zijn doorgevoerd aan de productie-

omgeving;
 Dat per applicatie een gescheiden test- en productie-omgeving bestaat;
 Voor Suite4Sociaaldomein is voor 1 doorgevoerde wijziging vastgesteld dat met testwerkzaamheden zijn uitgevoerd en met een zichtbaar akkoord in-productie is genomen. 

Risico/gevolg Nvt.

Ons advies/
uw aanvullende 
werkzaamheden

Geen verdere aanbevelingen.

Reactie management/
opvolging

Bevinding WIJZIGINGENBEHEER UPDATES

Jaar van constatering 2019
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DASHBOARD SIGNIFICANTE PROCESSEN IT-BEHEERSING INTERNE CONTROLE BIJLAGEN AANDACHTSPUNTEN

We hebben geconstateerd dat de volgende controles aanwezig zijn:
 Een back-upschema met bijhorende retentietijden is ingericht;  
 Monitoring of foutieve back-ups is ingericht voor de applicaties in scope. 

Hosting van de productie-omgeving is uitbesteed aan de externe partij Centric. Baanbrekers heeft aangegeven dat ze nagaan of leverancier Centric beschikt over een 
assuranceverklaring (bijvoorbeeld ISAE3402). Waarmee zekerheid verkregen kan worden over de getroffen beheersingsmaatregelen rondom fysieke toegangsbeveiliging en/of een 
periodieke restore-test door de leverancier. 

Risico/gevolg Voor de uitbestede continuitsmaatregelen bij Centric bestaat het risico dat: 
 Door een (te) hoog aantal personen met toegang tot de serverruimte bestaat het risico dat kritieke data of apparatuur beschadigd en/of ontvreemd wordt;
 Door het ontbreken van fysieke beschermingsmaatregelen (UPS, brandalarm, luchtregeling) is er een verhoogd risico op verstoringen als gevolg van fysieke schade aan ICT 

componenten;
 Doordat de restoretesten nog niet zijn uitgevoerd, bestaat het risico dat back-up data niet te restoren is in geval van nood.

Ons advies/
uw aanvullende 
werkzaamheden

Dit punt behoeft nuancering vanwege het feit dat dit jaarlijks gepubliceerd wordt aan het begin van het nieuwe jaar.
Wij raden aan om per jaareinde de assuranceverklaring op te vragen bij Centric en na te gaan:
 Wat de scope van de assuranceverklaring betreft en of dit overeenkomt met de afgenomen diensten bij Centric;
 Wat de periode van de assuranceverklaring betreft (gehele boekjaar of gedeelte van het jaar); 
 In hoeverre de controlemaatregelen rondom fysieke toegangsbeveiliging en periodieke restore-test toereikend zijn;
 Welke aanvullende controlemaatregelen (ref: user consideration controls) worden verwacht van Baanbrekers. 

Wij raden aan om bijzonderheden ten opzichte van bovengenoemde aandachtspunten te bespreken met de leverancier. 

Reactie management/
opvolging

Bevinding IT-CONTINUÏTEIT

Jaar van constatering 2019
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Met het vaststellen van de actualisatie begroting 2020 worden de financiële 
kaders voor het begrotingsjaar 2020 vastgelegd. De bijdragen voor de 
gemeenten worden aangepast conform de afgesproken verdeelsleutel. Dit 
betekent ten opzichte van de oorspronkelijke begroting een verlaging van de 
gemeentelijke bijdragen. 
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Nadere informatie: 
Samenvatting 
 
De begroting 2020 is op 8 juli 2019 door het Algemeen Bestuur van Baanbrekers vastgesteld. Sinds 
het moment van vaststellen hebben zich tal van ontwikkelingen voorgedaan, die het noodzakelijk 
maken de begroting bij te stellen, zowel voor de lasten als voor de baten.  
 
In bijgaande actualisatie begroting 2020 is, naar de kennis per eind december 2019, de begroting 
bijgesteld. De formeel vast te stellen 1e begrotingswijziging 2020 is in het document opgenomen.   
 
Kortheidshalve wordt voor nadere toelichting op de begrotingwijziging verwezen naar bijgaand 
document.  
 
Vervolgtraject 
Na vaststelling door het algemeen bestuur, moet de 1e begrotingswijziging 2020 ter kennisname 
worden gestuurd naar de deelnemers en naar de toezichthouder, de provincie Noord-Brabant.  
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1 Voorwoord 
 
De begroting 2020 is door het algemeen bestuur van Baanbrekers op 8 juli 2019 vastgesteld. De begroting 
ging uit van de bestaande bedrijfsvoering en was gebaseerd op de financiële informatie zoals die bekend 
was in het voorjaar 2019. Diverse ontwikkelingen nadien maken het noodzakelijk dat de begroting op 
onderdelen financieel wordt bijgesteld. De belangrijkste wijzigingen betreffen: 
 

 Bijstelling salarislasten als gevolg van nieuwe cao’s, de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt 
in Balans (WAB) en formatieontwikkelingen 

 Bijstelling rijksbudgetten op basis van septembercirculaire en voorlopig budget BUIG 

 Verlaging van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden van 1.520 naar 1.420 

 Bijstelling van de Bbz baten als gevolg van een nieuwe financieringssystematiek vanuit het Rijk 

 Het opnemen van een financiële bijdrage aan het WSP Werkhart in de arbeidsmarktregio Hart van 
Brabant als gevolg van het besluit ‘bundeling middelen’ 

 Verschuiving van zowel omzet als salarislasten van de PMC’s naar de Werkpool als gevolg van de 
koers ‘Kom in Beweging’ waarbij mensen zo regulier mogelijk aan het werk gaan 

 Verhoging storting onderhoudsvoorziening conform besluit AB van 21 oktober 2019 

 Aanpassing verwacht resultaat Ruelong B.V. 
 
Onder paragraaf 2.1 zijn de aanpassingen verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2020. In paragraaf 2.2 
zijn de mutaties nader toegelicht.  
 
De financiële bijstellingen leiden per saldo tot een verlaging van het tekort met € 315.138. 
Dit betekent dat de gemeentelijke bijdragen 2020 met hetzelfde bedrag worden verlaagd. 
 

 
Ahmed Kansouh 
directeur 
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2 Actuele en gewijzigde begroting 2020 
 

2.1 Eerste begrotingswijziging 2020 
 

De bijstelling van de lasten en baten per deelprogramma is in de navolgende 1e begrotingswijziging 2020 

verwerkt. Het totaal van de deelprogramma’s, aangevuld met de kosten van overhead en de mutaties 

reserves leidt tot het resultaat van Baanbrekers. 

 

 
 
Vastgesteld door het algemeen bestuur van Baanbrekers in de openbare vergadering van 27 januari 2020.  

 

 

 

Het bestuur voornoemd, 

 

 

 

Mr. A.H. Kansouh MMI     R. Bakker 

Secretaris      Voorzitter 

  

Bedragen x € 1.000 ....Begroting 2019.... 

na 3e wijziging

....Begroting 2020.... 

voor wijziging
1e 

Begrotingswijziging

....Begroting 2020.... 

na 1e wijziging

Lasten

DP1: Inkomensondersteuning 26.229 26.643 -1.024 25.619

DP2: Re-integratie & Participatie 3.442 3.924 367 4.290

DP3: Leerwerkstructuur 12.658 12.886 178 13.063

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 478 1.533 -1.211 322

Totaal lasten deelprogramma's 42.808 44.985 -1.691 43.294

Overhead 7.427 7.144 180 7.324

Totaal lasten 50.235 52.129 -1.511 50.618

Baten

DP1: Inkomensondersteuning 28.957 29.809 -1.068 28.741

DP2: Re-integratie & Participatie 1.048 737 364 1.101

DP3: Leerwerkstructuur 13.225 12.987 400 13.386

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 7.950 7.676 -285 7.390

Totaal baten 51.180 51.208 -590 50.618

Saldo van lasten en baten 944 -921 921 0

Af: stortingen reserves -240 0 0 0

Bij: onttrekkingen reserves 839 921 -921 0

Resultaat 1.544 0 0 0
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2.2 Toelichting op de aanpassingen in de begroting 2020 
 
Op de navolgende pagina’s wordt per deelprogramma een nadere toelichting op de gewijzigde 
begrotingsposten gegeven. 
 

 
 

Lasten  

BUIG – Uitkeringen Bijstelling van de verwachte uitkeringslast naar aanleiding van de 
ontwikkelingen in het aantal uitkeringsgerechtigden. Verlaging van het 
gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden van 1.520 naar 1.420. 

Bijzondere bijstand Bijstelling conform begroting 2019. 

Gesubsidieerd personeel Bijstelling op basis van nieuwe cao Sociale Werkvoorziening en 
formatieontwikkelingen. 

Niet gesubsidieerd personeel Bijstelling op basis van nieuwe cao Samenwerkende Gemeentelijke 
Organisaties (SGO), inwerkingtreding WAB en formatieontwikkelingen. 

  

Baten  

BUIG – Inkomsten Bijstelling op basis van het voorlopig budget BUIG.  

Bbz Als gevolg van een nieuwe financieringssystematiek vanuit het Rijk 
wordt met ingang van 2020 een deel van het Bbz-budget aan de BUIG 
toegevoegd en een deel aan het gemeentefonds. Hierdoor blijven op 
deze deelpost alleen de inkomsten uit terugvordering intact. Per saldo 
zorgt deze wijziging voor een structureel groter tekort. 

Bijzondere bijstand Bijstelling conform het niveau van de begrote lasten. 

Wsw rijksvergoeding Bijstelling op basis van de berichtgeving septembercirculaire inzake het 
Wsw-budget en op basis van de huidige Sw-formatie. 

Bedragen x € 1.000 ....Begroting 2019.... 

na 3e wijziging

....Begroting 2020.... 

voor wijziging
1e 

Begrotingswijziging

....Begroting 2020.... 

na 1e wijziging

Lasten

BUIG - Uitkeringen 19.625 20.608 -1.268 19.340

Bbz 532 484 0 484

Bijzondere bijstand 2.297 2.132 165 2.297

Gesubsidieerd personeel 113 110 6 116

Niet gesubsidieerd personeel 2.767 2.794 73 2.867

Inhuur derden 295 195 0 195

DVO HIT/BIT 5 10 0 10

Specifieke ICT 310 310 0 310

Overige lasten 285 0 0 0

Totaal lasten 26.229 26.643 -1.024 25.619

Baten

BUIG - Inkomsten 25.541 26.573 -817 25.756

BUIG - Invordering 550 550 0 550

Bbz 485 474 -424 50

Bijzondere bijstand 2.297 2.132 165 2.297

Wsw rijksvergoeding 79 70 8 78

DVO HIT/BIT 5 10 0 10

Overige baten 0 0 0 0

Totaal baten 28.957 29.809 -1.068 28.741

Saldo van lasten en baten 2.728 3.166 -43 3.123

Deelprogramma 1: Inkomensondersteuning
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Lasten  

BUIG – LKS: Banenafspraak Bijstelling op basis van de ontwikkeling in het aantal plaatsingen 
Banenafspraakbanen en Praktijkroute. Het volume dat in 2020 
verwacht werd, is in 2019 reeds behaald. Gezien deze groei wordt het 
budget naar boven bijgesteld. 

BUIG – LKS: Beschut Werk Ondanks de verrichte inspanningen blijft het aantal plaatsingen 
Beschut Werk vooralsnog achter bij de target. Door het achterblijvend 
aantal plaatsingen wordt ook het budget naar beneden bijgesteld. 
Recent is bekend geworden dat de deelnemers ultimo 2020 41 
beschutte werkplekken gerealiseerd moeten hebben. 

Re-integratie trajecten Bijstelling op basis van realisatie 2019 op het deelbudget ‘Overig’. De 
verwachte bestedingen op de overige trajecten blijft ongewijzigd. 

Projectkosten (HOB + 
Inburgering+) 

Een aantal HOB-trajecten die in 2019 van start zijn gegaan lopen ook in 
2020 door. Daarnaast worden ook in 2020 weer nieuwe trajecten 
opgestart. In 2020 wordt ingezet op de voorbereiding naar de nieuwe 
Wet Inburgering en gaan we ervaring opdoen met een aantal 
onderdelen van deze wet. De veranderopgave inburgering heeft tot 
gevolg dat Baanbrekers zich gaat voorbereiden op de gevolgen van de 
nieuwe wet en het huidige HOB-project op onderdelen gaat door 
ontwikkelen. In Langstraatverband zal gekeken worden naar de 
samenwerking en is het een wens van de gemeenten om de huidige 
inburgering en HOB en activeringsprojecten dichter bij elkaar te 

Bedragen x € 1.000 ....Begroting 2019.... 

na 3e wijziging

....Begroting 2020.... 

voor wijziging
1e 

Begrotingswijziging

....Begroting 2020.... 

na 1e wijziging

Lasten

BUIG - LKS: Banenafspraak 1.050 1.130 320 1.450

BUIG - LKS: Beschut Werk 109 517 -129 388

Re-integratie trajecten 569 590 -70 520

Lonen Fidant extern 30 60 0 60

Projectkosten 342 0 342 342

Niet gesubsidieerd personeel 1.614 1.669 12 1.681

- doorbelast aan trajecten -271 -92 -381 -473

Inhuur derden 0 50 -40 10

Overige lasten 0 0 313 313

Totaal lasten 3.442 3.924 367 4.290

Baten

Participatiebudget (P-budget) 686 687 22 709

Vergoeding Fidant extern 20 50 0 50

Projectinkomsten 342 0 342 342

Inkomsten uit de regio 0 0 0 0

Overige baten 0 0 0 0

Totaal baten 1.048 737 364 1.101

Saldo van lasten en baten -2.394 -3.187 -3 -3.190

Waarvan dekking uit BUIG 1.159 1.646 -191 1.838

Waarvan overig 1.235 1.540 188 1.352

Deelprogramma 2: Re-integratie & Participatie



 

Actualisatie begroting 2020 7 

 

brengen, waarmee we in de Langstraat ervaring op kunnen doen met 
onze eigen inburgering+ routes. 

Niet gesubsidieerd personeel 
incl. doorbelast aan trajecten 

Bijstelling op basis van nieuwe cao SGO, inwerkingtreding WAB en 
formatieontwikkelingen. Daarnaast doorrekening van de loonsom die 
ten laste van diverse re-integratie trajecten wordt gebracht. 

Inhuur derden Verlaging van het budget omdat de verwachting is dat nagenoeg geen 
beroep gedaan hoeft te worden op externe professionals. 

Overige lasten De deelnemers hebben ingestemd met de bundeling middelen in het 
Werkgevers Servicepunt Werkhart in de regionale samenwerking Hart 
van Brabant. De bijdrage die vanuit Baanbrekers namens de 
deelnemers betaald wordt, betreft een vast tarief (€ 1.250) x het 
verwacht aantal plaatsingen (250). Komende maanden vindt nog 
besluitvorming plaats over de precieze invulling van de 
bevoorschotting / afrekening. De effecten hiervan zullen in de eerste 
bestuursrapportage worden meegenomen. 

  

Baten  

Participatiebudget Bijstelling op basis van de berichtgeving septembercirculaire inzake de 
participatiegelden. 

Projectinkomsten (HOB + 
Inburgering+) 

Trajectvergoedingen van het project HOB en Inburgering+ waarvoor op 
regiebasis gefactureerd wordt. 
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Lasten  

Directe productiekosten 
PMC’s 

De productiekosten zijn in lijn met het verwachte productievolume 
bijgesteld. Daarnaast zijn de kleine investeringen (<€10.000) 
toegevoegd die direct aan een van de PMC’s toe te rekenen zijn. Een 
belangrijk deel van deze kleine investeringen komt voort uit de 
inzichten uit de Risico Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E). 

Gesubsidieerd personeel Bijstelling op basis van nieuwe cao Sociale Werkvoorziening en 
formatieontwikkelingen. 

Niet gesubsidieerd personeel Bijstelling op basis van nieuwe cao SGO, inwerkingtreding WAB en 
formatieontwikkelingen. 

Inhuur derden De toenemende beweging naar buiten leidt bij sommige PMC’s tot 
frictie op de werkvloer. Bestaande opdrachten bewegen niet altijd 
flexibel genoeg mee met de capaciteit op de vloer. Vandaar dat budget 
wordt toegevoegd voor de tijdelijke inzet van uitzendkrachten. 

  

Baten  

Omzet PMC’s Met de beweging naar buiten worden productielijnen uit het 
Werkbedrijf voortgezet op locatie van de opdrachtgever. Hierdoor 
verplaatst omzet van het Werkbedrijf naar de Werkpool. Verder staan 
de prijzen voor kleding onder druk, dit heeft een negatief effect op de 
omzet Twiddus. 

Omzet Werkpool De laatste jaren stijgt de omzet van de Werkpool. De bewegingen uit 
de koers ‘Kom in Beweging’ hebben hierop een versterkend effect. Met 
het zo regulier aan het werk helpen van onze doelgroep verplaatst een 
significant deel van de omzet van de PMC’s uit het Werkbedrijf naar de 
Werkpool. 

Wsw rijksvergoeding Bijstelling op basis van de berichtgeving septembercirculaire inzake het 
Wsw-budget en op basis van de huidige Sw-formatie. 

Bedragen x € 1.000 ....Begroting 2019.... 

na 3e wijziging

....Begroting 2020.... 

voor wijziging
1e 

Begrotingswijziging

....Begroting 2020.... 

na 1e wijziging

Lasten

Directe productiekosten PMC's 316 295 61 356

Directe productiekosten Werkpool 0 0 0 0

Lonen Fidant intern 1.211 1.692 0 1.692

Gesubsidieerd personeel 8.973 8.875 -115 8.760

Niet gesubsidieerd personeel 2.034 1.974 182 2.156

Inhuur derden 125 50 50 100

Overige lasten 0 0 0 0

Totaal lasten 12.658 12.886 178 13.063

Baten

Omzet PMC's 3.120 3.175 -400 2.775

Omzet Werkpool 1.800 1.770 430 2.200

Wsw rijksvergoeding 7.851 7.085 370 7.454

Loonkostensubsidies Fidant intern 454 957 0 957

Overige baten 0 0 0 0

Totaal baten 13.225 12.987 400 13.386

Saldo van lasten en baten 567 101 222 323

Deelprogramma 3: Leerwerkstructuur
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Lasten  

Resultaat deelneming 
Ruelong B.V. 

Bijstelling van het verwacht resultaat na verwerking van alle autonome 
ontwikkelingen (instroom P-wet, te ontvangen Wsw rijksvergoeding, 
salarislasten Sw etc.). De eerste maanden van 2020 worden 
aangegrepen om de (financiële) effecten te bepalen van diverse 
wijzigingen in het projectportfolio. In de eerste bestuursrapportage zal 
hierop nader worden ingegaan. 

Lasten overige omzet Bijstelling conform begroting 2019. 

Incidentele lasten In de oorspronkelijke begroting was een onttrekking uit de reserves 
geraamd van € 921.000. Daarbij was de aanname dat het geraamde 
resultaat over 2019 in een bestemmingsreserve zou komen, en 
vervolgens in het boekjaar 2020 tot uitbetaling komt. Volgens de 
voorschriften dienen uitbetalingen over voorgaande jaren niet via de 
exploitatierekening te lopen. Dit betekent dat de incidentele last komt 
te vervallen. Ook de corresponderende onttrekking uit de reserve is 
niet meer aan de orde. Per saldo is deze wijziging dus kostenneutraal. 

  

Baten  

Gemeentelijke bijdragen Verrekening van het positief resultaat uit financiële bijstellingen in de 
totaal begroting zodat het verwacht resultaat nihil is en vooraf geen 
overtollige middelen verstrekt / ontvangen worden.  

Wsw rijksvergoeding Beg. 
Werken 

Bijstelling op basis van de berichtgeving septembercirculaire inzake het 
Wsw-budget en de huidige plaatsingen op Begeleid Werken. 

Overige omzet Bijstelling conform begroting 2019. 

  

Bedragen x € 1.000 ....Begroting 2019.... 

na 3e wijziging

....Begroting 2020.... 

voor wijziging
1e 

Begrotingswijziging

....Begroting 2020.... 

na 1e wijziging

Lasten

Resultaat deelneming Ruelong B.V. 456 570 -270 300

Lasten overige omzet 22 42 -20 22

Baanbrekers 2.0 0 0 0 0

Incidentele lasten 0 921 -921 0

Totaal lasten 478 1.533 -1.211 322

Baten

Gemeentelijke bijdragen 7.590 7.352 -315 7.036

Wsw rijksvergoeding Beg. Werken 500 444 50 494

- doorbetaald aan bedrijven -200 -200 0 -200

- doorbetaald aan buitengemeenten 0 0 0 0

Overige omzet 60 80 -20 60

Incidentele baten 0 0 0 0

Totaal baten 7.950 7.676 -285 7.390

Saldo van lasten en baten 7.471 6.143 926 7.069

Deelprogramma 4: Gemeentelijke bijdragen & overige lasten en baten
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Lasten  

Gesubsidieerd personeel Bijstelling op basis van nieuwe cao Sociale Werkvoorziening en 
formatieontwikkelingen. 

Niet gesubsidieerd personeel Bijstelling op basis van nieuwe cao SGO, inwerkingtreding WAB en 
formatieontwikkelingen. 

Wsw rijksvergoeding Bijstelling op basis van de berichtgeving septembercirculaire inzake het 
Wsw-budget en op basis van de huidige Sw-formatie. 

Lage Inkomensvoordeel (LIV) Bijstelling conform het bedrag uit de vastgestelde jaarrekening 2018. 

Inhuur derden Verhoging van het budget voor het inhuren van een interim manager 
en diverse andere functionarissen binnen bedrijfsvoering. Een deel van 
deze verhoging wordt echter gecompenseerd doordat de 
formatieplaats en bijbehorende salarislasten van de manager 
Bedrijfsvoering & Control in 2020 ten gunste dit budget vrijvallen. 

Afschrijving Verlaging van de verwachte afschrijvingslast doordat een aantal 
investeringen in 2019 niet is uitgevoerd. Een deel daarvan zal echter 
doorschuiven naar 2020. 

Onderhoud Verhoging storting onderhoudsvoorziening conform besluit AB van 21 
oktober 2019. 

DVO Ruelong B.V. Bijstelling conform jaarrekening 2018 en begroting 2019. 

  

Bedragen x € 1.000 ....Begroting 2019.... 

na 3e wijziging

....Begroting 2020.... 

voor wijziging
1e 

Begrotingswijziging

....Begroting 2020.... 

na 1e wijziging

Gesubsideerd personeel 4.836 4.734 -390 4.344

- doorbelast Ruelong B.V. -3.709 -3.745 273 -3.472

Netto gesubsidieerd personeel 1.128 989 -117 872

Niet gesubsidieerd personeel 3.773 3.937 -66 3.871

- doorbelast Ruelong B.V. -560 -531 85 -445

Netto niet gesubsidieerd personeel 3.212 3.406 20 3.426

Wsw rijksvergoeding -3.776 -3.415 0 -3.414

- doorbelast Ruelong B.V. 3.096 2.808 36 2.844

Netto Wsw rijksvergoeding -680 -607 37 -571

Lage Inkomensvoordeel (LIV) -293 -291 -2 -293

- doorbelast Ruelong B.V. 77 82 -5 77

Netto Lage Inkomensvoordeel (LIV) -216 -209 -7 -216

Overige personeelslasten 709 897 0 897

Inhuur derden 283 172 213 385

Afschrijving 563 613 -99 514

Rente 25 14 0 14

Onderhoud 1.079 486 103 589

Algemene lasten 2.026 2.116 0 2.116

DVO Ruelong B.V. -700 -731 31 -700

Lasten overhead 7.427 7.144 180 7.324

Overhead
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2.3 Gemeentelijke bijdragen 
 
De bijstelling van de ramingen van de baten en lasten resulteren in een verlaging van de gemeentelijke 
bijdragen, conform onderstaand overzicht.  
  
  

Oorspronkelijke 

begroting 2020 

Bijstelling Gewijzigde 

Begroting 2020 

Heusden 2.802.671 -120.141 2.682.530 

Loon op Zand 1.482.638 - 63.555 1.419.083 

Waalwijk 3.066.309 - 131.442 2.934.867 

Totaal 7.351.618 -315.138 7.036.480 

 
 
In de oorspronkelijke begroting was de procentuele verdeling berekend op basis van de inwoneraantallen 
per 1 januari 2019. Voor de geactualiseerde begroting is uitgegaan van de werkelijke aantallen per 1 
januari 2020.  
 
Voor de verdeling betekent dit: 
 

 

 

Aantal inwoners per 

1-1-2020* 

Procentuele 

verdeling 

Heusden   44.107 38,12% 

Loon op Zand 23.333 20,17% 

Waalwijk 48.256   41,71% 

Totaal 115.696 100 % 

 
 
*Ten tijde van het opmaken van de bijgestelde begroting waren de inwonersaantallen per 1 januari 
2020 nog niet voor alle drie de deelnemers bekend. Bovenstaand zijn de aantallen zo goed als mogelijk 
benaderd. Voor de voorschotfacturen die eind januari 2020 verstuurd worden, zullen de werkelijke 
aantallen worden aangehouden zoals die door het CBS worden gepubliceerd. 
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2.4 Mutaties reserves 
 
Mutaties reserves algemeen 
In de oorspronkelijke begroting was een onttrekking uit de reserves geraamd van € 921.000. Daarbij was 
de aanname dat het geraamde resultaat over 2019 in een bestemmingsreserve zou komen, en vervolgens 
in het boekjaar 2020 tot uitbetaling komt. Volgens de voorschriften dienen uitbetalingen over voorgaande 
jaren niet via de exploitatierekening te lopen. Dit betekent dat onder deelprogramma 4 de incidentele 
last ad € 921.000 is komen te vervallen, en dus ook de corresponderende onttrekking uit de reserve niet 
meer aan de orde is.  
 
Reserve herpositionering 
De reserve herpositionering bedraagt per 1 januari 2020 € 2.468.000. Op 21 oktober 2019 heeft het 
algemeen bestuur besloten de volgende kosten vanaf 2020 ten laste van de reserve te brengen:  
 

a) Begeleidingskosten Sw-medewerkers     € 478.000 
b) Marktonderzoeken PMC’s         200.000 
c) Cultuurverandering organisatie        120.000 
Totaal        € 798.000 

 
Bij de bestuursrapportages 2020 zullen de werkelijke kosten ten laste van de reserve worden gebracht. In 
dit bedrag zijn de te maken kosten in het kader van de IDU-implementatie inbegrepen. 
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2.5 Formatie en salarislasten 
 

In onderstaande tabellen is de formatie uit de oorspronkelijke en gewijzigde begroting 2020 

weergegeven. Feitelijk vormen deze gegevens ook de basis voor de budgetten gesubsidieerd en niet 

gesubsidieerd personeel, zoals opgenomen in de diverse deelprogramma’s.  

 

Gesubsidieerd 

 
 

Bij het begroten van de salarislasten gesubsidieerd personeel is rekening gehouden met het natuurlijk 

verloop van de Sw-doelgroep. 

 

Niet gesubsidieerd 

 
 

De stijging van het aantal fte’s in de leerwerkstuctuur wordt veroorzaakt door de toenemende beweging 

van onze mensen naar buiten. Doordat werk vanuit het Werkbedrijf naar de Werkpool verplaatst, ontstaat 

meer behoefte aan voormannen die als begeleiding worden ingezet bij groepsdetacheringen. De 

kostenverhoging wordt gecompenseerd door het tarief dat hiervoor door de inlener betaald wordt. 

 

In de directie zijn gedurende 2019, na het opstellen van de oorspronkelijke begroting 2020, een 

communicatieadviseur, beleidsmedewerker en projectleider Aantoonbaar in Control gestart. 

Laatstgenoemde medewerker was in de oorspronkelijke begroting bij Bedrijfsvoering & Control begroot. 

fte x € 1.000 fte x € 1.000 fte x € 1.000

Inkomensondersteuning 3,0 110                     3,1 116                     0,1 6                          

- Inkomensondersteuning 3,0 110                     3,1 116                     0,1 6                          

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

Leerwerkstructuur 294,8 8.875                 280,3 8.760                 -14,5 -115                   

- Werkbedrijf 195,4 5.830                  172,6 5.286                  -22,8 -544                    

- Werkpool 99,4 3.045                  107,7 3.474                  8,3 429                     

Overhead 148,6 4.734                 132,1 4.344                 -16,5 -390                   

- Boventalligen 1,0 65                       0,5 24                       -0,5 -41                      

- Bedrijfsvoering & Control 24,7 923                     22,9 848                     -1,8 -75                      

- Ruelong B.V. 122,9 3.745                  108,7 3.472                  -14,2 -273                    

Sub-totaal 446,4 13.719               415,5 13.220               -30,9 -499                   

Doorbelast Ruelong B.V. -122,9 -3.745                -108,7 -3.472                14,2 273                     

Totaal 323,5 9.973                 306,8 9.748                 -16,7 -226                   

Gewijzigde begroting WijzigingDeelprogramma                                
(organisatieonderdeel )

Oorspronkelijke begroting

fte x € 1.000 fte x € 1.000 fte x € 1.000

Inkomensondersteuning 46,1 2.794                 47,2 2.867                 1,1 73                       

- Inkomensondersteuning 46,1 2.794                  47,2 2.867                  1,1 73                       

Re-integratie & Participatie 24,9 1.669                 25,1 1.681                 0,2 12                       

- Re-integratie & Participatie 24,9 1.669                  25,1 1.681                  0,2 12                       

Leerwerkstructuur 38,0 1.974                 43,8 2.156                 5,8 182                     

- Werkbedrijf 25,5 1.306                  23,9 1.160                  -1,6 -146                    

- Werkpool 12,4 668                     19,9 996                     7,4 328                     

Overhead 60,1 3.937                 57,6 3.871                 -2,5 -66                      

- Boventalligen 1,9 84                       1,0 93                       -0,9 10                       

- Directie 6,6 578                     8,6 772                     2,0 194                     

- Bedrijfsvoering & Control 42,3 2.744                  40,4 2.560                  -1,9 -184                    

- Ruelong B.V. 9,3 531                     7,7 445                     -1,6 -85                      

Sub-totaal 169,0 10.374               173,7 10.575               4,7 201                     

Doorbelast Ruelong B.V. -9,3 -531                    -7,7 -445                    1,6 85                       

Totaal 159,7 9.843                 166,0 10.129               6,3 286                     

Deelprogramma                                
(organisatieonderdeel )

Oorspronkelijke begroting Gewijzigde begroting Wijziging
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2.6 Specificatie gemeentelijke betalingen  
 

In onderstaande tabel is voor verschillende budgetten het te betalen bedrag per gemeente gespecificeerd. 

 

 

Gemeente                                               

Budget...........................................

Heusden Loon op Zand Waalwijk  Baanbrekers

Gebundelde uitkering (BUIG) 8.876.289                  3.650.618                  13.229.406                25.756.313                

Participatiebudget 285.747                      115.721                      307.460                      708.928                      

Wsw 3.390.686                  2.787.779                  5.261.845                  11.440.310                

Gemeentelijke bijdrage 2.682.530                  1.419.083                  2.934.867                  7.036.480                  

Bijzondere bijstand 784.000                      395.000                      1.118.000                  2.297.000                  

HOB / Inburgering + -                               

HIT / BIT -                               

* afhankelijk van het aantal overeengekomen trajecten

* afhankelijk van de gevraagde ureninzet

Indicatieve budgetten

Vaste budgetten



> Bestuursvoorstel 
  

1 

 

Voorstel inzake 
 

Aanwijzing van een nieuw DB lid Baanbrekers  

Steller Conny Kleijssen 

Verantwoorde-
lijk manager 

Ahmed Kansouh 

Datum bestuur  27 januari 2020 

Beslispunten 
 

Hierbij wordt uw bestuur gevraagd om de heer C.J.G.H. van der Sloot aan te 
wijzen (conform artikel 13 lid 2 van de GR Baanbrekers) als DB lid, zijnde extern 
lid, voor een periode van 4 jaren (tot en met januari 2024), waarbij tegelijkertijd 
het DB lidmaatschap van de heer J.B. Koolen bij Baanbrekers in dit kader wordt 
beëindigd. 

 

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 
 

27 januari 2020 Het AB besluit dhr. Van der Sloot aan te 
wijzen als DB lid, tevens zijnde externe 
deelnemer en tegelijkertijd het 
lidmaatschap van de heer J.B. Koolen in dit 
kader te beëindigen. 
 
 
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 Na aanwijzing  
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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 C.J.G.H van der Sloot als DB lid van Baanbrekers 
Op 23 september jl. is de vacaturetekst met uw bestuur gedeeld i.v.m. het starten van de werving 
voor een nieuw DB lid zijnde extern lid. In dat kader zijn er op 13 december jl. gesprekken geweest 
met een 3-tal kandidaten. Door de geformeerde commissie bestaande uit de heren Bakker, Blankers 
en Kansouh en mevrouw Kruijthof (teamleider P&O) wordt de heer Van der Sloot daarbij gezien als 
een gemotiveerd en initiatiefrijk bestuurder met een sociaal-maatschappelijke achtergrond vanuit 
het onderwijs met daarbij de nodige competenties die het meest aansluiten bij deze vacature.  
 
Hierbij is dan ook het voorstel om de heer Van der Sloot vanuit uw bestuur aan te wijzen voor de 
periode van 4 jaren (tot en met januari 2024) als extern lid van het dagelijks bestuur van Bestuur. 
Hij vervangt door deze aanwijzing de heer J.B. Koolen als extern lid van het dagelijks bestuur.  
 

Implementatie en 
communicatie 

n.v.t. 

Bijlage(n) n.v.t. 

 



 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor  

sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de gemeenten  

Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, een 

DIRECTEUR 
In verband met het vertrek van onze huidige directeur zoeken wij een verbindend leider, die hem kan 

opvolgen. We zoeken een man of vrouw die inspireert, vertrouwen wekt, de mens en zijn of haar 

talenten centraal stelt en die medewerkers laat schitteren in hun werk.  

 

> OVER BAANBREKERS 

Baanbrekers is de uitvoeringsorganisatie voor sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de 

gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Bij Baanbrekers draait alles om mensen en om 

werk. Wij koppelen met succes talenten aan werk en werkgevers. Hierbij gaan wij uit van duurzame 

samenwerking en sociale innovatie. De mens en het versterken van hun talenten, mogelijkheden en 

zelfredzaamheid staan hierbij centraal. Het uiteindelijke doel van Baanbrekers is mensen met en 

zonder beperkingen volwaardig te laten meedoen aan de maatschappij en aan werk. Baanbrekers 

maakt écht werk van werk. Dat doen we op een klant- en mensgerichte manier. Baanbrekers is sterk 

in mens en werk!  

 

> DE UITDAGING  

Als directeur ben je eindverantwoordelijk voor de hele organisatie. Samen met het 

managementteam geef je leiding aan de kerntaken van Baanbrekers: re-integratie en participatie, 

het leveren van dienstverlening aan werkgevers (inclusief het uitvoeren van (productie)werk) en 

inkomensondersteuning. Om dit goed te kunnen doen, zorg je ervoor dat de organisatie staat, dat 

‘het huis op orde is’ en dat medewerkers optimaal tot hun recht komen. Eind 2018 stelde het 

algemeen bestuur het koersdocument `Kom in beweging` vast (kijk voor dit koersdocument op 

www.baanbrekers.org/koers). Jij omarmt en bouwt verder door op deze gekozen koers. Op dit 

moment zit de organisatie midden in het verandertraject dat naar aanleiding van deze koers is 

ingezet. De verdere vormgeving hiervan wordt de belangrijkste uitdaging voor jou.  

 

Je zorgt voor de doorontwikkeling van het strategisch beleid. Je hanteert hierbij een duidelijke visie 

op het sociaal domein, gericht op participatie en inclusiviteit. Het signaleren van in- en externe 

ontwikkelingen en de koppeling met de beleidslijn hoort hier ook bij. Je vertaalt de strategische 

doelstellingen naar andere beleidsterreinen, waarbij je verbinding maakt met de samenwerkende 

gemeenten, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven.  

 

In de regio ben jij het ‘gezicht’ van Baanbrekers en zoek je je natuurlijke partners zoals bijvoorbeeld 

andere werkbedrijven geregeld op voor overleg en afstemming. Dat geldt ook voor de relatie met de 

arbeidsmarktregio. Verder stimuleer je de samenwerking binnen de organisatie, bevorder je eenheid 

in denken en handelen en bewaak je de continuïteit van de organisatie.  

 

http://www.baanbrekers.org/


 

 

> DIT ZOEKEN WIJ  

Voor deze stevige positie zoeken wij een kandidaat met  

 een academisch werk- en denkniveau en relevante werkervaring;   

 een sterk bedrijfskundig en bedrijfseconomisch inzicht (verkregen door opleiding en 
ervaring);  

 ervaring met verandermanagement; 

 een goed gevoel voor politieke verhoudingen;  

 bekendheid met bestuurlijke besluitvormingsprocessen;  

 een goede kennis van trends en ontwikkelingen in het sociaal domein.  
 

Als persoon ben je hands-on, besluitvaardig en zakelijk. Je bent een echte kartrekker, inspirator en 

hebt een coachende manier van leidinggeven. Je hebt een groot sociaal hart en je voelt je betrokken 

bij de doelgroep. 

 

Je herkent je in onze kernwaarden: professionaliteit, ondernemerschap en samenwerken. 

> DIT BIEDEN WIJ  

 Wij bieden mooi en uitdagend werk in een innovatieve en moderne organisatie, die midden 
in de samenleving staat en die continu in beweging is.  

 Je treedt in dienst bij SBW en wordt vanuit SBW gedetacheerd naar Baanbrekers. 

 Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring en bedraagt maximaal 8.260 euro 
bruto bij een volledige werkweek (cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties).  

 
> MEER WETEN OF SOLLICITEREN? 

 Meer over Baanbrekers lees je op www.baanbrekers.org.  

 Wil je meer weten over deze functie? Bel met:  
o Ronald Bakker, voorzitter Dagelijks Bestuur, 0416 68 38 11 
o Claudia van der Wel, manager Re-integratie & Participatie, 06 15 03 73 80   
o Eric van Agt, manager Inkomensondersteuning, 06 29 24 59 56  
o Liesbeth Kruijthoff, teamleider P&O, telefoonnummer 06 57 56 06 09. 

 Wil je solliciteren? Mail je motivatiebrief en CV dan voor 1 februari a.s. naar:  
sollicitatie@sbw-waalwijk.nl. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk het volgende 
centraal te stellen: je visie op de participatiewet waarmee je tevens een inkijkje geeft in je 
persoonlijkheid en drijfveren. Vermeld bij je sollicitatie het vacaturenummer: 20-02. 

 

Wij vragen deze vacature tegelijkertijd intern en extern uit. 

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 

Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan een interne kandidaat. 

http://www.baanbrekers.org/
mailto:sollicitatie@sbw-waalwijk.nl
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