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 ONDERWERP STUKKEN ACTIE              
1. Opening 

 a) kennismaken met Ad van Oudheusden                                                                  nee 

   

2. Ingekomen stukken  

 a)  Brief Provincie i.v.m. ITB jaarverslag 2019    ja  ter informatie 

             

3.  Besluitenlijst AB-vergadering   

               a) Concept verslag AB-vergadering van 25 mei 2020    ja  vaststellen 

               b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering van 25 mei 2020  ja  vaststellen 

               c) Concept termijnkalender AB van 6 juli 2020    ja  vaststellen 

 

TER BESPREKING 
4. Presentatie evaluatie gemeenschappelijke regeling Baanbrekers door Berenschot  

 a) Rapport evaluatie  GR Baanbrekers                      ja  kennisnemen 

b) Acties/onderwerpen voortkomend uit de evaluatie   ja                 kennisnemen 

   

TER BESLUITVORMING 
5. Definitieve begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 

 a) AB voorstel definitieve begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 ja                 vaststellen 

 b) Definitieve begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024  ja                             vaststellen 

 

6. Frauderisicoanalyse Baanbrekers en verbonden entiteiten 

 a) AB voorstel frauderisicoanalyse  Baanbrekers en verbonden entiteiten ja   vaststellen 

 b) Frauderisicoanalyse Baanbrekers en verbonden entiteiten   ja   vaststellen 

 

TER INFORMATIE/KENNISNAME 
7. Eerste Berap 2020 Baanbrekers 

 a) AB voorstel eerste Berap 2020 Baanbrekers    ja                ter informatie 

 b) Eerste Berap 2020 Baanbrekers      ja                ter informatie 

 c) Beantwoording technische vragen     ja                ter informatie 

 d) Tweede begrotingswijziging 2020     ja                vaststellen 

 

8. a) Stand van zaken koersdocument     nee  ter informatie 

b) AB voorstel en voortgangsverslag  informatie- en archiefbeheer  ja  ter informatie 

         

9. Mededelingen & Rondvraag  

 

              

 

AGENDA MAANDAG  6 juli 2020                            ALGEMEEN BESTUUR 
Tijd:              18.00 -20.30 uur 

Locatie:       Raadszaal gemeentehuis Heusden, Julianastraat 34, te Vlijmen 

Gasten:        Philip van Veller en Martin Heekelaar i.v.m. agendapunt 4 
                      Govert Schermers, manager B&C a.i. i.v.m. de agendapunten 5, 6, en 7 



Provincie Noord-Brabant ONTVANGEN 

- 1 MEI 2020

Aan het algemeen bestuur van Baanbrekers
Postbus 15
5140 AA Waalwijk

Onderwerp

Interbestuurlijk Toezicht: Jaarverslag IBT 2019

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Toezicht houden op de taakuitvoering door lokale overheden is naast een 
wettelijke taak ook één van de kerntaken van de provincie. Met deze brief 
informeren wij u over de bestuurlijke vaststelling van ons Jaarverslag IBT 2019. 
Het document is samen met bijbehorende zogeheten 'visuaľ gepubliceerd op 
onze website: www.brabant.nl/ibt zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn. Wij 
nodigen u van harte uit om daar een kijkje te nemen en kennis te nemen van de 
ínhoud daarvan. Hieronder volgt een korte toelichting.

Jaarverslag IBT 2019
Het jaarverslag beschrijft of de activiteiten die zijn opgenomen in ons 
Uitvoeringsprogramma IBT 2019 zijn uitgevoerd en in hoeverre deze activiteiten 
hebben bijgedragen aan het bereiken van de gestelde doelen in ons inmiddels 
afgelopen Beleidskader IBT 2016-2019.

Dit is het laatste verslag op basis van het oude beleidskader. Inmiddels hebben 
we een nieuw IBT-Beleidskader vastgesteld: "Toezicht in balans". Het jaarverslag 
betreft de zes toezichtgebieden van de provincie zoals we die onder het oude 
beleidskader kenden:

» archief- en informatiebeheer 
» financieel toezicht
* huisvesting vergunninghouders
» monumentenzorg
9 omgevingsrecht
9 ruimtelijke ordening

Brabantlaan 1

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 680 76 80

www.brabant.nl

IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route

Datum

28 april 2020

Ons kenmerk

C2260882/4687828

Uw kenmerk

Contactpersoon

R. (Ronald) Bloemsma
Telefoon

(06) 18 30 30 70

Email

rbloemsma@brabant.nl

Bijlage(n)

1



Provincie Noord-Brabant

In het oude beleidskader hebben we als doel gesteld dat we eind 2019 in het 
systematisch toezicht geen enkele lokale overheid als "Voldoet niet" hoeven te 
beoordelen en dat we minstens de helft als "Voldoet" kunnen beoordelen. Uit de 
resultaten van 2019 blijkt dat dat grotendeels is gelukt. Ook de voorgenomen 
activiteiten op het gebied van beleidsontwikkeling zoals bijv. het vaststellen van 
een nieuw IBT-Beleidskader en toezichtthema's zoals bijv. twee onderzoeken 
naar de financiële gezondheid van de nieuw te vormen gemeenten "Land van 
Cuijk" en "Uden-Landerd" zijn naar tevredenheid uitgevoerd. De Brabantbrede 
eindrapportages met conclusies en aanbevelingen van de uitgevoerde 
toezichtthema's bij Archief- en informatiebeheer en Omgevingsrecht worden in 
de loop van 2020 vastgesteld en eveneens bekend gemaakt op de provinciale 
website: www.brabant.nl/ibt.

Datum

28 april 2020

Ons kenmerk

C2260882/4687828

Tegelijk met het jaarverslag is ook een zogeheten 'visual' vastgesteld. Die visual 
bevat een kleurrijke en beeldende compilatie van de hoogtepunten of 
opvallende zaken van het jaar 2019 en treft u aan als bijlage bij deze brief.

Tot slot
Indien u nog vragen heeft over ons jaarverslag of over Interbestuurlijk Toezicht in 
het algemeen, kunt u contact opnemen met mevrouw Wester, 
programmamanager Kwaliteit Openbaar Bestuur. Zij is op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag bereikbaar via telefoonnummer 06-1 8303401.

In verband met de belangrijke rol van het algemeen bestuur in de horizontale 
verantwoording, informeren wij u zoals gebruikelijk over deze onderwerpen 
rechtstreeks. Uw dagelijks bestuur hebben wij eveneens via een soortgelijke brief 
geïnformeerd.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze,

Mevrouw N. Wester MSc, 
programmamanager Kwaliteit Openbaar Bestuur

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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Archief- en Financieel Huisvesting Monumentenzorg Omgevingsrecht Ruimtelijke
informatiebeheer toezicht vergunninghouders Ordening

Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2019
'tëm

Provincie Noord-Brabant

Toezicht houden op de kwaliteit van het openbaar 
bestuur is naast een wettelijke taak tevens één van 
de kerntaken van de provincie. Met interbestuurlijk 
toezicht (IBT) bevorderen we dat de Brabantse 
lokale overheden krachtige overheden zijn, die hun 
wettelijke medebewindstaken correct uitvoeren en 
het goede voorbeeld geven richting burgers en 
bedrijven. IBT is een onmisbare schakel in het 
geheel van checks and balances. Deze zogeheten 
'visual' behoort bij het Jaarverslag IBT 2019.
Het bevat een compilatie van de hoogtepunten of 
opvallende zaken van het jaar 2019. Zie voor meer 
informatie over IBT in het algemeen en het Jaarver
slag 2019 in het bijzonder: www.brabant.nl/ibt

Resultaten interbestuurlijk toezicht 2016 - 2019

2017

2018

2019

• voldoet voldoet gedeeltelijk S voldoet niet

In het inmiddels afgelopen Beleidskader IBT 2016-2019 
hebben we ons zelf als doel gesteld dat we eind 2019 in 
het systematisch toezicht geen enkele lokale overheid als 
"Voldoet niet" hoeven te beoordelen en dat we minstens 
de helft als "Voldoet" kunnen beoordelen. Uit bovenstaand 
overzicht met de resultaten van 201 9 blijkt dat dat 
grotendeels is gelukt. Er is vanaf 201 6 een duidelijke 
stijgende lijn zichtbaar van de prestaties van de lokale 
overheden bij de uitvoering van hun wetteìijke taken.

In ons nieuwe Beleidskader IBT 2020 - 2023 geven we 
ons toezicht een modernere vorm en brengen we het in 
lijn met de landelijke ontwikkelingen door meer nadruk te 
leggen op lerend toezicht en dialoog. Hierdoor willen we 
met ons toezicht een grotere impact bereiken op de 
uitvoeringspraktijk van de toezichtontvangers en op het 
optimaal functioneren van het openbaar bestuur in Brabant.

Archief- en informatiebeheer

DOSSIER

l/ I? /"

levingswet

We hebben gekeken naar de kwaliteit van de verslagen 
over het archiefbeheer van de lokale overheden. We zien 
naast hele mooie resultaten ook nog aandachtspunten 
waar we met verbetervoorstellen op hebben gereageerd. 
Daarnaast kijken we terug op een succesvol verlopen 
kennisbijeenkomst over het archiveren van dossiers als 
straks de Omgevingswet in werking treedt. Die bijeen
komst is georganiseerd in goede samenwerking met het 
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). We hebben 
bij 12 Brabantse gemeenten het themaonderzoek 'Volledig
heid gearchiveerde gemeentelijk dossiers' uitgevoerd.
Het eindrapport met conclusies en aanbevelingen volgt in 
de loop van het jaar 2020.

Financieel toezicht

We hebben de begrotingen van alle gemeenten, gemeen
schappelijke regelingen en waterschappen beoordeeld. 
We nemen waar dat de resultaten vergelijkbaar zijn met 
die van het jaar 201 8. Ook hebben we scans gemaakt 
voor gemeenten die bij een herindeling zijn betrokken.
Met daarin de conclusie dat er sprake is van een gezonde 
uitgangssituatie voor de nieuw te vormen gemeenten.



Huisvesting vergunninghouders Omgevingsrecht

l o o

We hebben op de wettelijke peildata 1 juli 201 9 en 
1 januari 2020 beoordeeld of de gemeenten hebben 
voldaan aan hun taak om voldoende statushouders 
(vluchtelingen met een verblijfsvergunning) te huisvesten. 
In 2019 konden veel gemeenten daar buiten hun schuld 
niet aan voldoen. Belangrijke oorzaak was dat er niet op 
tijd of onvoldoende vergunninghouders vanuit de IND 
en het COA doorstroomden naar de gemeenten.

We hebben gekeken naar de tijdigheid, actualiteit en 
kwaliteit van de gemeentelijke documenten op het gebied 
van vergunningverlening, toezichten handhaving (VTH). 
Meest opvallende conclusie is dat het onderdeel vergun
ningverlening bij veel gemeenten nog onvoldoende in hun 
interne beleidscyclus is geborgd. Daarnaast kijken we met 
tevredenheid terug op twee regiobijeenkomsten in het 
najaar. Daarbij hebben we samen met gemeenten Best 
Practices besproken met als doel om via het voeren van 
de dialoog een lerend effect en de onderlinge samenwer
king tussen gemeenten te stimuleren. We hebben bij 1 2 
Brabantse gemeenten het themaonderzoek 'Toezicht 
constructieve veiligheid bij gebouwen' uitgevoerd.
Het eindrapport met conclusies en aanbevelingen volgt in 
de loop van het jaar 2020.

Monumentenzorg Ruimtelijke Ordening

WETTELlJfcfc 
w eisen

mi i

We hebben beoordeeld of de leden van de gemeentelijke 
monumentencommissies over de vereiste deskundigheid en 
onafhankelijkheid beschikken. Uitkomst: alle commissies 
voldoen aan de wettelijke eisen.

We hebben bezien of gemeenten voor hun volledige 
grondgebied de wettelijk vereiste documenten zoals een 
bestemmingsplan hebben vastgesteld.
Resultaat: bijna alle gemeenten voldoen daaraan.
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Conceptverslag AB-vergadering d.d. 25 mei 2020 

I.v.m. het coronavirus wordt er digitaal vergaderd met livestream voor publiek 

 

Algemeen Bestuur Baanbrekers 

  

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

De heer E. van Agt, plv .secretaris AB 

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

                             Mevrouw J. Verhoofstad, lid AB, raadslid gemeente Heusden  

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

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

De heer J. van den Hoven, wethouder 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 

   Mevrouw C. Kleijssen, jurist Baanbrekers (verslaglegger)  

 

M.b.v.v.: De heer P. van Steen, lid AB, wethouder gemeente Heusden  

 

Gasten:  De heer Meeuwissen en de heer Aichi van BDO accountants i.v.m. agendapunt 4 

 De heer Schermers i.v.m. agendapunten 4, 5, en 6 

 

1. Opening 

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

Dit is een eerste digitale vergadering van het AB dat door het publiek kan worden gevolgd via een 

livestream op www.baanbrekers.org 

 

2. Ingekomen stukken 

a) Brief Provincie interbestuurlijk toezicht d.d. 23.03.2020 

Hiervan wordt kennis genomen. 

 

3. Verslag  en besluitenlijst AB-vergadering  

a) Conceptverslag AB-vergadering d.d. 6 april 2020 

Het verslag van de AB-vergadering van 6 april 2020 wordt vastgesteld. 
 
b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering d.d. 6 april 2020 
De openbare besluitenlijst van de AB-vergadering van 6 april 2020  wordt vastgesteld. 
 
c) Concept termijnkalender AB van 25 mei 2020 

De termijnkalender d.d. 25 mei  2020 wordt vervolgens vastgesteld. 
 
Er zijn geen onderwerpen ter bespreking aan de orde 
 
 
 
 

http://www.baanbrekers.org/
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4. Jaarstukken en accountantsverslag 2019 Baanbrekers 

N.a.v.: 
De heer Meeuwissen van BDO accountants licht e.e.a. toe aan de hand van het dashboard 

accountantscontrole zoals opgenomen op pagina 5 van het accountantsverslag 2019. Hij geeft aan 

dat zowel bij de jaarrekening van Baanbrekers 2019 als bij de jaarrekening van Ruelong B.V. 2019 

sprake is van getrouwheid. Voor de jaarrekening van Baanbrekers geldt daarnaast dat deze ook 

voldoet aan de rechtmatigheid. Beide stukken voldoen aan de wet- en regelgeving. De accountant 

heeft o.a. gekeken naar de naleving van de regels van de BBV, naar de grondslagen i.v.m. de WNT, 

naar de aanbestedingen, waarbij sprake is geweest van een 3-tal onrechtmatige aanbestedingen ter 

grootte van totaal € 195.000. Een dergelijke constatering wordt overigens bij nagenoeg elke 

organisatie gedaan.  

De voorzitter vraagt of er vragen zijn n.a.v. deze stukken. 

De heer Van Tuyl zegt dat is aangegeven dat alle extra kosten i.v.m. de coronacrisis door het Rijk 

worden gedragen. Hij vraagt dat als er tekorten gaan ontstaan deze op het Rijk verhaald kunnen gaan 

worden. Daarnaast spreekt het accountantsverslag over een 3-tal varianten bij de invoering van de 

rechtmatigheidsverantwoording per 2021 en vraagt waarom de accountant variant 2 in deze, 

namelijk de ambitieuze variant, de beste variant vindt voor Baanbrekers. Moet er niet gestreefd 

worden om te gaan voor de variant van de ‘in control statement’.  

De heer Van Agt beantwoordt de eerste vraag van de heer Van Tuyl en zegt dat het Rijk inderdaad 

heeft aangegeven om de uitkeringskosten van de TOZO regeling voor 100% te gaan financieren. Dit 

zal gaan op declaratiebasis, oftewel per afgegeven beschikking zal het Rijk vergoeden. Dit naast een 

vaste vergoeding voor de uitvoeringskosten. Hoeveel deze vaste vergoeding voor de 

uitvoeringskosten is en hoe dit gecontroleerd gaat worden is nog niet duidelijk. Wel wordt er voor 

gezorgd dat Baanbrekers de interne beheersing zo heeft ingericht dat we aan deze verantwoording 

kunnen voldoen.  

De heer Van Tuyl vraagt of ook Baanbrekers zelf, bijvoorbeeld voor de vaste medewerkers, op 

ondersteuningsmaatregelen kan rekenen van het Rijk, zoals bijvoorbeeld de NOW-regeling.  

De heer Van Agt antwoordt dat omdat de Sw-bedrijven bijzondere bedrijven zijn het Rijk wil gaan 

komen met een speciale regeling voor deze bedrijven. Hiertoe is inmiddels een lobby gestart vanuit 

de bedrijven zelf en branche organisatie Cedris.  

De heer Van Tuyl zegt dat als er sprake blijft van extra kosten de reserves mogelijk kunnen worden 

aangesproken. Hij vervolgt dat er ook gekeken kan worden naar meer mogelijkheden voor social 

return en bijvoorbeeld het lokaal inkopen.  

De heer Meeuwissen zegt dat in ieder geval bij Europese aanbestedingen je gehouden bent aan de 

wet- en regelgeving. Wel geeft hij aan dat BDO bij veel klanten ziet dat in het inkoopbeleid de wens 

wordt uitgesproken dat indien lokaal onderhands kan worden aanbesteed hier de voorkeur naar 

uitgaat. Ook ziet hij dat bij veel klanten wel wat problemen ontstaan om aan alle regeltjes in deze te 

kunnen voldoen. N.a.v. de eerder gestelde vraag van de heer Van Tuyl vervolgt hij dat Baanbrekers in 

ieder geval in 2021 moet voldoen aan de minimale variant van de rechtmatigheidsverantwoording. 

De organisatie, tezamen met het dagelijks bestuur, zal vervolgens zelf moeten gaan bepalen of zij de 

ambitie hebben deze verantwoording op een later moment een stapje hoger te gaan tillen. Hij zegt 

dat het verstandig is, en dat de meeste organisaties ook zo te werk gaan, om eerst te gaan starten 

met het gaan voldoen aan de minimale variant en daarbij de ambitie uit te spreken om over een 

aantal jaren deze verantwoording een stapje hoger te tillen.  

De heer Van den Hoven vraagt of indien Baanbrekers start met variant 1 van de 

rechtmatigheidsverantwoording daarvoor een beheersplan zal worden opgesteld dat gedeeld gaat 

worden met het AB. 
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De heer Schermers antwoordt dat Baanbrekers daarover nu in gesprek is met BDO accountants en hij 

verwacht deze dit najaar te kunnen delen met de besturen van Baanbrekers.  

De heer Meeuwissen merkt op dat de definitieve wetteksten in deze nog moeten worden afgewacht 

en dat dus pas daarna het plan van aanpak van de eigen organisatie daarop kan worden afgestemd. 

Oftewel, e.e.a. zal dus pas nadat de wetteksten definitief zijn kunnen worden opgesteld.  

De heer Van Tuyl vraagt of het mogelijk is om een controleprotocol en normenkader 2021 dan vóór 

de jaarwisseling gereed te hebben, omdat er dan in 2021 activiteiten moeten gaan plaatsvinden die 

daarmee zullen samenhangen. Tevens vraagt hij of dergelijke documenten ook niet voor Ruelong 

B.V. moeten worden opgesteld. 

De heer Meeuwissen antwoordt dat een normenkader en controleprotocol enkel gelden voor 

publiekrechtelijke organisaties zoals gemeenten en gemeenschappelijke regelingen en niet voor 

privaatrechtelijke organisaties zoals Ruelong B.V. Het eventueel eerder vaststellen van een 

normenkader en controleprotocol 2021 zou moeten kunnen. Het is van belang dat deze documenten 

aansluiten bij het plan van aanpak van de inrichting van de rechtmatigheidscontrole.   

De heer Van Hamond vraagt hoe de huisvesting van statushouders door Baanbrekers wordt 

bijgehouden.  

De heer Van Agt antwoordt dat het huisvesten van statushouders door Baanbrekers enkel gebeurt in 

opdracht van de gemeente Waalwijk voor de gemeente Waalwijk en dat hiertoe een specifieke 

medewerker binnen Baanbrekers is aangewezen om dit bij te houden. Ook wordt hierbij 

bijvoorbeeld gekeken of wordt voldaan aan de normen voor de huisvesting van statushouders.  

De heer Van Hamond vraagt hoe het komt dat de plaatsing op de beschutte werkplekken achter 

blijft. 

De heer Van Agt zegt dat dit ook een landelijke tendens is en dat het moeilijk is om geschikte 

werkplekken voor deze mensen te vinden bij werkgevers. 

De heer Van Hamond vraagt of er als gevolg van de coronacrisis al medewerkers die extern 

werkzaam waren weer zijn teruggekomen bij Baanbrekers. 

De heer Van Agt geeft aan dat er al wel wat medewerkers zijn teruggekomen bij Baanbrekers, maar 

dit aantal nog relatief laag is en het de vraag is of dit specifiek het gevolg is van de coronacrisis. Je 

ziet dat veel werkgevers toch nog kunnen blijven bestaan als gevolg van het verstrekken van allerlei 

subsidies door het Rijk. Wel is het zeker dat als de subsidies niet meer worden verstrekt het aantal 

bijstandscliënten zal gaan toenemen, en er ook meer gedetacheerde medewerkers zullen gaan 

terugkeren naar Baanbrekers.  

De heer Van Hamond vraagt of het percentage van het ziekteverzuim nu op- of afloopt vanwege 

corona. 

De heer Van Agt vertelt dat de eerste maanden na corona het ziekteverzuimpercentage behoorlijk 

toenam. Dit als gevolg van de risicogroepen die vooral binnen de doelgroep van de Sw aanwezig zijn. 

Op dit moment is het ziekteverzuim wat aan het afnemen.  

De heer Van Hamond vraagt hoeveel slapende dienstverbanden bij Baanbrekers inmiddels zijn 

beëindigd. 

Mevrouw Kleijssen antwoordt dat er 27 slapende dienstverbanden waren en tot dusver 21 zijn 

beëindigd. 

De heer Blankers vraagt of de kwaliteit van de bestuursvergadering verbeterd kan worden door dit 

soort van technische vragen over jaarstukken, begroting en Berap in het vervolg vooraf schriftelijk te 

gaan stellen. 

De voorzitter zegt dat hierover nagedacht gaat worden en daarop nog zal worden teruggekomen.  
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Het AB besluit: 

1. Kennis te nemen van het rapport van bevindingen van de accountant; 
2. De jaarstukken 2019 van Baanbrekers vast te stellen; 
3. Dat het positief resultaat ad € 3.077.107 binnen twee weken ná vaststelling van de 

jaarstukken terug wordt betaald aan de deelnemende gemeenten. 
 
5. Controleprotocol 2020 Baanbrekers 

Het AB besluit het controleprotocol rechtmatigheid Baanbrekers 2020 vast te stellen. 
 

6. Normenkader rechtmatigheid 2020 Baanbrekers 

Het AB besluit het normenkader rechtmatigheid 2020 vast te stellen. 

 

7a. Stand van zaken koersdocument 

De heer Van Agt licht toe n.a.v. het koersdocument dat Baanbrekers de ingeslagen koers blijft 

volgen, maar dat er als gevolg van de coronacrisis wel met het tempo van de verdere uitwerking van 

herinrichting interne processen ten behoeve van de koers, de zogenaamde future states, wordt 

getemporiseerd. Dit omdat er voorrang wordt gegeven aan het uitwerken van een aantal scenario’s 

waarmee de organisatie als gevolg van de coronacrisis mogelijk rekening moet gaan houden, en 

omdat veel personele capaciteit moet worden ingezet om nu al de huidige gevolgen van de corona-

crisis op te vangen en goed te laten verlopen. Dit alles is inmiddels gedeeld met het DB. 

De voorzitter merkt op dat er positieve en negatieve scenario’s zullen worden uitgewerkt. Verder 

wordt er door Baanbrekers op dit moment uitvoering gegeven aan het uitvoeren van de TOZO 

regeling en de sluiting van de cleanroom en de wasserij.   

De heer Van den Hoven zegt dat over wat nu stil ligt ook zakelijk moet worden gecommuniceerd in 

de Berap. 

De voorzitter geeft aan dat het niet stil ligt, maar dat er getemporiseerd wordt.  

Mevrouw Verhoofstad zegt dat haar geluiden hebben bereikt over de communicatie door 

Baanbrekers naar medewerkers en de onrust die is ontstaan rondom het sluiten van de cleanroom 

en wasserij. Ze vraagt of er mogelijkheden zijn om daarin verbetering aan te brengen.   

De heer Van Agt zegt dat ook hij op de hoogte is van deze geluiden. Dit terwijl Baanbrekers hierover 

zorgvuldig heeft gecommuniceerd met medewerkers, ondernemingsraad en de besturen. 

Baanbrekers probeert in ieder geval op allerlei manieren de onrust weg te nemen. Hiervoor hebben 

de medewerkers gesprekken met leiding, met jobcoaches en natuurlijk met P&O. Verder wordt er 

tijdig geanticipeerd op de nieuwe situatie door in deze gesprekken met de medewerkers hen tijdig 

de vraag te stellen om in beweging te gaan komen richting andere functies c.q. werkzaamheden in- 

en extern, waarbij de werkgever faciliteert. Dit is een dynamisch proces waarvan ook wij leren. 

Mevrouw Verhoofstad vraagt of dit een volgende keer anders wordt gedaan. 

De heer Van Agt antwoordt dat we recht proberen te doen aan ieders rol bij een dergelijk proces c.q. 

verandering. Dit kan altijd beter en willen we een volgende keer zeker beter doen.  

 

7b. Voortgangsrapportage in bewegingskoers 

De heer Van Hamond spreekt zijn compliment uit over de ontvangen voortgangsrapportage. Hij 

vraagt of de beslissing om te stoppen met de cleanroom en wasserij enkel een zaak is van het DB.  

De voorzitter zegt dat over het niet voortzetten van de cleanroom en wasserij herhaaldelijk met het 

AB is gesproken en dat ook de reden van het niet voorzetten van deze pmc’s herhaaldelijk met het 

AB is gedeeld, namelijk dat grote opdrachtgevers stoppen met de contracten.   

 

Deze voortgangsrapportage wordt ter informatie aangenomen. 
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8. Mededelingen en rondvraag 

De heer Van den Hoven zegt dat de BUIG-budgetten zijn verlaagd met € 925.000,- en vraagt wat 
Baanbrekers hiermee gaat doen. 
De heer Schermers antwoordt dat de verwachting is dat deze BUIG-budgetten in het najaar weer 
bijgesteld zullen gaan worden en wil voorkomen dat de cijfers gaan 'zwabberen'. Dit betekent dat dit 
nu nog niet gaat leiden tot een begrotingswijziging, maar er wel in het najaar opnieuw naar gekeken 
gaat worden. Het uiteindelijk effect zien we bij de bijstelling in het najaar. Daarna veranderen de 
cijfers niet meer.  
De heer Van Hamond vraagt of deze digitale vergaderingen ook openbaar zijn. 
De voorzitter antwoordt dat dit het geval is. 
  
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten. 
 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het AB d.d. 6 juli 2020 
 
 
 
Secretaris,  Voorzitter, 
 
 
 
A.  van Oudheusden R. Bakker 
 

 



Openbare besluitenlijst Algemeen Bestuur d.d. 25 mei 2020 

1 

 

1.   Opening 
 

Geen onderwerpen 

2. Ingekomen stukken 
a) Brief Provincie interbestuurlijk toezicht d.d. 

23.03.2020 

  

 
Dit wordt ter informatie aangenomen 
 

3. 
 

Besluitenlijst(en) AB-vergadering 
a) Verslag van het AB d.d. 6 april 2020 
b) Openbare besluitenlijst d.d. 6 april 2020 
c) Termijnkalender AB d.d. 25 mei 2020 
 

Besloten wordt: 
Het verslag van 6 april 2020 vast te stellen. 
De openbare besluitenlijst d.d. 6 april 2020 vast te stellen. 
De termijnkalender AB d.d. 25 mei 2020 vast te stellen.  
 

4. Jaarstukken en accountantsverslag 2019 Baanbrekers Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van het rapport van bevindingen van de accountant; 
2. De jaarstukken 2019 van Baanbrekers vast te stellen; 
3. Dat het positief resultaat ad € 3.077.107 binnen twee weken ná vaststelling van de 

jaarstukken terug wordt betaald aan de deelnemende gemeenten. 
 

5.  Controleprotocol 2020 Baanbrekers Besloten wordt het controleprotocol 2020 Baanbrekers vast te stellen. 

6. Normenkader rechtmatigheid 2020 Baanbrekers Besloten wordt het normenkader rechtmatigheid 2020 Baanbrekers vast te stellen. 

7. Voortgangsrapportage in bewegingskoers Besloten wordt de voortgangsrapportage in bewegingskoers voor kennisgeving aan te 

nemen. 

 
 
Voor akkoord d.d. 6 juli 2020:  
 
-------------------------------------------     --------------------------------------------- 
A. van Oudheusden       R. Bakker 
Secretaris         Voorzitter 



Termijnkalender AB 2020  

Termijnkalender  AB d.d. 06.07.2020 

 

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  B-stuk         

Actualisatie mandaat- volmachtregelingen  B-stuk                        

Archiefzorg- en beheer verslag ivm interbestuurlijk toezicht B-stuk         

Vergaderplanning 2021 DB en AB B-stuk         
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In de Gemeenschappelijke Regeling Baanbrekers (hierna: GR) van eind 2014 is opgenomen dat een deel van de 

regeling binnen vijf jaar na inwerkingtreding van de GR wordt geëvalueerd. Dat deel ziet op de verdeelsleutel 

betreffende de bijdragen van de drie deelnemende gemeenten, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.  

Deze evaluatie ligt hierbij voor.  

De wens van het bestuur van de GR was om naast de vijf jaar geleden afgesproken aspecten ook andere delen van 

de GR Baanbrekers te evalueren. Zo leven er vragen over de positie van AB-raadsleden en of de koerswijziging 

vraagt om aanpassingen van de tekst van de GR.  

Op voorhand geven bestuurders aan dat zij tevreden zijn over Baanbrekers, de samenwerking en de organisatie. 

Deelname aan de GR wordt door de gemeenten niet ter discussie gesteld. De evaluatie is daardoor geen startpunt 

voor grote veranderingen of oriëntatie elders, maar is vooral gericht op verdere verbetering. 

1.2 Vraagstelling 

Het doel van de evaluatie, zoals dat is vastgesteld door het bestuur, is zicht te krijgen op de gemeenschappelijke 

regeling vanuit drie invalshoeken:  

1. Financieel – Op basis van welke nieuwe verdeelsleutel (financieringssystematiek) willen de deelnemende 

gemeenten bijdragen aan Baanbrekers?  

2. Beleidsmatig – Wat zijn de koers, doel, missie, visie, het werkterrein en het beleid van Baanbrekers mede in 

relatie tot de nieuw vastgestelde koers?  

3. Bestuurlijk – Welke bestuurlijke ruimte en flexibiliteit krijgt Baanbrekers van de deelnemende gemeenten om 

het vastgestelde beleid te kunnen realiseren en hoe kan de bestuurlijk continuïteit worden verbeterd?  

1.3 Feiten, meningen, expertinzicht 

Berenschot is vanaf het najaar van 2019 aan de slag gegaan om de evaluatie uit te voeren. Om tot een 

transparante en navolgbare analyse te komen, maken wij in dit rapport zorgvuldig onderscheid tussen feiten, 

meningen en onze analyse:  

• Feitelijke informatie – Wij hebben waar mogelijk gebruik gemaakt van feitelijke informatie. We baseren ons 

op vastgestelde documenten, zoals het koersdocument, de gemeenschappelijke regeling en 

gespreksverslagen van eerdere bijeenkomsten. 

• Beelden – Onder beelden verstaan wij de opvattingen van betrokkenen: de AB-raadsleden, de AB- en DB-

wethouders, de adviseurs van het DB (zie artikel 13, lid 1, sub b, GR) en ambtelijk betrokkenen. 

• Expertinzicht – Berenschot heeft ruime ervaring met het uitvoeren van evaluaties van regionale 

samenwerking binnen het sociaal domein. Onze ervaring en expertise op dit gebied ondersteunt ons in de 

analyse van de onderzochte situatie en het doen van aanbevelingen. 
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1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 bespreken wij de beleidsmatige invalshoek. De focus ligt daarbij vooral op de nieuwe koers en op 

samenwerking met de gemeenten en in de regio. In hoofdstuk 3 komt de financiële invalshoek aan bod, waarbij 

de huidige verdeelsleutel wordt vergeleken met andere mogelijke verdeelsleutels. De bestuurlijke invalshoek is 

terug te vinden in hoofdstuk 4, waarbij we stilstaan bij het AB, het DB en het SET, alvorens overstijgend in te gaan 

op bestuurlijke thema’s. Ten slotte volgt in hoofdstuk 5 een conclusie.  
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2. Beleid  

2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk gaat over beleid. Er is voor gekozen om dit onderwerp als eerste te belichten, omdat hier de 

publieke waarde het meest centraal staat. Immers, het gaat tenslotte uiteindelijk om het helpen van mensen – met 

en zonder beperkingen – om hen volwaardig te laten meedoen aan de maatschappij en aan werk. 

2.2 Algemeen 

2.2.1  Beschrijving 

• Baanbrekers startte in 2013 als intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen, 

waarbij de taken die Baanbrekers namens de gemeenten moest uitvoeren werden vastgelegd in de 

gemeenschappelijke regeling. Baanbrekers kwam tot stand door een fusie van WML (uitvoeringsorganisatie 

sociale werkvoorziening) en ISD Midden-Langstraat (uitvoeringsorganisatie voor sociale zaken).  

• Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van de 

gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. De focus ligt daarbij vooral op het zoveel mogelijk aan een 

reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot op de arbeidsmarkt. Belangrijke waarden voor de 

uitvoeringsorganisatie zijn zelfredzaamheid, duurzame samenwerking en sociale innovatie.1 

• Baanbrekers is primair werkzaam op het terrein van Werk & Inkomen.2 

• Aan de bestuursorganen van de dienst worden de bevoegdheden tot regeling en bestuur overgedragen met 

betrekking tot de uitvoering van: 

- de Wet werk en bijstand (WWB); 

- het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (BBZ 2004); 

- de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW); 

- de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ); 

- de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en de daarop gebaseerde (uitvoerings)regelingen, voor zover die 

uitvoering aan de gemeenten is opgedragen, dit met uitzondering van het vaststellen van de 

verordening wachtlijst (artikel 12, lid 2 Wsw), de verordening persoonsgebonden budget (artikel 7, lid 10 

Wsw) en de verordening cliëntenparticipatie (artikel 2, lid 3 Wsw). 

- het oprichten, exploiteren en in stand houden van activiteiten voor industriële werkzaamheden, facilitaire 

dienstverlening, detacheringen en trajectbegeleiding, welke gericht zijn op het behouden dan wel het 

bevorderen van de arbeidsbekwaamheid van de werknemer mede met het oog op het kunnen gaan 

verrichten van arbeid onder normale omstandigheden.3 

2.2.2  Beelden 

• Deze artikelen in de GR betreffen het doel en de scope van de werkzaamheden van Baanbrekers. Primair 

wordt ingezet op werk & inkomen. In het navolgende deel (koers van Baanbrekers) wordt aandacht 

geschonken aan de (diffuse) scheidslijn tussen het aan werk helpen en het activeren van mensen. Dit 

onderscheid speelt met name rond dat deel van de doelgroep dat relatief zeer ver van de arbeidsmarkt af 

staat (de ‘C-categorie’). Deze groep wordt alleen binnen de doelgroep van Baanbrekers gerekend voor wat 

betreft het inkomen (bijstand) en niet de activering. In de beeldvorming is dit niet onderscheid bij alle 

betrokkenen even scherp.   

 

1 Artikel 3 Gemeenschappelijke Regeling Baanbrekers. 
2 Artikel 4 Gemeenschappelijke Regeling Baanbrekers. 
3 Artikel 6 Gemeenschappelijke Regeling Baanbrekers. 
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• Uit gesprekken is gebleken dat het niet iedereen duidelijk is dat in de GR ook raadsbevoegdheden zijn 

overgedragen. Artikel 6 GR zegt “Aan de bestuursorganen van de dienst worden de bevoegdheden tot 

regeling en bestuur overgedragen”. Daarmee is dat ook in de GR niet (erg) helder.  

2.2.3  Analyse 

• Op het gebied van de aanduiding van taken is de GR duidelijk. Ook met het hieronder geschetste strategische 

traject verandert dit ‘wat’ niet; hooguit het ‘hoe’. De gevraagde scherpte gaat eerder om helderheid voor de 

betrokkenen waar de grens ligt en hoe daarmee (ook financieel) wordt omgegaan. Primair wordt ingezet op 

werk & inkomen (artikel 4 GR). Bij de start van Baanbrekers werd niet uitgesloten dat gemeenten vanuit hun 

regierol de uitvoeringsorganisatie voor meer zaken zouden gaan inzetten. Onder meer met het hieronder 

beschreven koersdocument wordt op dit moment echter gekozen om juist focus aan te brengen op het basis-

takenpakket.  

• De bovengenoemde verwarring over de overdracht van raadsbevoegdheden kan worden ondervangen met  

verschillende andere formuleringen die hoogstwaarschijnlijk sneller te begrijpen zijn: 

- “Aan de bestuursorganen van de dienst worden de bevoegdheden tot regeling en bestuur overgedragen 

met betrekking tot:” 

- “Aan de bestuursorganen van de dienst worden de regelgevende en uitvoerende bevoegdheden tot 

regeling en bestuur overgedragen met betrekking tot:” 

- “De raden en de colleges van burgemeester en wethouders dragen hun regelgevende en uitvoerende 

bevoegdheden over aan de bestuursorganen van de dienst met betrekking tot:” 

• De verordening wachtlijst die wordt genoemd in artikel 6 GR bestaat niet meer. De uitzonderingsbepaling kan 

daarom uit de gemeenschappelijke regeling worden verwijderd.  

2.3 Koersdocument ‘Kom in beweging’ 

2.3.1  Achtergrond 

• Zorgen om de financiële situatie gaven in 2017 aanleiding tot onderzoek naar een herpositionering van 

Baanbrekers. Hoewel de resultaten al enkele jaren achterbleven bij de verwachtingen, werden deze tot dan 

toe opgevangen door reserves van Baanbrekers. Toen de reserves uitgeput raakten, kwam de financiële 

situatie van Baanbrekers explicieter en breder onder de aandacht van de deelnemende gemeenten.  

• Tegelijkertijd was er ook behoefte aan duidelijkheid waar Baanbrekers ‘van moest zijn’ omdat gaandeweg, 

sinds 2013, steeds meer taken van de gemeenten bij de organisatie werden belegd.  

• De toenmalige interim-directeur startte met de heroriëntatie waarbij logischerwijs de focus lag op het weer 

financieel gezond krijgen van Baanbrekers.  

• Onder andere door een aantrekkende economie, werd in december 2017 bij de bestuursrapportage 

vastgesteld dat Baanbrekers er financieel weer goed voor stond, Dat leidde ertoe dat de koers in ieder geval 

is verbreed naar andere dan alleen financiële elementen, zo niet van aard is veranderd.  

• De heroriëntatie leidde tot het koersdocument ‘Kom in beweging’, dat op 17 december 2018 is vastgesteld.  

2.3.2  Beschrijving  

• Met het koersdocument ‘Kom in beweging’ hoopt Baanbrekers te zorgen voor meer duidelijkheid voor de 

organisatie, de gemeenten en de inwoners. Ook dient de nieuwe koers te zorgen voor een juiste focus wat 

betreft de opdracht van Baanbrekers en de randvoorwaarden om die opdracht te kunnen uitvoeren. 

• Daarbij noemt Baanbrekers dat het ‘wat’ niet verandert. Baanbrekers blijft een publieke onderneming voor 

werk en inkomen. De organisatie blijft namens de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk dezelfde 

wet- en regelgeving uitvoeren. Ook de opdracht, visie en missie blijven ongewijzigd. 



61843 – Openbaar 8 

 

  

• In het ‘hoe’ wil Baanbrekers wel een accentverschuiving aanbrengen. Kort gezegd staan de mens en de 

kwaliteit en duurzaamheid van zijn of haar traject richting werk nog meer centraal, ook al heeft dat gevolgen 

voor de bedrijfsvoering van Baanbrekers. 

• De volgende uitgangspunten gelden in de nieuwe koers: 

- Zo regulier als mogelijk werken - Baanbrekers wil maximaal inzetten op het aan het werk helpen van 

personen op werkplekken die zo regulier als mogelijk zijn. 

- Welzijn van mensen staat voorop - Bij het zo regulier als mogelijk aan het werk helpen en houden van 

mensen blijft het welzijn van deze mensen voorop staan. 

- Focus op werk - Baanbrekers richt zich op werk oftewel arbeidsre-integratie. Baanbrekers vult 

onbeloonde maatschappelijk zinvolle activiteiten alleen in als deze leiden tot een reëel uitzicht op werk. 

Dit betekent een afbakening van de werkvelden ‘Werk’ en ’Zorg en Welzijn’. Hierbij richt Baanbrekers zich 

op Werk en de gemeenten (en/of hun hun partners) richten zich op Zorg en Welzijn. 

- Aandacht voor integrale aanpak - De uitvoering van de integrale aanpak ligt bij de gemeenten. 

Baanbrekers zal samen met de gemeenten bekijken welke koppelingen tussen de decentralisaties kunnen 

worden gelegd. 

- Instroom-Doorstroom-Uitstroom als primair proces - Het primaire proces van Baanbrekers is het 

proces van instroom, doorstroom en uitstroom (IDU). Dit betekent dat alles wat Baanbrekers doet in 

dienst staat van, of een relatie heeft met dit primaire proces. Het verstrekken van een tijdelijk inkomen in 

de vorm van een uitkering en het toezien op rechtmatigheid van deze uitkering vormen uiteraard ook 

onderdelen van het primaire proces. 

- De bedrijfsmatige activiteiten als leerwerkinfrastructuur en vangnet - De bedrijfsmatige activiteiten 

van Baanbrekers (Product Markt Combinaties, PMC’s) vormen een leerwerkinfrastructuur voor SW-

medewerkers en (niet-) uitkeringsgerechtigden. Het gaat om catering (Broikes en kantine), een 

cleanroom, de kringloop (Twiddus), het transferium, verpakken & assembleren en de wasserij. Voor 

degenen die (nog) niet aan de slag kunnen bij of voor reguliere werkgevers, blijft de 

leerwerkinfrastructuur van Baanbrekers als (tijdelijke) voorziening bestaan. Dit is het zogenoemde 

vangnet dat binnen Baanbrekers aanwezig is als werken buiten Baanbrekers niet, nog niet, even niet of 

niet meer mogelijk is. 

De keuze kan vaker vallen op werken buiten de bedrijfsmuren van Baanbrekers. Dit kan gevolgen hebben 

voor de bedrijfsmatige activiteiten van Baanbrekers (PMC’s).  

- Opereren binnen de aangegeven kwalitatieve en financiële kaders - De kwaliteit van dienstverlening 

van Baanbrekers in relatie tot de opdracht van de gemeenten staat voorop. Echter, zowel aan deze 

kwaliteit als aan de bijbehorende financiële middelen worden grenzen gesteld. Het is aan Baanbrekers 

om binnen deze door de gemeenten aangegeven financiële en kwalitatieve kaders te opereren. 

- Gemeenschappelijke opdrachtverstrekking(en) door de gemeenten, tenzij… - Voorop blijft staan dat 

de opdrachtverstrekking(en) aan Baanbrekers door de gemeenten gemeenschappelijk plaatsvindt. Indien 

er bij de gemeenten behoefte bestaat aan differentiatie om meer inhoud te kunnen geven aan de eigen 

lokale keuzes, kan een afzonderlijke opdracht aan Baanbrekers worden gegeven. 

2.3.3  Beelden omtrent de koers 

Bij de bovenstaande feiten hebben verschillende betrokkenen (AB- en DB-leden, raadsleden, ambtenaren, directie 

en management van de organisatie Baanbrekers zelf) bepaalde beelden omtrent de inhoudelijke koers. De 

belangrijkste beelden luiden als volgt:  

• Betrokkenen hebben verschillende beelden van de kern van de nieuwe koers.  

• Vrijwel alle betrokkenen geven aan dat de heroriëntatie startte vanuit financiële overwegingen maar dat de 

focus gedurende het traject (deels) veranderde. Er leven wel verschillende ideeën over in hoeverre 

inspanningen om de financiën duurzaam op orde te brengen, nog onderdeel zijn van de koers.  
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• Er wordt veelvuldig een lijstje ‘slimmer opties’ genoemd van mogelijke besparingsmogelijkheden die bij het 

begin van het traject door leidinggevenden binnen Baanbrekers zijn aangedragen, waarvan de voorstellen 

niet zijn geïmplementeerd. Over dit onderwerp bestaat over en weer frustratie. Gemeenten (met name 

Waalwijk) vinden dat als er slim bezuinigd kan worden, dat dat moet gebeuren, ook als Baanbrekers uit de 

rode cijfers is. Baanbrekers, maar ook de adviseurs in het DB, geven aan dat zij verder zijn in hun denken, dat 

de slimmer opties geen doel op zich zijn, dat de organisatie zo niet de ruimte krijgt om te experimenteren. In 

het AB is op 8 juli 2019 hieromtrent de volgende afspraak gemaakt: “Dat het AB in de Berap’s in het vervolg 

voorbeelden ziet opgenomen, (indien aan de orde) van welke acties Baanbrekers heeft ondernomen naar 

aanleiding van de verbeteragenda en daar waar mogelijk deze voorbeelden zullen worden gekwantificeerd in 

cijfers. Ook is het van belang, om een paar voorbeelden dat niet heeft geleid tot een succes op te nemen in 

een dergelijke Berap.” De directie van Baanbrekers benoemt met name de verandering van perspectief. Waar 

Baanbrekers eerst voornamelijk een werkvoorziening was met aandacht voor financiën, staat nu de mens 

centraal.  

• Sommige betrokkenen, met name bestuurders, noemen allereerst dat de scope van de taken van Baanbrekers 

is verkleind naar het toeleiden naar werk van inwoners. Inwoners die naar alle waarschijnlijkheid niet binnen 

een jaar naar werk toegeleid kunnen worden (de zogenaamde ‘C-categorie’) vallen nu onder 

verantwoordelijkheid van de gemeenten.  

• De meeste raadsleden benoemen als belangrijk gevolg van de nieuwe koers vooral dat product-

marktcombinaties (PMC’s) mogelijk verkocht gaan worden.  

Hoewel betrokken in het algemeen aangeven achter de nieuwe koers te staan, leven er ook verschillende zorgen:   

• Raadsleden geven aan dat zij zich zorgen maken over het overblijven van een voldoende vangnet voor 

cliënten. Zij zijn bang dat de cliënten die ‘meegaan’ met de te verkopen PMC’s, slachtoffer worden van een 

afbouw van deze bedrijfsonderdelen als deze mogelijk (met de interessante contracten) worden verkocht. De 

cliënten zullen dan weer bij Baanbrekers moeten aankloppen. De PMC’s waarvoor zijn ooit werkten, zijn er 

dan niet meer om hen onder te brengen. Opvallend is dat deze zorg in andere gesprekken slechts zeer 

beperkt werd genoemd.  

• Een andere zorg is dat betrokkenen ervaren dat de koers nu een enigszins diffuse aard heeft door de 

(positieve) financieel-economische ontwikkelingen tijdens het herpositioneringstraject. Zoals hierboven ook 

aangegeven, antwoorden betrokkenen anders wanneer zij worden gevraagd naar de kern van de nieuwe 

koers. Dit is deels anders per gemeente, maar ook deels anders per rol (AB-raadslid, DB-lid, adviseurs). Nu het 

koersdocument niet voor iedereen dezelfde kern lijkt te hebben, is de kans groot dat betrokkenen langs 

elkaar heen gaan praten en de diffuse aard gaat wringen.  

• Verder is behoefte aan concretisering van de koers. Op verschillende punten is verdere verduidelijking 

mogelijk en nodig, zo wordt gesteld. Daarnaast is voor echte landing van de koers ook een zekere 

operationalisering nodig. Dat is ook belangrijk voor de AB- en DB-leden (en de gemeenten in bredere zin) om 

te kunnen sturen.  

2.3.4  Beelden implementatie 

• Het algemene beeld van de implementatie van de koers is dat de directie serieus aan de slag is. Zo wordt 

onder meer de ‘deep democracy’-aanpak gewaardeerd om de koers binnen de organisatie te laten landen, en 

ook de zorgvuldige aanpak van het uitplaatsen van PMC’s.  

• Bestuurders en de directie van Baanbrekers geven tevens aan dat het koersdocument hen een handvat biedt 

om anderen ‘bij de les te houden’. Als ofwel (één van) de gemeenten, ofwel Baanbrekers niet in lijn met de 

koers ‘Kom in beweging’ praat of handelt, geeft het koersdocument voldoende mogelijkheden om dat te 

benoemen. In die zin beantwoordt het aan de behoefte voor meer richting en sturingsmogelijkheden.  
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• Er zijn ook verschillende zorgen over de implementatie. Vrijwel alle bestuursleden en de adviseurs noemen de 

duurzame financiële gezondheid van Baanbrekers. Het zogenoemde ‘dak repareren als de zon schijnt’ duidt 

op een behoefte om, ofschoon daar nu geen korte termijn noodzaak voor is, niet de financiële kant van 

Baanbrekers en de nieuwe koers uit het oog te verliezen. Het gevoel is dat daar nu niet voldoende aandacht 

aan wordt besteed. Dat heeft onder andere als risico dat geen duurzaam consistent beleid kan worden 

gevoerd, hetgeen verwarrend is voor cliënten.  

• Anderzijds zegt Baanbrekers dat de gemeenten ook de behoefte hebben om budgetten die ‘over’ zijn, zo snel 

mogelijk terug te laten vloeien naar de gemeenten. Dat staat op gespannen voet met investeren in de 

duurzame financiële gezondheid van Baanbrekers, zo is het gevoel binnen Baanbrekers.  

• In het verlengde hiervan ligt ook de vraag over het aanhouden van reserves. Op dit moment mag 

Baanbrekers beperkt aanvullende reserves aanhouden (tot 1,2 miljoen euro). Op dit moment kent 

Baanbrekers alleen een Algemene reserve (voor algemene doeleinden) en een Reserve herpositionering (ten 

behoeve van de nieuwe koers). Een kleine reserve voor het opvangen van eventuele toekomstige tegenvallers, 

zou als voordeel hebben dat Baanbrekers bij tegenvallers sneller voor middelen ‘bij de gemeenten langs’ 

moet gaan, hetgeen de gemeenteraden eerder scherper maakt op ontwikkelingen dan wanneer tegenvallers 

intern kunnen worden opgevangen en pas bij grote of zich opstapelende tegenvallers aan de bel moet 

worden getrokken.  

Een kleine of geen risicoreserve heeft als consequentie dat de gemeenten dan zelf reserves moeten 

aanhouden voor Baanbrekers om eventuele risico’s op te vangen, zo geeft de directie van Baanbrekers aan. 

Dit punt komt begin 2020 in bespreking in het DB.  

• De keerzijde van het gebruiken van het koersdocument als handvat om anderen bij de les te houden, is dat 

betrokkenen het gevoel hebben dat dit klaarblijkelijk nodig is. Bestuurders en Baanbrekers geven aan dat 

Baanbrekers toch meer naar zich toe wil trekken respectievelijk dat gemeenten toch meer vragen dan is 

afgesproken. De directie van  Baanbrekers licht toe dat zij meer in de keten wil betekenen, maar dat dat 

alleen kan met aanvullende budgetten.  

• Een andere zorg van gemeenten is een bovenmatige aandacht voor een rechtmatige uitvoering door  

Baanbrekers. Zo lijkt Baanbrekers relatief veel kwaliteitsmedewerkers te hebben die de rechtmatigheid van de 

uitvoering controleren en hebben deze een sterke positie. Deze aandacht voor rechtmatigheid staat ten 

eerste op gespannen voet met het nieuwe idee van ‘de mens centraal’. Ten tweede maakt het een integrale 

aanpak lastig, omdat het de ruimte voor maatwerk aanzienlijk beperkt.  

In dit verband moet wel een aantal initiatieven worden genoemd waarin hiermee aan de slag wordt gegaan. 

Ten eerste is er de kwijtschelding fraudevordering, waarbij het DB een hardheidsclausule kan toepassen bij 

schuldregelingen. Dit moet op basis van leerervaringen op termijn (kunnen) leiden tot aanpassing van de 

regionale beleidsregels. Ten tweede zijn in de loop van 2019 nieuwe beleidsregels in het bijzondere 

bijstandsbeleid tot stand gekomen, waarbij meer mogelijkheden zijn gekomen om maatwerk te leveren. Met 

behulp van de nieuwe beleidsregels kan tezamen met de gemeenten worden gekeken naar de beste 

oplossing in specifieke situaties die moeilijk in algemene regels zijn vast te leggen.  

• Er zijn daarnaast verschillende ideeën over hoe Baanbrekers en de gemeenten zich tot elkaar zouden moeten 

verhouden. De adviseurs in het DB zeggen dat Baanbrekers meer stelling zou moeten innemen vanuit haar 

ervaring en expertise en de gemeenten daarin zou moeten meenemen. Bestuurders geven juist aan dat 

Baanbrekers meer zou moeten aansluiten bij de wensen en werkwijze van de gemeente en aldus zou moeten 

meebewegen met de gemeenten.  

• Ten slotte geven de adviseurs in het DB aan dat zij het gevoel hebben dat de organisatie vanuit het AB en het 

DB te weinig ruimte krijgt om te experimenteren en zich kwetsbaar op te stellen. Baanbrekers geeft 

desgevraagd aan dat zij inderdaad tegendruk en weinig ruimte vanuit de gemeenten ervaren bij bepaalde 

experimenten en op bedrijfsvoeringsvraagstukken. Voorbeeld hiervan is het Langstraat Lab (voorheen: de 

Baanbrekers Academy).  
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2.3.5  Analyse 

• Betrokkenen zijn positief over de nieuwe koers ‘Kom in beweging’. Daarnaast is het goed dat het 

koersdocument leeft onder de betrokkenen. Ze zijn op de hoogte en ermee bezig; de ontwikkeling van het 

document is geen papieren exercitie geweest.  

• De kern van de nieuwe koers is echter niet voor alle betrokkenen helder dan wel hetzelfde. Dat komt door 

verschillende zaken. Allereerst had de kern van het koersdocument redactioneel beter naar voren kunnen 

komen. Het is voor de lezer niet meteen duidelijk wat nu precies gaat veranderen en wat daarbij leidend en 

wat volgend is. Als voorbeeld: de idee van de nieuwe koers is ‘mensen in beweging’ en als gevolg daarvan is 

het goed mogelijk (en op dit moment in voorbereiding) dat (enkele) PMC’s worden verkocht. Dat het 

verkopen van de PMC’s een gevolg is en niet leidend, lijkt niet voor iedereen duidelijk. Daarnaast heeft de 

veranderende financiële noodzaak van de koers ook niet geholpen. De aanleiding enerzijds en de kern en het 

doel van de nieuwe koers anderzijds volgen elkaar daardoor niet logisch op. Tot slot is het belangrijk om op 

te merken dat de koerswijziging eerder een accentverschuiving dan radicale verandering met zich meebrengt. 

Ook daardoor ontstaat bij sommigen verwarring.  

• Het vervolg op het koersdocument is nog onvoldoende expliciet gemaakt. Er zijn geen afspraken gemaakt 

over updates, verdere concretisering, etc. Daar is wel behoefte aan. Het lijkt dat er daardoor nu kritiek op het 

koersdocument ontstaat, terwijl het eigenlijk de ‘doorontwikkeling’ van of opvolging na dat document 

betreft.  

• Met betrekking tot de financiële elementen van Baanbrekers en de nieuwe koers, dient allereerst te worden 

opgemerkt dat de (financiële) resultaten van Baanbrekers in grote mate afhankelijk zijn van de economie en 

de vergoedingen vanuit het Rijk. Baanbrekers en de gemeenten hebben daar maar in beperkte mate invloed 

op. Toch is er nu kans om de organisatie zo efficiënt mogelijk in te richten, zodat als het economisch slechter 

gaat, er niet meer dan nodig wordt besteed aan bijvoorbeeld bedrijfsvoering en huisvesting.  

• Bij bespreking van de financiële aspecten kwamen vaak de ‘slimmer opties’ aan bod. Hoewel het AB hier 

afspraken over heeft gemaakt, blijft het punt tot frustratie leiden. Waar voor de een het punt van 

besparingsmogelijkheden nog op tafel ligt, heeft dit voor de ander al lang afgedaan.  

• De gemeenten geven aan dat Baanbrekers te veel aandacht heeft voor de rechtmatigheid van de uitvoering. 

Anderzijds zegt Baanbrekers dat er op dit punt diverse initiatieven zijn en dat de gemeenten hen aan de 

andere kant ook weinig experimenteerruimte geven. Dat neemt niet weg dat de dominante sturing nu is op 

de rechtmatigheid. Wanneer gemeenten een nieuwe balans zoeken, vergt dit een goed gesprek over de 

verhouding tussen de waarden rechtmatigheid, doelmatigheid en vernieuwing en het beleid dat Baanbrekers 

hierin voert, en aandacht voor het laten ‘landen’ hiervan op de werkvloer. De gemeenten en Baanbrekers zijn 

hier al mee begonnen in het project ‘integrale ketenbenadering’ en in Maatpact.  

2.4 Samenwerking met gemeenten en in de regio 

Baanbrekers heeft te maken met andere spelers in het sociaal domein. In het koersdocument staat daarover het 

volgende: “Om ons doel te bereiken werken wij lokaal, subregionaal en regionaal samen met diverse andere 

organisaties, instellingen en bedrijven. Baanbrekers stelt zich nadrukkelijk op als netwerkorganisatie.” Specifiek 

noemt Baanbrekers de ontwikkelingen in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant en het om, in samenwerking met 

de gemeenten, ontschot (integraal) te gaan werken.  

2.4.1  Integrale ketenbenadering: beschrijving 

• De drie gemeenten en Baanbrekers willen beter samenwerken vanuit een integrale ketenbenadering (in het 

sociaal domein). Daarbij moet de bedoeling centraal staan. De overtuiging is dat dit leidt tot meer effectiviteit 

in zowel resultaat als totale kosten binnen het sociaal domein, met als uiteindelijk doel een betere 

dienstverlening voor de inwoners. 
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• Om te zorgen voor bestuurlijk commitment en urgentie bij de directies, zijn de gemeentesecretarissen en de 

directeur van Baanbrekers verantwoordelijk voor het plan van aanpak ‘integrale ketenbenadering’. Dit is een 

eigenstandige opdracht.  

• Het plan van aanpak bestaat uit zes stappen. Kort samengevat, bestaat de eerste stap uit een gezamenlijke 

verkenning van de bedoeling en gaan partijen aan de slag met verschillende vragen, afgeleid van de 

bedoeling, waarbij een concreet proces, dus het dagelijks werk, centraal staat. Vervolgens wordt in stap twee 

en drie een verkenning vanuit het perspectief van de klant/inwoner gedaan en worden uitgangspunten 

gedefinieerd voor de ‘Future State’. De stappen vier en vijf verlopen parallel: in stap vier wordt de ‘Future 

State’ uitgewerkt waarbij de activiteiten in chronologische volgorde worden weergegeven en wordt bepaald 

welke ketenpartners op welk moment welke rol in het proces vervullen. In stap vijf worden laaghangend fruit 

en verbeteracties gedefinieerd en voorgelegd aan de gemeentesecretarissen en de directeur van Baanbrekers. 

Tenslotte worden in stap zes inloopsessies georganiseerd, waarna de organisatie in korte verbetercycli de 

verbeteracties implementeert.  

2.4.2  Samenspel in de regio: beschrijving 

• Waalwijk, Loon op Zand en Heusden maken deel uit van de (veel) grotere arbeidsmarktregio Midden-Brabant, 

waarvan Tilburg de grootste gemeente is. Verder werken negen gemeenten samen in de regio Hart van 

Brabant.  

• Zaken als de Banenafspraak, de Actieplannen (met cofinanciering vanuit het Rijk) en het realiseren van 

werkgevers-servicepunten liggen bij de arbeidsmarktregio. Ook de regio Hart van Brabant onderneemt 

verschillende concrete initiatieven op dit terrein. Zo werken overheid, ondernemers en onderwijs samen in de 

Taskforce Arbeidsmarkt Hart van Brabant. De taskforce heeft een actieprogramma dat gericht is op een aantal 

ambities en opgaven op het niveau van de regionale arbeidsmarkt. Deze regionale samenwerking moet 

daarbij worden gezien als een versterking van al bestaande of nog te vormen lokale initiatieven. 

• Niet alleen op het gebied van de arbeidsmarkt en economie, maar ook bijvoorbeeld in het sociaal domein 

(jeugdhulp) is het niveau van Hart van Brabant het bepalende schaalniveau van intergemeentelijke 

samenwerking. De ontwikkeling naar het integraal kijken naar sociale opgaven (transformatie) vindt zowel 

lokaal (op gemeenteniveau) als ook steeds meer op dit regionale schaalniveau plaats; dat laatste onder de 

titel ‘sociale agenda’.  

• Op dit moment speelt dat de GR Hart van Brabant meer uitvoering op het gebied van participatie zou gaan 

doen, hetgeen ook belegd is bij de GR Baanbrekers. Aanvullend is het idee dat Baanbrekers een deel van de 

financiering die zij ontvangt, doorsluist naar de GR Hart van Brabant zodat de gemeenten zelf niet direct de 

GR Hart van Brabant financieren.  

2.4.3  Integrale ketenbenadering: beelden 

• Gemeenten en Baanbrekers zijn kort geleden begonnen met het plan van aanpak integrale ketenbenadering. 

Er valt dus nog niet veel over de integrale ketenbenadering te zeggen, anders dan dat betrokkenen de 

ambitie onderschrijven.  

• Enkele betrokkenen hebben aangegeven dat zij het onduidelijk vinden waar de (strategische) 

beleidsvormende taak belegd is of zou moeten zijn. Wellicht kan de opdracht integrale ketenbenadering ook 

voorzien in duidelijkheid hieromtrent.  

• Verder hebben betrokkenen vanuit de gemeenten aangegeven dat zij hopen dat met de integrale 

ketenbenadering meer ruimte binnen Baanbrekers komt voor maatwerkmogelijkheden. De ervaring is nu dat 

er veel aandacht is voor de rechtmatigheid van de uitvoering, waardoor de doelmatigheid daarvan op de 

achtergrond verdwijnt (zie boven).  
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2.4.4  Samenspel in de regio: beelden 

• Betrokkenen op bestuurlijk en ambtelijk niveau geven aan dat zij vinden dat de gemeenten met Baanbrekers 

op het juiste schaalniveau opereren. De Langstraat is één samenhangende regio en staat niet te ver van de 

inwoners af, en heeft tegelijkertijd voldoende schaalvoordelen. Opschalen zou alleen dan een optie moeten 

zijn, als de uitvoering goedkoper, effectiever en beter zou zijn, geeft een betrokkene aan.  

• Tegelijkertijd wordt erkend dat er in de regio (Hart van Brabant) druk wordt uitgeoefend om taken op grotere 

schaal gezamenlijk uit te voeren. Deze druk lijkt met name afkomstig van kleinere gemeenten in de regio en 

Waalwijk ervaart deze druk het meest. Bestuurders hebben geen helder antwoord op de vraag hoe hiermee 

om te gaan in het samenspel in de regio en Baanbrekers. Complicerend daarbij is dat Baanbrekers op 

momenten in de regionale overleggen zelfstandig en vanuit een eigen bestaansrecht opereert, terwijl zij in 

feite een uitvoeringsorganisatie van de drie gemeenten is. Baanbrekers geeft aan de andere kant aan dat zij 

onvoldoende duidelijkheid krijgen van de gemeenten over hoe Hart van Brabant en Baanbrekers zich tot 

elkaar verhouden en dat de gemeenten niet op één lijn zitten. Ook in bredere zin mist Baanbrekers dikwijls 

vanuit de gemeenten een strategie en coördinatie op de keten. Zo dient Baanbrekers in gesprek te gaan met 

de GR Hart van Brabant over haar opdracht en samenwerking, terwijl dit eigenlijk een taak is van de 

gemeenten. 

• Naast deze discussie, zijn de gemeenten ook al op regionaal niveau met onderwerpen aan de slag, zoals de 

werkgeversdienstverlening. Ook daarin zeggen de gemeenten aan te lopen tegen het rechtmatigheidsdenken 

dat nog steeds de boventoon lijkt te voeren binnen Baanbrekers. Als gevolg daarvan krijgt het Dagelijks 

Bestuur verschillende operationele taken, zoals het beoordelen over individuele gevallen van 

boetekwijtschelding. 

• Ten slotte spreken vele betrokkenen op bestuurlijk en ambtelijk niveau uit dat er onduidelijkheid is over de 

rollen en petten van verschillende personen binnen en buiten Baanbrekers. Zo is niet duidelijk of wethouders 

in de regio de drie gemeenten en Baanbrekers vertegenwoordigen, of alleen zijn eigen gemeente.  

2.4.5  Analyse 

• De aandacht voor integrale ketenbenadering past in de landelijke trend van integraal werken. Het plan van 

aanpak ziet er goed uit en het is een positief signaal dat de opdracht op het hoogste ambtelijk niveau is 

belegd. Omdat de gemeenten en Baanbrekers pas kort geleden zijn begonnen valt er verder nog niet veel 

over de integrale ketenbenadering te zeggen. 

• Wat betreft het samenspel in de regio, is het zeker nodig om meer duidelijkheid en heldere rollen te creëren 

nu diverse betrokkenen daar zo mee worstelen. Wanneer het voor bestuurders niet altijd duidelijk met welke 

rol zij waar aan tafel zitten en/of de gemeenten geen duidelijke en eensgezinde (strategische) positie 

innemen, is het gevolg dat Baanbrekers in de regio in een lastig parket zit (en overigens daarmee ook de 

gemeenten). Het is een opgave van de gemeenten om hier meer richting te geven en keuzes te maken. Als de 

drie gemeenten niet als één samenhangende subregio opereren, is het wenselijk dat Baanbrekers in dat geval 

vanuit een expertrol en niet vanuit een eigen belang.  

2.5 Informatie-uitwisseling 

Aanpalend aan de vragen van deze evaluatie is de vraag gesteld in hoeverre gemeenten, Baanbrekers en andere 

partners in de keten (zoals woningcorporaties) gegevens over cliënten kunnen uitwisselen.  

• De gegevensuitwisseling valt onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De AVG is in 

mei 2016 in werking getreden. Organisaties (verwerking verantwoordelijken en verwerkers) kregen tot 25 mei 

2018 de tijd om hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming brengen. Daarbij geldt een aantal 

algemene regels zoals transparantie, doelbeperking, gegevensbeperking, juistheid, bewaarbeperking, 

integriteit en vertrouwelijkheid en verantwoording. Bij verwerking van gegevens door een derde wordt een 
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verwerkersovereenkomst gesloten met afspraken in het kader van bovengenoemde onderwerpen. De 

verwerking verantwoordelijke blijft immers verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van de gegevens 

van haar cliënten.  

 

• Er is geen mogelijkheid om de onderlinge gegevensuitwisseling in de GR op te nemen; de AVG als formele 

wet gaat boven een Gemeenschappelijke Regeling. Wel kunnen de overeenkomsten zo worden opgesteld dat 

er gegevensuitwisseling mogelijk is die voldoet aan de AVG.  

• De bestaande overeenkomsten moeten dan nader worden bekeken, getoetst en aangepast om aan de 

wensen om (operationeel makkelijkste) duurzame nieuwe manieren te hanteren, tegemoet te komen.   

2.6 Conclusie en aanbevelingen  

Dit hoofdstuk richtte zich op het eerste element van de evaluatie van de GR: het beleidsmatig terrein, met name 

gericht op de koers(wijziging).  

Vanuit deze beleidsmatige invalshoek gezien toont Baanbrekers een overwegend positief beeld. De (voorganger 

van deze) GR is in 1994 opgezet met het doel een uitvoeringsorganisatie in te richten ten behoeve van de 

gemeenten op het gebied van werk & inkomen. Na een periode van ontwikkeling waarna het beeld van de taken 

van Baanbrekers diffuus bleek te zijn geworden, heeft de laatste anderhalf jaar een oriëntatie op de toekomst 

plaatsgevonden.  

Inhoudelijk is er nu een stuk neergelegd met een actuele visie; deze wordt onderschreven door de belangrijkste 

stakeholders. Betrokkenen onderschrijven de nieuwe koers en Baanbrekers is druk aan de slag. Aandachtspunten 

zijn gelegen in de vraag of de betrokkenen wel allemaal hetzelfde verstaan onder de nieuwe koers, hoever de 

consequenties ervan concreet (kunnen) reiken. Wij adviseren hier ook de komende periode aandacht aan te 

besteden, en duidelijk te maken hoe het koersdocument wordt vervolgd, naast het opnemen in de P&C-cyclus. Dit 

is een taak voor de directie en het DB als voorbereiders van het koersdocument. Het AB heeft het koersdocument 

vastgesteld en is daarmee ‘eigenaar’ van de koers; dat moet hierop sturen. Dit vergt een procesaanpak die verder 

gaat dan de reikwijdte van deze evaluatie.  

Een ander aspect is nog de (nieuwe) verhouding tussen rechtmatigheid, doelmatigheid en innovatie. Nu ligt de 

nadruk nog vaak en veel op rechtmatigheid. Wanneer gemeenten hierin een nieuwe balans zoeken, vergt dit een 

goed gesprek (en afspraken over) over de verhouding tussen deze waarden. Hierin kan een link worden gelegd 

naar het bredere beleid in de keten van het sociaal domein. Een aardig voorbeeld is de ‘hart-wet-euro-balans’ die 

in sommige gemeenten wordt gehanteerd, en zo zijn er meer methoden.  

Ook in de regio en in de samenwerking met de gemeenten gebeurt er veel. Twee belangrijke trends in het 

openbaar bestuur spelen een cruciale en bepalende rol daarbij. In de eerste plaats kent het beleid, in het bijzonder 

in het sociaal domein maar ook elders, een ontwikkeling waarbij elementen op elkaar ingrijpen en in samenhang 

worden bezien. Integraliteit en opgavegestuurd werken zijn daarbij bekende kernwoorden. Dat geldt in het sociaal 

domein op individueel (cliënt)niveau met maatwerk, en wordt op beleids- en uitvoeringsniveau de ‘transformatie’ 

genoemd. Een consequentie daarvan is dat werk & inkomen een onderdeel vormen van, en ingebed worden in 

het bredere sociaal domein. Baanbrekers moest zich daar in beleid en uitvoering toe verhouden. In de tweede 

plaats is er een ontwikkeling gaande waarbij de schaal van de regio’s een steeds dominantere plek inneemt. Per 

beleidsterrein en daarbinnen is de vraag wat de (optimale) schaal van de regio dan precies is, en hoe op die 

regionale schaal dan ook weer integraliteit kan worden bereikt in het aangaan van opgaven en het realiseren van 

ambities. Dit speelt hier in de vraag waar Hart van Brabant, de arbeidsmarktregio Midden-Brabant en Baanbrekers 

van zijn en welke functies en taken bij hen worden belegd. Deze vraag dient snel door de drie gemeenten 

gezamenlijk te worden beantwoord; het is niet aan de directie of medewerkers van Baanbrekers of de 

bestuursleden van Hart van Brabant om hierover te beslissen.  
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We zien dus op drie onderwerpen een behoefte aan meer duidelijkheid:  

• de vraag wat de koers van Baanbrekers nu precies behelst en wat de specifieke consequenties zijn;  

• het vraagstuk hoe Baanbrekers met haar beleid en uitvoering op werk & inkomen zich verhoudt tot de 

transformatie in het sociaal domein bij de gemeenten, en   

• of, welke en in hoeverre gemeenten zaken op de regionale schaal van hun drieën of op een grotere regionale 

schaal willen organiseren.  

Hierover zijn goede gesprekken nodig en zien we een relatie met het onderwerp rolinvulling, dat aan bod komt in 

hoofdstuk 4.  

 

Wat kan er veranderen in de gemeenschappelijke regeling? 

• De artikelen 3 en 4 over Doel / missie en Werkterrein zijn nog (of liever gezegd: worden weer) actueel en 

behoeven geen wijziging.  

• De verwarring over de overdracht van raadsbevoegdheden kan worden ondervangen met verschillende 

andere formuleringen die hoogstwaarschijnlijk sneller te begrijpen zijn: 

- “Aan de bestuursorganen van de dienst worden de bevoegdheden tot regeling en bestuur 

overgedragen met betrekking tot:” 

- “Aan de bestuursorganen van de dienst worden de regelgevende en uitvoerende bevoegdheden tot 

regeling en bestuur overgedragen met betrekking tot:” 

- “De raden en de colleges van burgemeester en wethouders dragen hun regelgevende en uitvoerende 

bevoegdheden over aan de bestuursorganen van de dienst met betrekking tot:” 

• De verordening wachtlijst die wordt genoemd in artikel 6 GR bestaat niet meer. De uitzonderingsbepaling 

kan daarom uit de gemeenschappelijke regeling worden verwijderd 
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3. Financiering 

Naar aanleiding van de evaluatie van de GR Baanbrekers doet zich de vraag voor, hoe in de toekomst de 

organisatie en activiteiten van Baanbrekers te bekostigen door de drie deelnemende gemeenten via een mogelijk 

nieuwe verdeelsleutel.  

3.1 Huidige situatie 

Op dit moment geldt de volgende verdeling:  

• Bijstand: Gemeenten hevelen de budgetten die zij van het Rijk ontvangen voor bijstand over aan Baanbrekers. 

Het gaat grotendeels om het zogenaamde bijstandsbudget.   

• Re-integratie nieuw: de middelen die gemeenten ontvangen voor de nieuwe doelgroepen in het kader van de 

Participatiewet gaan één op één over naar Baanbrekers.  

• Wsw: de rijksmiddelen voor de Wsw worden overgeheveld naar Baanbrekers.  

• Uitvoering + re-integratie klassiek: Voor zover de uitvoering niet gefinancierd kan worden uit het 

bijstandsbudget en de re-integratiemiddelen, leveren gemeenten een bijdrage. De bijdrage wordt verdeeld 

op basis van het aantal inwoners.  

• Armoede: de betalingen voor bijzondere bijstand worden op declaratiebasis afgerekend met de gemeenten.  

3.2 Uitgangspunten voor de toekomst 

Voor de toekomstige bekostiging van een samenwerkingsverband geldt een aantal mogelijkheden waarbij de 

financiële inbreng van de gemeenten wordt gebaseerd op een uitgangspunt of combinatie van meerdere 

uitgangspunten. Met het oog op de toekomst is het goed om eerst overeenstemming te bereiken over de 

uitgangspunten, voordat wordt ingezoomd op de financiële middelen die iedere gemeente moet bijdragen. Dit om 

te voorkomen dat gemeenten onderhandelingsposities innemen op basis van ‘plussen en minnen’, en/of er een 

verdeling ontstaat die (te) vaak moet worden herzien. Tegen deze achtergrond zijn in dit hoofdstuk geen 

bedragen of berekeningen opgenomen rond de huidige of mogelijke toekomstige situaties.  

In dit hoofdstuk belichten we de belangrijkste mogelijke uitgangspunten van een (nieuwe) verdeelsleutel.  

3.3 Principiële uitgangspunten 

Feitelijk zijn er twee primaire uitgangspunten voor de verdeelsleutel.  

1. Solidariteit: bij dit principe worden beleid en uitvoering gemeenschappelijk. Het uitgangspunt is dat de 

vanuit het rijk beschikbare budgetten volledig worden overgeheveld. De gedachte hierachter is dat 

‘toevallige’ voordelen en nadelen op het budget gelijk onder de deelnemers worden verdeeld. Dat betekent 

niet dat de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie het budget vrij mag besteden. Daar beslissen altijd de 

deelnemende gemeenten over. Er kan nog steeds op het budget worden bespaard (of meer worden 

uitgegeven). Afspraken moeten worden gemaakt over de verdeling van het saldo van (afgesproken) uitgaven 

en het vanuit het rijk beschikbaar gestelde budgetten. 

2. Profijtbeginsel: Bij dit uitgangspunt wordt samengewerkt vanwege de voordelen op onderdelen, 

bijvoorbeeld omdat efficiënter gewerkt kan worden als gevolg van schaalvoordelen. Maar, de financiële 

bijdrage is naar rato van de dienstverlening die specifiek voor de gemeente wordt verricht c.q. het profijt dat 

de gemeenten van het samenwerkingsverband hebben. Toevallige voor- of nadelen op een specifiek voor de 

Participatiewet beschikbaar gesteld budget, worden niet verevend. Die blijven dus binnen de gemeente.  
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Belangrijk is dat gemeenten hier overeenstemming over hebben, voordat wordt gekeken naar een meer specifieke 

invulling van de verdeelsleutel.  

3.4 Ideaaltypische verdeelsleutels voor Baanbrekers 

Zodra gemeenten duidelijkheid hebben over het vertrekpunt voor de verdeling (solidariteit versus profijtbeginsel) 

kan worden gekeken naar de feitelijke invulling van de verdeelsleutel. We kijken nu meer specifiek naar de 

toepassing bij Baanbrekers.  

Ideaaltypische verdeling bij solidariteit 

Bij toepassing van het solidariteitsbeginsel voor Baanbrekers, past zoals gezegd, het beste de verdeling op basis 

van de specifiek door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten. Dat is ons inziens de ideaaltypische verdeling. De 

budgetten betreffen het BUIG-budget, het onderdeel participatie in de integratie-uitkering sociaal domein (gaat 

naar verwachting vanaf 2022 deels over naar decentralisatie-uitkeringen) en het cluster inkomen en participatie in 

het gemeentefonds (wordt naar verwachting herzien vanaf 2022).  

Discussie gaat ontstaan zodra verschillen tussen het totaal van overgedragen budgetten en de uitgaven ontstaan. 

De vraag is hoe daarmee wordt omgegaan. Als het solidariteitsbeginsel onverkort van kracht blijft, ligt het voor de 

hand om de saldi naar draagkracht te verdelen over de gemeenten. Als basis voor de verdeling kan bijvoorbeeld 

het totaal van de gemeentebegroting, het totaalaandeel in de algemene uitkering in het gemeentefonds of het 

totaal aantal inwoners worden gehanteerd.  

In het geval van besparingen of tekorten op het totaal van het BUIG-budget, de re-integratiebudgetten en het 

cluster inkomen en participatie, kunnen ook andere verdeelsleutels worden gehanteerd, zoals het aantal 

bijstandsgerechtigden of het aandeel in het totaal van het BUIG-budget, het onderdeel participatie in de 

integratie-uitkering sociaal domein en het cluster inkomen en participatie. Feitelijk wordt dan het 

solidariteitsprincipe losgelaten zodra sprake is van verschillen tussen de totale uitgaven van Baanbrekers en het 

totaal van de budgetten (BUIG, participatie en cluster I&P).  

Werken op basis van solidariteit betekent niet dat alle dienstverlening solidair moet. Belangrijk is dat duidelijk 

wordt afgebakend voor welke onderdelen solidariteit geldt en voor welke onderdelen niet. Zo heeft Baanbrekers 

ervoor gekozen dat het bijzondere-bijstandsbeleid door de gemeenten zelf wordt bepaald en dat de bijzondere 

bijstand één op één wordt afgerekend. Dergelijke afspraken kunnen blijven bestaan als voor het grotere geheel 

het principe van solidariteit wordt afgesproken.  

Ideaaltypische verdeling bij toepassing van het profijtbeginsel 

Bij toepassing van het profijtbeginsel worden de kosten verdeeld naar rato van de dienstverlening die per 

gemeente wordt geleverd. Dit is een (veel) lastiger vraagstuk dan verdeling op basis van solidariteit. Er moet 

namelijk worden vastgesteld welke dienstverlening per gemeente precies wordt geleverd. Vervolgens moet er een 

‘prijs’ worden vastgesteld die per gemeente voor deze dienstverlening wordt betaald. De ‘prijs’ kan worden 

bepaald op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Hier kunnen discussies ontstaan over de toedeling van 

indirecte kosten en over de grootte en de verdeling dat ontstaat doordat wordt samengewerkt. Dat is een 

ingewikkeld vraagstuk. Vaak wordt daarom gekozen voor een eenvoudiger systematiek, waarbij de kosten 

bijvoorbeeld worden gerelateerd aan de klantaantallen: aantal bijstandsgerechtigden, totale bijstandsuitgaven en 

dergelijke. Doordat een precieze en objectieve aansluiting tussen de gemeentelijke bijdragen en de geleverde 

dienst nauwelijks of niet mogelijk is, kunnen er bij toepassing van het profijtbeginsel snel meningsverschillen en 

discussie ontstaan over de rechtvaardigheid van de verdeling van de kosten.  
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3.5 Belang van een duidelijke keuze voor een principieel uitgangspunt 

In de praktijk zien we vaak verdeelsleutels waar de verschillende principes door elkaar lopen. Zo zien we modellen 

waarbij ervoor gekozen is om de participatiebudgetten één op één over te hevelen (solidariteit), maar waarbij de 

gemeente de bijstandsuitgaven één op één afrekent (profijtbeginsel). We zien dat een dergelijke systematiek in de 

praktijk spanningen kan opleveren, met name als een gemeente enerzijds bijvoorbeeld een gunstig aandeel heeft 

in het re-participatiebudget en jaarlijks een tekort heeft op het BUIG-budget. Het beeld is dan al snel dat het 

voordeel in het participatiebudget wordt gedeeld met de gemeenschappelijkheid, terwijl de gemeente het jaarlijks 

tekort volledig zelf moet dragen. Dat leidt tot oneerlijke verdeling. Kortom, dit leidt ertoe dat het belangrijk is om 

consequent te kiezen voor het ene of het andere principiële uitgangspunt en slechts daar waar nodig specifiek, 

doordacht en onderbouwd af te wijken.  

3.6 Overige randvoorwaarden 

Naast de hiervoor genoemde principiële uitgangspunten zijn andere overwegingen van belang, bijvoorbeeld bij 

toepassing van het profijtbeginsel (omdat een objectieve, precieze verdeling niet mogelijk is) of voor het saldo 

tussen de werkelijke uitgaven en de beschikbare rijksbudgetten bij toepassing van het solidariteitsbeginsel. 

Gedacht kan worden aan de volgende randvoorwaarden:  

• Een eenvoudige toerekeningssystematiek leidt tot minder administratieve handelingen en is eenvoudig te 

begrijpen en uit te leggen. Indien de deelnemende gemeenten een meer homogene werklast inbrengen in de 

samenwerking verdient het in de regel de voorkeur om te werken met een eenvoudige kostenverdeelsleutel 

(zoals het aantal inwoners). Bij een meer homogene werklast zal namelijk het afnamepatroon over de 

verschillende producten van de GR een vergelijkbaar karakter hebben. Een complexere systematiek leidt dan 

tot hetzelfde resultaat als een (eenvoudige) verdeling op basis van inwoners. Een en ander wordt 

ingewikkelder als de werklast per gemeente anders van karakter is.  

• Een accuraat toerekeningssysteem heeft als voordeel dat er een nauwkeuriger relatie ontstaat tussen wat de 

GR doet voor een individuele gemeente en wat deze betaalt (‘de gebruiker betaalt’). Belangrijke 

randvoorwaarde is dan wel dat veel van deze administratieve gegevens reeds voorhanden zijn, omdat anders 

de administratieve last teveel gaat toenemen. De vraag is dan bijvoorbeeld of een organisatie een 

urenregistratiesysteem gebruikt en/of andere manieren om kosten toe te rekenen. 

• Een duurzaam systeem betekent dat het systeem niet telkens wordt bijgesteld op basis van nieuwe 

ontwikkelingen. Let wel: die ontwikkelingen kunnen ook aan de inkomstenkant zitten, zoals (fluctuaties in) 

bijdragen vanuit het Rijk. Een systeem dat lang wordt gehanteerd, kan er echter wel toe leiden dat de 

uitkomst op termijn steeds verder van de realiteit (in termen van relatie kosten-werkverdeling) af komt te 

staan. Daarom kan op een zeker moment een herijking nodig zijn. De bedragen waar het hier om gaat, met 

name de (omvang en verdeling van) gelden vanuit het Rijk, zijn geen stationair gegeven. De voor- of nadelen 

voor een gemeente zijn sterk afhankelijk van de budgetten die vanuit het Rijk worden verstrekt. 

• Draagvlak of acceptatie: Het gaat hier niet om inhoudelijke, maar wel legitieme argumenten. Het is denkbaar 

dat (tijdelijk) wordt gekozen voor een niet consistentie systematiek, omdat er onvoldoende draagvlak bestaat 

voor een op inhoudelijke gronden ‘ideale’ systematiek. Zo is het denkbaar dat solidariteit het uitgangspunt is, 

maar dat de ontvangen rijksbudgetten niet (geheel) worden overgeheveld cq als basis worden meegenomen 

in de verdeling.  

• Bij een wijziging of introductie van het systeem gelden hier bovenop nog de uitgangspunten van historie of 

objectiviteit. Bij een historisch (overgangs)model wordt nog nog één of meerdere jaren uitgegaan van, c.q. 

rekening gehouden met de eerdere situatie. Gemeenten brengen dan een of meerdere jaren hun budget in 

op basis van wat zij zelf in de jaren ervoor uitgaven aan deze taak. Dit kan (als overgangsvariant) geleidelijk 

overgaan naar een andere sleutel. Bij een objectief model wordt een nieuwe sleutel geïntroduceerd op basis 

van objectieve indicatoren.   
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4. Bestuur en governance  

4.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk gaat over het derde element van de evaluatie: het bestuur en de governance van Baanbrekers.  

4.2 Algemeen 

De organisatie ‘Baanbrekers’ was vanaf 1 januari 2013 actief op het gebied van Werk en Inkomen. De huidige 

Gemeenschappelijke Regeling Baanbrekers dateert van december 2014. Baanbrekers is een Openbaar Lichaam; 

dat wil onder meer zeggen dat zij een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur heeft.  

4.2.1  Beschrijving 

• De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de gemeenten en Baanbrekers is als volgt in de GR beschreven. 

Deelnemende gemeenten zijn verantwoordelijk voor een integraal beleid op de terreinen participatie, 

activering en re-integratie. De gemeenten vertalen hun beleidsvisie in een opdracht aan Baanbrekers. 

Baanbrekers vertaalt deze door naar het meerjarenplan en de jaarplannen. De bevoegdheden tot regeling en 

bestuur met betrekking tot de uitvoering van de betreffende wetten, zijn aan (de bestuursorganen van) 

Baanbrekers overgedragen.  

• Het openbaar lichaam ‘Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers’ kent de bestuursorganen Algemeen Bestuur, 

Dagelijks Bestuur en de voorzitter. In de hoofdstukken 4 t/m 7 van de GR wordt hierop uitgebreid ingegaan 

(zie ook de paragrafen hierna). Er kunnen ook ‘commissies van advies’ en commissies ex artikel 25 WGR 

worden ingesteld. Die laatste zijn commissies met het oog op de behartiging van bepaalde belangen, 

waaraan ook bevoegdheden kunnen worden overgedragen. Van deze commissies is in de praktijk geen 

sprake (zie 4.4.2 voor het aanvankelijke plan een Raadsleden Auditcommissie in te stellen). Verder is er een 

directeur die in de GR zowel voorkomt als hoofd van het ambtelijk apparaat als secretaris en adviseur van  

Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur en eventuele commissies.  

• In artikel 41 van de GR staat beschreven hoe de regeling kan worden gewijzigd. De regeling kan volgens dit 

artikel worden gewijzigd indien twee derde van de raden van de deelnemende gemeenten daartoe besluiten. 

Voor het wijzigen van de artikelen 6, 33, 34, 35, 36 en 40 is echter unanimiteit van de gemeenten vereist. 

4.2.2  Beelden 

• Alle betrokkenen onderschrijven de noodzaak en het voordeel dat de drie gemeenten op dit gebied 

samenwerken en daarvoor gezamenlijk een uitvoeringsorganisatie hebben. Geen van de deelnemers heeft 

aangegeven eraan te denken om de samenwerking op zich ter discussie te stellen.  

• Over de formele vormgeving van een GR, in casu een Openbaar Lichaam, is geen verschil van mening. De 

vorm van een GR ligt voor de hand om de samenwerking vorm te geven.  

• Wel is er in de praktijk behoefte om meer specifiek te formuleren waar de bevoegdheid van de gemeenten 

ophoudt en die van Baanbrekers begint.  

• De hierna volgende paragrafen gaan specifieker in op de gremia van Baanbrekers en de samenhang 

daartussen.   

4.2.3  Analyse 

• Dat alle betrokkenen de noodzaak van samenwerken onderschrijven en het voordeel zien dat de drie 

gemeenten op dit gebied daarmee ondervinden, is een zeer belangrijk uitgangspunt. Dat geen van de 

deelnemers heeft aangegeven eraan te denken om de samenwerking op zich ter discussie te stellen, is ook 



61843 – Openbaar 20 

 

  

een belangrijke basis voor het toekomstige gesprek (op basis van uitgangspunten) hoe in de toekomst de 

organisatie en activiteiten van Baanbrekers te bekostigen.  

• Tegen de achtergrond van hetgeen in hoofdstuk 2 is beschreven en geanalyseerd, is de verhouding tussen 

het beleid en de uitvoering op het gebied van werk & inkomen bij Baanbrekers en het bredere sociaal 

domein een blijvend – en door de transformatie steeds groter – aandachtspunt. Daar is met de GR an sich 

niets aan te verbeteren; het zal moeten komen van de rolinvulling van de spelers in de governance. De 

paragrafen hieronder gaan daar verder op in.  

• Opgemerkt moet worden dat artikel 41 GR in strijd is met hogere wetgeving. In de Wet gemeenschappelijke 

regelingen (artikel 9, lid 1) staat dat een voor onbepaalde tijd getroffen regeling (zoals de GR Baanbrekers) 

bepalingen inhoudt omtrent wijziging. Die bepalingen moeten wel artikel 1 Wgr in acht nemen. Dat betekent 

dat álle deelnemende bestuursorganen moeten beslissen over wijzigen, en dat dit niet alleen aan de raden 

kan worden overgelaten.  

4.3 Bestuur: DB 

4.3.1  Beschrijving 

• In de artikelen 13 en 15 van de GR staat het Dagelijks Bestuur beschreven. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 

drie wethouders en twee onafhankelijke, deskundige externen. In artikel 16 GR is bepaald dat het besluiten 

van het Dagelijks Bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. 

• Er is een informeel roulerend voorzitterschap. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van 

stemmen. Als de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.  

• In de GR is niets specifieks opgenomen omtrent het stemrecht van de externen.  

4.3.2  Beelden 

• Het optreden van leden van het DB lijkt volgens meerdere betrokkenen aanmerkelijk gebonden aan de 

persoonlijke en gemeente-achtergrond. Dit ondanks het feit dat DB-leden als collegiaal bestuur zouden 

moeten optreden met betrekking tot (onder meer) dagelijkse aangelegenheden en het voorbereiden en 

uitvoeren van besluiten van het Algemeen Bestuur. Persoonlijke factoren (ervaring, betrokkenheid bij de 

oprichting) spelen onder de oppervlakte nog steeds een rol. Deze factoren spelen op dit moment minder 

mee dan in de eerdere (opstart)jaren, maar worden nog wel genoemd. 

• De betrokkenheid van adviseurs wordt zowel door henzelf als anderen als een meerwaarde ervaren. Wel is er 

enige onduidelijkheid over of zij ‘deskundig’ (betrokken vanuit expertise) of ‘vertegenwoordiger’ (betrokken 

vanuit stakeholders, in casu bedrijfsleven) zijn.  

De adviseurs zelf geven aan dat zij meer en eerder mogen worden aangehaakt in de besluitvorming.  

• Leden van het Dagelijks Bestuur geven aan dat zij de behoefte hebben aan meer strategische gesprekken; het 

moet niet alleen maar over bedrijfsvoering gaan. Algemeen leeft het idee dat er te weinig ‘strategie’ komt 

vanuit de gemeenten zelf.  

4.3.3  Analyse 

• Het Dagelijks Bestuur is belast met de dagelijkse aangelegenheden, personele aangelegenheden, 

privaatrechtelijke rechtshandelingen en het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van het Algemeen 

Bestuur. Het is het belangrijkste orgaan in de Gemeenschappelijke Regeling dat meer doet (kan doen) dan 

alleen ‘op de winkel passen’ in de dagelijkse beslommeringen.   

• Op dit moment spelen op strategisch niveau de vraagstukken die in hoofdstuk 2 werden aangegeven: de 

verhouding tussen Baanbrekers met werk & inkomen en de gemeenten met hun bredere sociaal domein, en 

de verhouding tussen gemeenten, Baanbrekers en de grotere regio van Hart van Brabant en de 

arbeidsmarktregio Midden-Brabant. Verder speelt de implementatie van het Koersdocument.  
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• Het is primair aan het Dagelijks Bestuur om het initiatief te nemen om het gesprek te (blijven) voeren op deze 

thema’s; onderling en samen met het Algemeen Bestuur. Meer strategisch opereren is geboden om te 

voorkomen dat Baanbrekers wordt ingehaald door feiten en ontwikkelingen.  

• Tot slot hier nog een opmerking: uit artikel 13 en 16 GR lijkt te volgen dat de externe adviseurs als lid van het 

Dagelijks Bestuur stemrecht hebben. Dit stemrecht wordt in de praktijk niet uitgeoefend omdat betrokkenen 

er niet van op de hoogte zijn. Het lijkt ook niet dat bestuurders willen dat de externen stemrecht hebben. Dit 

artikel zou kunnen worden aangepast.  

4.4 Bestuur: AB  

4.4.1  Beschrijving 

• Hoofdstuk 4 van de GR Baanbrekers gaat over het Algemeen Bestuur: het vertegenwoordigend orgaan dat 

aan het hoofd van het samenwerkingsverband staat. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 12 leden, namelijk zes 

wethouders en zes raadsleden.  

• Het Algemeen Bestuur is een vertegenwoordigend orgaan dat de deelnemers aan de samenwerking 

vertegenwoordigt. Daarmee vervult het een ‘eigenaarsrol’. De leden leggen verantwoording af binnen hun 

eigen gemeente; wethouders aan het college en de gemeenteraad; gemeenteraadsleden alleen aan de 

gemeenteraad.  

• Baanbrekers is een zogeheten ‘gemengde regeling’ waarbij collegebevoegdheden (uitvoering) en 

raadsbevoegdheden (verordeningen) aan de GR zijn overgedragen. Zowel de colleges als de raden zijn 

daarom mede-’bestuurder’ van de samenwerking. Een deel van het AB bestaat uit wethouders en een deel uit 

raadsleden. Dit laatste is overigens niet verplicht bij een gemengde regeling; het gehele AB zou ook uit 

wethouders kunnen bestaan die door de raad zijn aangewezen.  

• Het Dagelijks Bestuur legt verantwoording af aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen en het Dagelijks 

Bestuur moeten desgevraagd aan de raden en aan de colleges van de gemeenten de informatie en 

inlichtingen geven die voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid 

nodig is. De GR voorziet er verder in dat een lid van het Algemeen Bestuur door de raad die het lid heeft 

aangewezen ter verantwoording kan  worden geroepen voor het door hem in dat bestuur gevoerde beleid. 

De raad kan dit AB-lid uitnodigen om in deze hoedanigheid in zijn vergadering te verschijnen met het doel 

deze verantwoording af te leggen.  

• De raadsleden van Loon op Zand en Heusden die in het Algemeen Bestuur zitting hebben, praten op 

reguliere basis hun collega-raadsleden gestructureerd bij over Baanbrekers.  

In Heusden worden de raadsleden van het AB samen met de wethouder ook ambtelijk voorbereid. De agenda 

van het AB is ook voor de raad inzichtelijk; raadsleden kunnen aan de hand daarvan ook vragen meegeven. 

Na de AB-vergadering wordt tijdens de informatievergadering met agendapunt teruggekoppeld over wat is 

besloten. Er is dan ook ruimte om vragen te stellen.   

4.4.2  Beelden 

• Over het algemeen worden de onderlinge verhoudingen door betrokkenen als goed en productief 

omschreven. De vergaderingen van het AB kennen een rustig, zelfs “kabbelend” verloop.  

• In eerdere jaren meer dan nu, was de inbreng van de AB-leden nadrukkelijker gekoppeld aan de eigen 

gemeente en kleur dan aan de gezamenlijkheid. Waar er voorheen gesprekken waren over ‘typisch gemeente 

X’ en  vanuit een bepaalde cultuur of kleur vragen werden gesteld en opmerkingen werden gemaakt, gaat dat 

nu volgens diverse betrokkenen een stuk beter. (Zie ook hierboven bij het Dagelijks Bestuur).  

• Wel klinkt onder sommige AB-leden (zowel wethouders als raadsleden) de roep om een betere 

informatievoorziening tijdens vergaderingen en daarbuiten vanuit de directie van Baanbrekers. (overigens is 

dit formeel een verantwoordelijkheid van het DB). Baanbrekers geeft aan dat de informatie die wordt 
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gevraagd door AB-leden vaak ook bedrijfsvoering betreft, terwijl het AB zich daar in beginsel niet in zou 

moeten mengen.  

• AB-leden geven aan dat er behoefte is om te verduidelijken wat de diverse rollen van AB-lid, DB-lid, 

wethouder en raadslid in dit kader precies (zouden kunnen) inhouden en hoe deze zich tot elkaar verhouden. 

Dat geldt voor de ‘petten’ met betrekking tot Baanbrekers en ook voor regionale rollen daarbuiten, in casu 

met betrekking tot de arbeidsmarktregio en de regio Hart van Brabant.  

• In het AB zijn zes raadsleden vertegenwoordigd. De raadsleden/AB-leden uit Heusden zien het als hun rol om 

collega-raadsleden vanuit die positie te informeren. Hun collega raadsleden/AB-leden uit Loon op Zand zien 

ook een adviserende rol. Raadsleden/AB-leden uit Waalwijk zien zichzelf primair als vertegenwoordiger 

richting Baanbrekers en nemen vanuit het AB-lidmaatschap geen rol richting hun eigen raad. 

De vertegenwoordigers vanuit Heusden en Loon op Zand beschouwen hun positie als een welkome en 

zinvolle verbinding tussen de GR en de raden4 waaruit betrokkenheid blijkt.  

• Een actuele discussie wordt gevoerd binnen de gemeente Waalwijk over de vertegenwoordiging van 

raadsleden in het AB van verbonden partijen en Baanbrekers in het bijzonder. In november 2018 werd een 

onderzoek van de Rekenkamercommissie Waalwijk gepresenteerd naar de grip van de gemeente op 

verbonden partijen. Het rapport draagt de titel ‘Grip op verbonden partijen’. De rekenkamercommissie 

constateert dat in het geval van Baanbrekers raadsleden zitting nemen in het algemeen bestuur. Dat is niet 

conform de door de gemeente Waalwijk gestelde uitgangspunten5 en het raadsvoorstel bevat ook geen 

motivering vanuit overgedragen taken. 

De Rekenkamer beveelt aan om in het geval van Baanbrekers de deelname van raadsleden in het algemeen 

bestuur te heroverwegen, en/of het uitgangspunt hierover aan te passen.  

Naar aanleiding van het rekenkamerrapport nam de gemeenteraad in Waalwijk op 28 februari 2019 een 

amendement op het raadsbesluit aan waarin wordt overwogen dat “aanpassing van de GR van Baanbrekers 

t.a.v. geen deelname van raadsleden in het algemeen bestuur om een functiescheiding te bereiken te 

onderzoeken is door de AB-leden waarbij zij in gesprek kunnen met de AB-leden van andere gemeenten.” 

• Vorig jaar werd het idee aan de orde gekomen om een Raadsleden Auditcommissie op te richten om de 

financiën van Baanbrekers beter te kunnen (laten) toetsen. Dit idee is verder niet meer uitgewerkt omdat het 

extra ballast, een bureaucratische stap en overbodig zou zijn. Dit wordt door sommige raadsleden betreurd.  

4.4.3  Analyse 

• Over het algemeen zijn de beelden over en vanuit het Algemeen Bestuur positief.   

• Wel lijkt het AB soms te veel op de bedrijfsvoering gericht te zijn, terwijl zij eigenlijk meer bestuurlijk zouden 

moeten opereren en bovendien – voorbereid door het DB - een meer strategische rol moeten/zouden 

kunnen vervullen.  

• Met name vanuit Waalwijk is het hete hangijzer of gemeenteraadsleden in het AB zitting zouden moeten 

hebben of niet. Hierover hebben wij de volgende redenering:  

- Raadsleden mogen in het AB zitting hebben (het is immers een gemengde regeling waaraan ook 

bevoegdheden van de raad zijn overgedragen), maar zij hoeven dat niet. De GR Baanbrekers voorziet er 

op dit moment in dat per gemeente twee raadsleden zitting nemen, maar de GR zou kunnen worden 

aangepast. 

- De vraag is dan welke meerwaarde het zitting nemen van raadsleden in het AB heeft.  

 

4 In het onderzoek is alleen gesproken met de betrokken AB-leden en niet met overige raadsleden uit de gemeenten.  
5 Uitgangspunt is: “Uit een oogpunt van duale functiescheiding (uitvoerend versus controlerend) is een vertegenwoordiging van 

raadsleden in het dagelijks bestuur van publiekrechtelijke verbonden partijen ongewenst en dient de vertegenwoordiging van 

raadsleden in een AB gemotiveerd te worden vanuit de overgedragen taken.”  
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- Raadsleden in het AB kunnen deze positie invullen met drie rollen: het zich laten informeren en 

vervolgens informeren van (de) gemeenteraad(sleden), het adviseren (van de raad) over alles dat met 

Baanbrekers te maken heeft, en sturen (namens de raad op het DB en daarmee Baanbrekers).   

- De gemeenteraden hebben ook zonder AB-leden een informatiepositie, omdat zij te allen tijde 

inlichtingen kunnen vragen aan het eigen college, de AB-leden, en rechtsreeks aan organen van de GR. 

Echter, door deelname van leden aan het AB die daarover terugkoppelen zitten zij veel dichter op de 

ontwikkelingen. Ook kunnen zij daarmee worden geadviseerd door raadsleden zelf (die vanuit het 

perspectief van de raad naar de zaken kijken) en meesturen.  

- Deze drie rollen bieden dus evidente meerwaarde, maar nogmaals: het hoeft niet. De rollen bieden alleen 

meerwaarde als er zowel een goede verbinding is van de AB-raadsleden met Baanbrekers, als er de 

verbinding met de eigen raad wordt gezocht en gevonden.  

- De AB-raadsleden moeten dus goed worden bediend vanuit Baanbrekers en de eigen gemeente, en 

moeten manieren vinden om hun eigen raad te informeren, adviseren en eventueel namens hen (mee) te 

sturen 

- Het is niet noodzakelijk, maar in onze ogen wel wenselijk als de AB-raadsleden richting hun raad 

dezelfde soort rol hebben.  

- Kortom: als raden een grote mate van betrokkenheid en de mogelijkheid tot (mee)sturing willen, dan zijn 

raadsleden in het AB logisch. Maar er moet sprake zijn van een weloverwogen keuze hiervoor en een 

goede invulling.   

- De keuze hiervoor was ooit (volgens de toelichting op de GR) de sociaal-maatschappelijke en 

economische impact. Die is er nog steeds; dit motief vanuit de publieke waarde kan ervoor pleiten de 

grote betrokkenheid van de raden te handhaven, herstellen en/of uit te bouwen.  

4.5 Sociaal Economisch Team 

4.5.1  Beschrijving 

• In de GR is bepaald dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor een integraal beleid op de terreinen 

participatie, activering en re-integratie. De deelnemende gemeenten vertalen hun beleidsvisie in een 

opdracht aan de dienst. De uitvoeringsorganisatie moet dus een duidelijke opdracht van de gemeenten 

meekrijgen. Onder andere om dit goed vorm te geven, hebben de deelnemende gemeenten het Sociaal 

Economisch Team (SET) opgericht.  

• Het SET bestaat uit ambtenaren van de deelnemende gemeenten en medewerkers van Baanbrekers zelf.  

• Het doel in de praktijk is om beleidsmatig af te stemmen tussen de gemeenten en Baanbrekers zelf. Daarbij 

gaan de gemeenten over het ‘wat’ en Baanbrekers over het ‘hoe’. Baanbrekers kan hierdoor beter worden 

ingezet en ingepast in het beleid van de gemeenten.  

• Het SET bestaat primair uit beleidsmedewerkers (en managers) op het gebied van Werk en Inkomen en wordt 

wanneer dat aan de orde is aangevuld met ambtenaren die zich bezig houden met financiën. In dat geval 

spreekt men van ‘SET plus’. De kaderbrief is (inhoudelijk en financieel) een belangrijk instrument om tezamen 

vooraf doelstellingen te bepalen en verbindingen te leggen 

• In mei 2019 werden de afspraken binnen het SET herijkt. Het SET wordt daarin gezien als de ‘smeerolie’ die 

ervoor zorgt dat de strategische visie van de gemeenten tot uiting komt in het beleid van Baanbrekers.  

4.5.2  Beelden 

• De onderlinge sfeer in het SET wordt door betrokkenen zelf als goed omschreven. 

• Het SET ziet zichzelf als ondersteunend aan de wethouders/bestuursleden. Het functioneert in die zin ook als 

‘voorportaal’ van het AB.  Zowel AB- als DB-leden worden bij behandeling van de Baanbrekers-stukken 
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vervolgens gevoed met annotaties door beleidsmedewerkers van de gemeenten zelf. Daardoor worden naast 

het beeld vanuit Baanbrekers ook de belangen van de gemeenten zelf meegegeven.  

• Bij Baanbrekers zelf echter ziet men in deze ondersteuning van DB- en AB-leden vooral een rol voor de 

beleidsadviseurs van Baanbrekers. Zij ervaren dat zij nu niet (voldoende) worden betrokken in de advisering 

van bestuursleden door het ontbreken van de ‘informele lijntjes’ die de beleidsmedewerkers van gemeenten 

wel met hun wethouders (en raadsleden) hebben.   

• Volgens Baanbrekers is het SET ingesteld om het ambtelijk apparaat van de gemeenten te adviseren en te 

informeren. Het idee is dat de gemeenteambtenaren in het SET worden geïnformeerd door Baanbrekers, 

zodat zij vervolgens hun wethouders kunnen informeren en helpen in de voorbereiding als zij voor de raad 

zaken betreffende Baanbrekers moeten presenteren. 

• Het SET wordt ook benut als middel om samen op te (kunnen) trekken in de arbeidsmarktregio.  

• Het is niet iedereen duidelijk welke inhoudelijke functie en welke rol het SET exact heeft of zou moeten 

hebben. Sommigen binnen en buiten het SET (topmanagement gemeenten) zouden een meer strategische 

rol willen zien. Anderen wijzen op de meerwaarde van overleg over de uitvoering.  

• In het verslag van een teambuildingsbijeenkomst van het SET van mei 2018 is deze afweging als volgt 

verwoord:  

- Gemeenten gaan over het ‘wat’ en Baanbrekers gaat over het ‘hoe’ (incl. bedrijfsvoering);  

- Het ‘hoe’ kan ook strategische keuzes bevatten. 

4.5.3  Analyse 

• Op zich laat het SET en zijn functioneren het positieve beeld zien van verbondenheid op ambtelijk niveau 

tussen gemeenten onderling en gemeenten en Baanbrekers.  

• Wel is er grote onduidelijk/verschil in idee over het ‘waarom’ van het SET. Dit ondanks de sessie afgelopen 

mei; wellicht door de ambivalente wijze waarop de doelen destijds zijn opgetekend.  

• Vanuit de GR is het doel helder: de gemeenten zijn verantwoordelijk voor het integrale beleid en vertalen hun 

beleidsvisie in een opdracht aan de dienst. De gemeenten zijn leidend. Om de uitvoeringsorganisatie een 

duidelijke opdracht te laten krijgen dient het SET. Kortom, waar het AB functioneert (zou moeten 

functioneren) als eigenaar (op enige afstand) van de GR en het DB zorgt (zou moeten zorgen) voor de meer 

intensieve bestuurlijke aansturing, functioneert het SET (zou het SET moeten functioneren) als opdrachtgever 

vanuit de gemeenten richting Baanbrekers. Het gaat dan met name om de beleidsmatige inhoud.  

• De onduidelijkheid komt vaak voort uit een onvoldoende onderscheid tussen de (ambtelijke 

vertegenwoordiging en invulling van de) positie van eigenaar en opdrachtgever door de gemeenten. Als het 

SET zorgdraagt voor een productieve verbinding tussen het eigen beleid en de uitvoering door Baanbrekers, 

kan het in AB en DB (meer) gaan over zaken die het eigenaarschap betreffen (begroting en verantwoording, 

continuïteit en koers van de organisatie et cetera).  

• Dat neemt niet weg dat in het SET nog meer zaken kunnen worden belegd in de ambtelijke verbinding tussen 

gemeenten en Baanbrekers, zoals nu ook gebeurt. Hier zien we ook de mogelijkheid om het strategische 

gesprek (zie hierboven) ambtelijk voor te bereiden in gezamenlijkheid van Baanbrekers en 

gemeenteambtenaren.  

4.6 Conclusies en aanbevelingen 

In deze paragraaf maken we een analyse en trekken we enige algemene conclusies over het onderwerp 

governance.  

4.6.1  Eigenaarschap en opdrachtgeverschap 

De bedoeling van de GR is een helder: de gemeenten voeren de regie op beleid. Zij hebben gezamenlijk een 

eigen uitvoeringsorganisatie opgericht op werk & inkomen. Er is daarom sprake van zowel opdrachtgever- en 
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opdrachtnemerschap als eigenaarschap. Baanbrekers staat aan de lat om zaken uit te voeren voor en namens de 

gemeenten en is opdrachtnemer. Gemeenten zijn in dat kader opdrachtgever. Tegelijkertijd zijn de gemeenten 

ook eigenaar: Baanbrekers is van hen (sommigen zouden zeggen: de gemeenten zijn Baanbrekers en andersom).  

We zien dat dit onderscheid nu door de diverse gremia en stukken heenloopt.  

4.6.2  Rollen en rolinvullingen 

In de governance zien we dat er regelmatig verwarring is over de diverse rollen en dat de (bewustwording over 

de) invulling scherper kan. Dit is niet uniek; de posities en rollen in en rond een gemeenschappelijke regeling 

verhouden zich soms complex tot elkaar. Bewustwording van de ‘pet’ die op zekere momenten wordt gedragen 

en de consequenties daarvan (praat ik namens de gemeente of ben ik bezig met het grotere geheel, aan wie leg ik 

verantwoording af, et cetera) helpt al. Hierboven hebben wij aangegeven hoe diverse onderdelen hun rol (beter) 

kunnen pakken en invullen. Bewustwording en gedragsverandering gaat evenwel niet automatisch. Wij adviseren 

daarom, naast het afspraken maken over rolinvullingen, ook samen het gesprek daarover aan te gaan en met 

enige regelmaat te blijven voeren.  

4.6.3  Strategische richtingbepaling 

Door de gremia heen zien we een behoefte om meer het inhoudelijke gesprek te voeren; oftewel een strategische 

richting te bepalen. Dit hangt mede samen met hetgeen wij vaststelden in hoofdstuk 2. Die strategische richting 

moet binnen Baanbrekers en de drie gemeenten worden geborgd, en worden bepaald als het gaat om de 

ketensamenhang en de positie in de regio. Het model van publieke waarde van prof. Moore kan hier handzaam 

zijn, om het gesprek te voeren langs de lijnen van:  

• Publieke waarde (kunnen we hier voldoende mensen plaatsen) 

• Organisatie (op juiste niveau aan tafel met bedrijfsleven, niet alles dubbel doen) 

• Legitimiteit: wettelijk (arbeidsmarktregio), democratische controle (gemeenteraden), draagvlak. 

4.6.4  Gezamenlijkheid 

Net als andere vormen van samenwerking gaat een gemeenschappelijke regeling op het gebied van 

arbeidsparticipatie niet alleen om organisatorische randvoorwaarden en concrete, meetbare kengetallen.  

Naast de technische aspecten waar dit rapport bol van staat, spelen ook waarden een belangrijke en soms zelfs 

bepalende rol. We hebben het dan over waarden als vertrouwen, erkenning, zorgzaamheid.  

Een evaluatie van een dergelijke regeling is slechts een technische analyse als deze hieraan voorbij gaat. 

Samenwerken is mensenwerk en de waarden die daarbij een rol spelen hebben een eigen dynamiek en 

doorwerking. In deze evaluatie zagen we een basis onder de samenwerking van vertrouwen en erkenning van 

elkaars positie. De waarde van de samenwerking wordt door de deelnemers hoger ingeschat dan het afbreukrisico 

van meningsverschillen vanuit eigenbelang die op het scherp van de snede worden uitgevochten. In andere 

woorden: het is de deelnemers geen van allen waard er een breekpunt van te maken. Dat geeft een basis voor een 

constructief gesprek over wijzigingen in de GR.  

Wat moet er veranderen in de gemeenschappelijke regeling? 

• Uit artikel 13 en 16 GR lijkt te volgen dat de externe adviseurs als lid van het Dagelijks Bestuur stemrecht 

hebben. Dit stemrecht wordt in de praktijk niet uitgeoefend omdat betrokkenen er niet van op de hoogte 

zijn. Het lijkt ook niet dat bestuurders willen dat de externen stemrecht hebben. Dit artikel zou kunnen 

worden aangepast. 

• De positie van gemeenteraadsleden als lid van het AB hoeft niet te worden aangepast. Dit onderwerp vergt 

een gesprek over de invulling ervan dat door AB-leden onderling gevoerd kan worden. Daarmee komen 

de AB-leden uit Waalwijk meteen ook tegemoet aan het hierboven genoemde amendement.  

• Artikel 41 GR is in strijd met hogere wetgeving (WGR); voor wijziging van een gemeenschappelijke regeling 

is een beslissing nodig van álle deelnemende bestuursorganen.  
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5. Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies 

Ten eerste de belangrijkste conclusies: 

• De deelnemers zijn tevreden met het functioneren van Baanbrekers. Alle betrokkenen onderschrijven de 

noodzaak van samenwerken en zien het voordeel dat de drie gemeenten op dit gebied daarmee 

ondervinden.  

• Geen van de deelnemers heeft aangegeven eraan te denken om de samenwerking op zich ter discussie te 

stellen. Het is de deelnemers geen van allen waard om van discussiepunten een breekpunt van te maken. 

• Dit zijn zeer belangrijke uitkomsten en vormen de basis voor een goed gesprek over de toekomst. 

5.1.1  Beleid 

• Vanuit de beleidsmatige invalshoek gezien toont Baanbrekers een overwegend positief beeld. 

• Na een periode waarin de laatste anderhalf jaar een oriëntatie op de toekomst heeft plaatsgevonden, is er 

inhoudelijk nu een stuk neergelegd met een actuele visie; deze wordt onderschreven door de belangrijkste 

stakeholders. 

• Ook in de regio en in de samenwerking met de gemeenten gebeurt er veel. Twee belangrijke trends in het 

openbaar bestuur spelen een cruciale en bepalende rol daarbij: Integraliteit (en daarmee gepaard gaande 

ketensamenwerking), en de regionalisering (belang van Hart van Brabant, de arbeidsmarktregio Midden-

Brabant en Baanbrekers zelf).  

• We zien dus op drie onderwerpen een behoefte aan meer duidelijkheid:  

- de vraag wat de koers van Baanbrekers nu precies behelst en wat de specifieke consequenties zijn;  

- het vraagstuk hoe Baanbrekers met haar beleid en uitvoering op werk & inkomen zich verhoudt tot de 

transformatie in het sociaal domein bij de gemeenten, en   

- of, welke en in hoeverre gemeenten zaken op de regionale schaal van hun drieën of op een grotere 

regionale schaal willen organiseren.  

5.1.2  Financiering 

• De verdeelsleutel van Baanbrekers is (doordat het bijstandsbudget en het re-integratiebudget één op één 

overgaat) momenteel – naast enkele andere factoren - vooral gestoeld op solidariteit.  

• Met het oog op de toekomst is het goed om eerst overeenstemming te bereiken over de uitgangspunten, 

voordat wordt ingezoomd op de financiële middelen die iedere gemeente moet bijdragen. Dit om te 

voorkomen dat gemeenten onderhandelingsposities innemen op basis van ‘plussen en minnen’, en/of er een 

verdeling ontstaat die (te) vaak moet worden herzien.  

• Tegen deze achtergrond zijn in het bewuste hoofdstuk geen bedragen en/of berekeningen opgenomen rond 

de huidige of mogelijke toekomstige situaties.   

5.1.3  Governance 

• Over de noodzaak en meerwaarde van samenwerking en de formele vorm van een GR is geen verschil van 

mening.  

• Wel is er in de praktijk behoefte om meer specifiek te formuleren waar de bevoegdheid van de gemeenten 

ophoudt en die van Baanbrekers begint. Daar is met de GR an sich niets aan te verbeteren; het zal moeten 

komen van de rolinvulling van de spelers in de governance. 

• Met name vanuit Waalwijk is het hete hangijzer of gemeenteraadsleden in het AB zitting zouden moeten 

hebben of niet. Raadsleden mogen in het AB zitting hebben (het is immers een gemengde regeling waaraan 
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ook bevoegdheden van de raad zijn overgedragen), maar zij hoeven dat niet. De GR Baanbrekers voorziet er 

op dit moment in dat per gemeente twee raadsleden zitting nemen, maar de GR zou kunnen worden 

aangepast. 

• Vanuit de GR is het doel helder: de gemeenten zijn verantwoordelijk voor het integrale beleid en vertalen hun 

beleidsvisie in een opdracht aan de dienst. De gemeenten zijn leidend. Om de uitvoeringsorganisatie een 

duidelijke opdracht te laten krijgen dient het SET. Kortom, waar het AB functioneert als eigenaar (op enige 

afstand) van de GR en het DB zorgt voor de meer intensieve bestuurlijke aansturing, functioneert het SET als 

opdrachtgever vanuit de gemeenten richting Baanbrekers. Het gaat dan met name om de beleidsmatige 

inhoud.  

• Samenwerken is mensenwerk en de waarden die daarbij een rol spelen hebben een eigen dynamiek en 

doorwerking. In deze evaluatie zagen we een basis onder de samenwerking van vertrouwen en erkenning van 

elkaars positie. De waarde van de samenwerking wordt door de deelnemers hoger ingeschat dan het 

afbreukrisico van meningsverschillen vanuit eigenbelang die op het scherp van de snede worden 

uitgevochten. In andere woorden: het is de deelnemers het geen van allen waard er een breekpunt van te 

maken. 

5.2 Aanbevelingen 

5.2.1  Beleid 

• Aandachtspunten zijn gelegen in de vraag of de betrokkenen wel allemaal hetzelfde verstaan onder de 

nieuwe koers en hoever de consequenties ervan concreet (kunnen) reiken. Wij adviseren hier ook de 

komende periode aandacht aan te besteden, en duidelijk te maken hoe het koersdocument wordt vervolgd.  

• Voer een goed gesprek over de verhouding tussen de waarden rechtmatigheid, doelmatigheid en 

vernieuwing en het beleid dat Baanbrekers hierin voert. Leg hierbij een relatie met de keten sociaal domein.  

• Zet openlijk (opnieuw) een door iedereen gedeeld punt achter de discussies rond ‘slimmer opties’.  

• De vraag hoe om te gaan met regionalisering dient snel door de drie gemeenten gezamenlijk te worden 

beantwoord.  

5.2.2  Financiering 

• Voordat alternatieve verdeelsleutels worden overwogen, is het goed om vooraf met elkaar de uitgangspunten 

vast te stellen. Momenteel geldt vooral het solidariteitsprincipe. Bezin je eerst op de samenwerking in termen 

van vertrouwen en erkenning van elkaars positie. Daarna volgt de technische uitwerking. De hoofdvraag is of 

gemeenten willen blijven uitgaan van het solidariteitsprincipe of dat verdeeld moet worden op basis van het 

dienstverleningsprincipe. Uiteraard bepalen gemeenten die keuze zelf. Maar, onze ervaring is dat het 

dienstverleningsprincipe op gespannen voet staat met de voordelen die worden beoogd met de 

samenwerking in Baanbrekers: doelmatigheid en effectiviteit. De kern zou in dat geval uit de samenwerking 

worden gehaald. Het risico bestaat van veel onderling gedoe en dat het gesprek vooral gaat over de 

financiële afrekening en niet meer over de gezamenlijke strategie en beleid.  

• Uitgaand van de voorkeur voor solidariteit, adviseren wij om het solidariteitsprincipe consistent toe te passen: 

alle budgetten één op één overhevelen naar Baanbrekers en het saldo verdelen op het aantal inwoners. 

• Weeg af of een nieuwe verdeelsleutel geleidelijk moet worden ingevoerd om herverdeeleffecten te temperen. 

Of en zo ja in hoeverre sprake is van herverdeeleffecten bij een nieuwe verdeelsleutel, moet eerst inzichtelijk 

worden gemaakt door aanvullende berekeningen.  

• Voorzien is dat per 2022 het gemeentefonds wordt herzien. Weeg af of definitieve besluitvorming moet 

wachten nadat bekend is hoe de middelen voor het sociaal domein vanaf 2022 verdeeld zullen gaan worden.  
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5.2.3  Governance 

• Op dit moment spelen op strategisch niveau de vraagstukken die onder het kopje ‘Beleid’ werden 

aangegeven. Het is primair aan het Dagelijks Bestuur om het initiatief te nemen om het gesprek te (blijven) 

voeren op deze thema’s. Meer strategisch opereren is geboden om te voorkomen dat Baanbrekers wordt 

ingehaald door feiten en ontwikkelingen.  

• Als raden een grote mate van betrokkenheid en de mogelijkheid tot (mee)sturing willen, dan zijn raadsleden 

in het AB logisch. Maar er moet sprake zijn van een weloverwogen keuze hiervoor en een goede invulling.   

• Wanneer het SET zorgdraagt voor een productieve verbinding tussen het eigen beleid en de uitvoering door 

Baanbrekers, kan het in AB en DB (meer) gaan over zaken die het eigenaarschap betreffen (begroting en 

verantwoording, continuïteit en koers van de organisatie et cetera). Dat neemt niet weg dat in het SET nog 

meer zaken kunnen worden belegd in de ambtelijke verbinding tussen gemeenten en Baanbrekers, zoals nu 

ook gebeurt. Hier zien we ook de mogelijkheid om het strategische gesprek (zie hierboven) ambtelijk voor te 

bereiden in gezamenlijkheid van Baanbrekers en gemeenteambtenaren.  

• In de paragrafen in hoofdstuk 4 over governance hebben wij aangegeven hoe diverse onderdelen hun rol 

(beter) kunnen pakken en invullen. Bewustwording en gedragsverandering gaat evenwel niet automatisch. Wij 

adviseren daarom, naast het afspraken maken over rolinvullingen, ook samen het gesprek daarover aan te 

gaan en met enige regelmaat te blijven voeren.  
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Bijlage 1: Financieringssystematiek Participatiewet 

Verwachte ontwikkeling van de doelgroep 

In de Participatiewet worden de voormalige wetten Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening 

(Wsw) en de Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) samengevoegd. Gemeenten 

zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet en daarmee medeverantwoordelijk voor het aan de slag 

helpen van mensen met een arbeidsbeperking. De doelgroep waarvoor gemeenten verantwoordelijk worden, 

wordt steeds groter. De ontwikkeling is afgebeeld in de volgende figuur. 

 

 

 

We lichten de kleuren in de figuur als volgt nader toe:  

• Groen: Gemeenten blijven onveranderd verantwoordelijk voor de uitvoering van de bijstand. Uiteraard kent 

de omvang van het bestand fluctuaties van jaar op jaar (bijvoorbeeld als gevolg van conjuncturele 

veranderingen en als gevolg van de instroom van statushouders). Voor de leesbaarheid van de figuur houden 

we echter het bijstandsniveau constant. De betekenis van de Participatiewet zit vooral in de doelgroepen die 

hierna worden beschreven.  

• Oranje: Gemeenten waren verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wsw. Het aantal Wsw-ers neemt 

geleidelijk af, omdat de toegang tot de Wsw per 1-1-2015 is gestaakt. Het zittend bestand houdt de oude 

rechten. Uiteindelijk zal iedereen uit de Wsw zijn gestroomd. Vandaar de afname tot 0 in de figuur.  

• Blauw: Het Ministerie van SZW gaat ervan uit dat gemeenten gemiddeld voor alle drie Wsw-ers die 

uitstromen één beschutte arbeidsplek creëren. Het gaat dan om de plaatsing van mensen met 

arbeidsvermogen, die niet bij reguliere werkgevers aan de slag kunnen. Deze categorie wordt ook wel ‘Nieuw 

beschut’ genoemd.  

Voor het aan de slag helpen van deze groep hebben gemeenten een taakstelling. De taakstelling houdt in dat 

gemeenten iedereen met een indicatie beschut die zich meldt, aan de slag moeten helpen, tot aan de 

taakstelling. Landelijk is de taakstelling gelijk aan 1/3e van de (geraamde) uitstroom van het aantal Wsw-ers. 

Maar op gemeentelijk niveau kunnen andere verhoudingen gelden.  

• Geel: Het ministerie gaat er eveneens van uit dat mensen met een beperking die wél bij reguliere werkgevers 

aan de slag kunnen, ten minste tot op het niveau van de oude Wsw aan de slag worden geholpen. Dit betreft 

de mensen die via een loonkostensubsidie (LKS) aan de slag worden geholpen bij werkgevers.  

Het totaal aantal mensen dat met ondersteuning van de gemeenten aan de slag gaat, blijft dan op het niveau 

van de oude Wsw. Het gaat dan om de kleuren blauw en geel in de figuur; dit is qua omvang vanaf 

uiteindelijk gelijk aan het oranje vlak in 2015. Op landelijk niveau is de som van het aantal Wsw-ers en de 

doelgroepen nieuw beschut en begeleiding regulier elk jaar gelijk aan het oorspronkelijk aantal Wsw-ers.  

• Rood: De omvang van de totale doelgroep neemt echter toe. Gemeenten worden namelijk ook 

verantwoordelijk voor de groep mensen die niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is en die voorheen 
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in de Wajong zou zijn terecht gekomen (en niet in de Wsw). Deze groep wordt steeds groter. De verwachting 

van het ministerie is dat uiteindelijk ten opzichte van de oorspronkelijke aantallen (landelijk 375.000 mensen 

in de bijstand, 90.000 mensen in de Wsw) 135.000 mensen extra gebruik zullen maken van ondersteuning 

vanuit de Participatiewet.  

De Wajong blijft echter wel bestaan. In de Wajong zitten mensen die voor 2015 al in de Wajong waren 

gestroomd. De Wajong blijft ook voor nieuwe doelgroepen bestaan die volledig en duurzaam 

arbeidsongeschikt zijn. 

Rijksbudgetten 

Gemeenten ontvangen via drie kanalen geld van de Rijksoverheid voor de financiering van de Participatiewet: het 

bijstandsbudget (ook wel BUIG of inkomensdeel genoemd), het Participatiebudget en de algemene uitkering in 

het gemeentefonds. 

 

Aan de linkerkant staan de drie verschillende budgetten. Aan de rechterkant staat waar de budgetten voor 

bedoeld zijn. De middelen zijn vrij besteedbaar. Dat laat onverlet dat aan iedereen die recht heeft, een uitkering 

moet worden verstrekt. Ook voor de Wsw-middelen geldt dat iedereen die recht heeft op Wsw salaris dient te 

ontvangen.  

In de volgende grafiek zien we de bedragen die de Baanbrekers-gemeenten naar verwachting in 2020 ontvangen 

(stand septembercirculaire 2019).  

 

Hierna gaan we dieper in op de verschillende budgetten.  

Bijstandsbudget 

Gemeenten ontvangen jaarlijks het bijstandsbudget voor het betalen van bijstandsuitkeringen en 

loonkostensubsidies (LKS). Er wordt eerst op basis van de ramingen van het Centraal planbureau (CPB) een 

macrobudget vastgesteld. Het macrobudget wordt vervolgens verdeeld op basis van zogenoemde objectieve 

 

Beschikbare budgetten Gemeentelijke uitgaven 

Bijstandsbudget • Bijstandsuitkeringen 

• Loonkostensubsidies 

Participatiebudget 

• WWB-klassiek 

• Wsw 

• Begeleiding regulier 

• Begeleiding nieuw beschut 

• Voormalig Wajong 

• Re-integratiekosten 

• Loonkosten  en overige kosten 

Wsw 

• Plaatsing en begeleiding nieuwe 

doelgroepen 

 

Algemene uitkering GF  

• Cluster inkomen en participatie 

• Uitvoeringskosten sociale dienst 

• Minimabeleid 

 



61843 – Openbaar 31 

 

  

factoren. Objectieve factoren zijn factoren die niet direct gerelateerd zijn aan de totale bijstandsuitgaven en die 

niet direct door gemeenten te beïnvloeden zijn. Het gaat bijvoorbeeld om het aantal alleenstaande ouders, het 

aantal minderheden en het aantal corporatiewoningen in de gemeente. Gemeenten met minder dan 40.000 

inwoners ontvangen een aandeel dat geheel of gedeeltelijk verdeeld wordt op basis van de historische 

bijstandsuitgaven. Het budget voor gemeenten met meer dan 40.000 inwoners staat los van de werkelijke totale 

uitgaven. Ter illustratie laten we het bijstandsbudget en de uitgaven zien voor de gemeenten Waalwijk. Waalwijk 

ontvangt in 2020 (voorlopig) een bijstandsbudget van €13,2 mln (afgerond). Het bedrag wordt in september 2020 

definitief en kan nog naar beneden of naar boven worden bijgesteld. 

 

 

 

De grafiek hierboven laat de bijstandsbudgetten van Waalwijk zien vanaf 2004 tot en met 2020. We zien dat 

Waalwijk in de meeste jaren vanaf 2004 een besparing had op het budget. Uitzondering zijn de jaren 2011 en 

2013. We zien dat met name in 2018 sprake is van een forse besparing. De belangrijkste verklaring is de stijging 

van het budget in 2018 ten opzichte van 2017. In 2019 gaat het budget iets omlaag. Maar, het budget blijft hoog 

in vergelijking met voorgaande jaren.  

In sommige gemeenten wordt het saldo op het bijstandsbudget gezien als prestatie-indicator voor de kwaliteit 

van het beleid en de uitvoering van de sociale dienst. Hier past terughoudendheid. De ervaring leert dat het 

bijstandsbudget niet altijd een goede afspiegeling is van de bijstandsuitgaven die gerealiseerd moeten kunnen 

worden. Soms ontvangen gemeenten een te hoog budget en soms ontvangen gemeenten een te laag budget. 

Dat laat onverlet dat gemeenten de verantwoordelijkheid hebben om de bijstandsafhankelijkheid zo laag mogelijk 

te houden en daarmee een zo gunstig saldo op het bijstandsbudget te realiseren.  

Participatiebudget 

We illustreren het Participatiebudget aan de hand van de gemeente Heusden. In het Participatiebudget ontvangt 

Heusden in 2020  in totaal €4,0 mln. Dat bedrag bestaat uit €3,4 mln voor de Wsw en €564K voor de klassieke Wet 

werk en bijstand en de nieuwe doelgroepen (nieuw beschut, begeleiding regulier en voormalig Wajong)6.  

Het budget voor de Wsw wordt elk jaar lager. Tot en met 2020 wordt een elk jaar grotere efficiency-korting 

doorgevoerd op het budget. Het budget gaat verder elk jaar omlaag, omdat het aantal Wsw-ers omlaag gaat. 

 

6 Gemeenten ontvangen het participatiebudget via de zogenoemde integratie-uitkering sociaal domein. Vanaf 2021 worden de 

middelen voor de Wsw en nieuw beschut overgeheveld naar een zogenoemde decentralisatie-uitkering. De middelen voor 

begeleiding regulier en voormalig Wajong gaan naar de algemene uitkering in het gemeentefonds. De middelen voor klassiek 

WWB zijn in 2018 reeds overgeheveld naar de algemene uitkering in het gemeentefonds. 
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Omdat het aantal Wsw-ers daalt tot uiteindelijk nul, gaat ook het budget voor de Wsw omlaag naar nul.  

 

Het vrijvallende budget Wsw wordt deels omgezet in begeleidingsmiddelen voor de nieuwe doelgroep. In 

bovenstaande grafiek is dat het grijze deel. Elk jaar ontvangt de gemeente een budget voor de nieuwe doelgroep. 

Het budget voor de nieuwe doelgroep (nieuw beschut, begeleiding regulier en voormalig Wajong) wordt elk jaar 

groter.  

Tot slot ontvangt de gemeente in het Participatiebudget ook het klassieke re-integratiebudget voor de Wet werk 

en bijstand. Er is eerder bezuinigd op het budget.  

Cluster inkomen en participatie in de algemene uitkering in het gemeentefonds 

Onderdeel van de algemene uitkering uit het gemeentefonds die gemeenten ontvangen, is het cluster inkomen 

en participatie. Het cluster inkomen en participatie is bedoeld voor het betalen van de uitvoeringskosten van de 

Participatiewet en het minimabeleid (met name bijzondere bijstand en schuldhulpverlening). In de algemene 

uitkering in het gemeentefonds ontvangt Loon op Zand in totaal €2,0 mln voor de uitvoering van de 

Participatiewet en voor het minimabeleid, waaronder schuldhulpverlening. Gemiddeld is 1/3e deel bestemd voor 

het minimabeleid en 2/3e voor de uitvoeringskosten.  

De middelen worden verdeeld op basis van verschillende factoren, zoals het aantal inwoners, het aantal mensen 

met een laag inkomen en het aantal bijstandsgerechtigden. Het gemeentelijk aandeel in de verdeling beweegt 

dus (in tegenstelling tot het bijstandsbudget) mee met het werkelijk aantal bijstandsgerechtigden,.  

Daarnaast beweegt het budget mee met de rijksuitgaven via de zogenaamde trap-op-trap-af systematiek. Dat 

betekent dat als de rijksuitgaven omhoog gaan, het gemeentefonds automatisch mee omhoog beweegt. Daarmee 

gaat het cluster I&P ook automatisch omhoog.  

Tot slot 

De financiering gaat naar verwachting per 2021 veranderen. De participatiemiddelen voor de doelgroep 

begeleiding regulier gaan naar de algemene uitkering in het gemeentefonds (cluster I&P). De verdeling van het 

cluster I&P wordt herijkt. Dat kan leiden tot herverdeeleffecten. De middelen voor nieuw beschut en voor de Wsw 

komen in een zogenoemde decentralisatie-uitkering. De verdeling voor nieuw beschut wordt naar verwachting 

ook gewijzigd. De verwachting is dat het aandeel (deels) de realisaties gaat volgen. Het bijstandsbudget blijft 

bestaan, zoals het nu is. Hier worden geen (grote) veranderingen verwacht.  
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Bijlage 2: Beschikbare rijksbudgetten Baanbrekers-gemeenten 

In deze bijlage tonen wij de rijksbudgetten die gemeenten ontvangen voor de Participatiewet:  

1. De berekening van de omvang van het cluster I&P per gemeente 

2. Het meerjarig overzicht van de bijstandsbudgetten en -uitgaven per gemeente 

3. De rijksmiddelen die gemeenten ontvangen voor participatie in het kader van de Participatiewet 
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Cluster Inkomen en Participatie 

Hierna volgen de clusterberekeningen per gemeente. De berekeningen hebben betrekking op 2020 stand 

Septembercirculaire 2019. De bronnen zijn het rekenmodel-septembercirculaire_2019 en de septembercirculaire 

2019 (bijlage 2.1.3), beide te vinden op de website van het ministerie van BZK 

Heusden 

 

Loon op Zand 

 

Waalwijk 

 

Let op dat hier het re-integratiebudget klassiek niet is opgenomen. Dat budget nemen we hierna op bij de 

Participatiebudgetten. Verder is in de uitkering die gemeenten vanuit de AU-GF ontvangen de uitkeringsfactor van 

1,619 meegenomen (basisbedrag maal de uitkeringsfactor = de uitkering uit de AU-GF).  

  

BPE Aantal Basis (€) Uitkering (€)

inwoners 7,66 44.380 339.948 550.376

huishoudens met laag inkomen (drempel) 183,36 3.135 574.875 930.722

bijstandsontvangers (3-jaarsgemiddelde) 1.954,32 539 1.053.061 1.704.905

loonkostensubsidie 1.954,21 56 109.436 177.176

eenpersoonshuishoudens 21,51 5.461 117.459 190.166

Klantenpotentieel regionaal 8,69 32.771 284.779 461.056

omgevingsadressendichtheid (OAD) 3,24 20.423 66.170 107.130

totaal 2.545.727 4.121.532

BPE Aantal Basis (€) Uitkering (€)

inwoners 7,66 23.456 179.675 290.895

huishoudens met laag inkomen (drempel) 183,36 1.852 339.586 549.790

bijstandsontvangers (3-jaarsgemiddelde) 1.954,32 259 505.572 818.522

loonkostensubsidie 1.954,21 23 44.947 72.769

eenpersoonshuishoudens 21,51 3.006 64.658 104.682

Klantenpotentieel regionaal 8,69 5.249 45.613 73.848

omgevingsadressendichtheid (OAD) 3,24 11.313 36.653 59.341

totaal 1.216.705 1.969.846

BPE Aantal Basis (€) Uitkering (€)

inwoners 7,66 48.507 371.567 601.567

huishoudens met laag inkomen (drempel) 183,36 4.792 878.721 1.422.649

bijstandsontvangers (3-jaarsgemiddelde) 1.954,32 775 1.515.427 2.453.477

loonkostensubsidie 1.954,21 87 170.016 275.256

eenpersoonshuishoudens 21,51 7.403 159.234 257.800

Klantenpotentieel regionaal 8,69 40.403 351.102 568.433

omgevingsadressendichtheid (OAD) 3,24 28.646 92.813 150.263

totaal 3.538.880 5.729.446

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/circulaires/2019/09/17/rekenmodel-septembercirculaire-in-constante-prijzen-2019/rekenmodel+in+constante+prijzen+septembercirculaire+2019.ods
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/circulaires/2019/09/17/septembercirculaire-gemeentefonds-2019/septembercirculaire+gemeentefonds+2019.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/circulaires/2019/09/17/septembercirculaire-gemeentefonds-2019/septembercirculaire+gemeentefonds+2019.pdf
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Bijstandsbudgetten en -uitgaven per gemeente 

In de volgende grafieken staan de bijstandsuitgaven en de -budgetten van 2004 tot en met 2020. Voor 2019 en 

2020 waren de realisaties tijdens het schrijven van het rapport nog niet beschikbaar. Bron: budgetoverzicht-vanaf-

2004 op de website van het ministerie van SZW, met een bewerking van Berenschot.  

 

 

 

 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/documenten/publicaties/2016/02/23/budgetoverzicht-vanaf-2004
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/documenten/publicaties/2016/02/23/budgetoverzicht-vanaf-2004
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Rijksmiddelen participatie 

Hierna de bedragen die volgens de stand Septembercirculaire beschikbaar zijn in de periode 2019 tot en met 

2024. Bron: rekenmodel-septembercirculaire_2019 en rekenmodel iu-participatie-2019-2024. Beide bestanden zijn 

te vinden op de website van het ministerie van BZK: www.rijksoverheid.nl/septembercirculaire 2019. De bedragen 

zijn bewerkt door Berenschot.  

 

Heusden 

 

 

Loon op Zand 

 

 

Waalwijk 

 

 

Let op dat het budget re-integratie klassiek is opgenomen vanaf 2019 in de algemene uitkering in het 

gemeentefonds. De andere budgetonderdelen zitten in de integratie-uitkering sociaal domein.  

  

 € 2019 2020 2021 2022 2023 2024

WSW budget 'oude stijl' 3.587.368 3.390.686 3.332.558 3.166.034 3.075.212 2.964.977

Re-integratie klassiek 266.255 278.194 285.274 291.157 297.728 304.289

Begeleiding regulier 167.914 170.838 186.244 203.158 220.043 235.801

Nieuw beschut 109.077 114.909 108.490 120.943 133.429 144.802

Totaal 4.130.614 3.954.626 3.912.565 3.781.292 3.726.412 3.649.868

 € 2019 2020 2021 2022 2023 2024

WSW budget 'oude stijl' 2.949.784 2.787.779 2.698.235 2.555.061 2.516.430 2.432.186

Re-integratie klassiek 60.089 62.783 64.381 65.709 67.191 68.672

Begeleiding regulier 64.290 65.893 72.180 79.113 86.041 92.467

Nieuw beschut 47.299 49.828 47.044 52.444 57.859 62.790

Totaal 3.121.461 2.966.283 2.881.840 2.752.327 2.727.521 2.656.115

 € 2019 2020 2021 2022 2023 2024

WSW budget 'oude stijl' 5.668.680 5.261.845 5.076.158 4.896.167 4.764.418 4.585.872

Re-integratie klassiek 655.277 684.660 702.085 716.563 732.734 748.882

Begeleiding regulier 177.908 181.365 197.978 216.239 234.475 251.463

Nieuw beschut 119.695 126.095 119.051 132.716 146.418 158.897

Totaal 6.621.560 6.253.965 6.095.272 5.961.686 5.878.045 5.745.114

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/circulaires/2019/09/17/rekenmodel-septembercirculaire-in-constante-prijzen-2019/rekenmodel+in+constante+prijzen+septembercirculaire+2019.ods
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2019/09/17/iu-participatie-2019-2024-septembercirculaire-2019
http://www.rijksoverheid.nl/septembercirculaire%202019
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Bijlage 3: Voorbeelden van verdeelsleutels elders 

Senzer 

Uit een vergelijkbare (uitgebreider) evaluatie die wij voor Senzer deden, zien we de volgende verdeelsleutel. De 

gemeenten bekostigen Senzer via een verdeelsystematiek met drie componenten:  

1. De deelnemende gemeenten stellen de door het rijk beschikbaar gestelde middelen voor uitvoering van de 

Participatiewet (zijnde de BUIG-middelen en het niet lokaal te beleggen deel van participatie-budget inclusief 

het budget voor de zittende WSW populatie), beschikbaar aan Senzer.  

2. Ook betalen zij een bijdrage ten laste van de algemene middelen ter dekking van de uitvoeringskosten. De 

verdeelsleutel hiervan luidt als volgt:  

- Voor de berekening van het aantal uitkeringsdossiers in het kader van de Participatiewet van de 

deelnemende gemeente werd eerst uitgegaan van de situatie op 1 januari 2016;  

- Vervolgens wordt de peildatum opnieuw vastgesteld op de eerste dag van de maand volgend op die 

waarop de bandbreedte naar boven of naar beneden wordt overschreden;  

- De bandbreedte die wordt gehanteerd ligt tussen de 5 procent en -5 procent waarbinnen geen financiële 

bijstelling plaatsvindt met betrekking tot de deelnemende gemeente te betalen vergoeding. 

Deze systematiek staat bekend als de trap op/trap af systematiek.  

3. Verder zetten de gemeenten het zelfstandig lokaal te beleggen deel van het participatiebudget zoveel 

mogelijk in via Senzer.  

Dit is niet (per definitie) het volledige budget. Achtergrond daarvan is dat bij de vorming van het werkbedrijf 

de gemeente Helmond aangaf niet alle middelen te kunnen overbrengen omdat een deel van het budget 

reeds was belegd. Het bedrag dat Helmond niet kon vrijmaken is als percentage (ook) op alle andere 

gemeenten toegepast. Gemeenten houden 42,18% (in 2018 ongeveer € 2,9 miljoen) van de integratie-

uitkering onderdeel re-integratie klassiek (oude participatiebudget) in eigen beheer. 

De wijze van bekostiging is volgens veel betrokkenen aan een revisie toe. Daarbij zou moeten worden gekeken 

naar: 

• het solidariteitsprincipe (zowel met betrekking tot de overdracht van de middelen als het collectief dragen 

van kosten inclusief alle bijzondere projecten en doelgroepen),  

• de algemene middelen (grondslag, relatie trap-op trap-af systeem met hoeveelheid werk), en 

• de afspraak dat gemeenten een deel van het participatiebudget naar eigen inzicht (ook buiten Senzer om) 

kunnen besteden.  

Veel betrokkenen wijzen erop dat sprake is van één arbeidsregio en dat in dat verband het solidariteitsprincipe 

essentieel is. Anderen vinden een sterkere relatie met geleverde diensten logisch. Verder speelt de fundamentele 

vraag wat het centrale principe achter de bekostiging is: is Senzer een zelfstandige entiteit waaraan de gemeenten 

hun middelen overdragen en die daarmee uit moet komen, of betalen gemeenten voor de dienstverlening die 

Senzer biedt? Daaruit volgt via welke sleutel gemeenten bijdragen en hoe risico’s en tegenvallers worden 

opgevangen.  

Werkzaak Rivierenland 

Een ander voorbeeld is Werkzaak Rivierenland. Werkzaak Rivierenland voert de Wsw en de Participatiewet uit voor 

de gemeenten in de regio Rivierenland. In totaal gaat het om acht gemeenten. De verdeelsleutel ziet er als volgt 

uit:  
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1. De bijstandsuitgaven worden één op één afgerekend met de betreffende gemeenten. Dat betekent dat een 

eventueel voor- of nadeel op het BUIG-budget bij de gemeente blijft cq volledig door de gemeente wordt 

gedragen.  

2. De participatiemiddelen worden volledig door de gemeenten overgedragen aan Werkzaak Rivierenland.  

3. De bedrijfsvoeringskosten worden verdeeld naar rato van het aantal cliënten. Het aantal cliënten is de som 

van het aantal bijstandsgerechtigden en het aantal Wsw-ers.  

Er is discussie in de regio ontstaan doordat de saldi op de BUIG-budgetten voor rekening van de gemeenten zelf 

komen en de participatiebudgetten volledig worden overgeheveld naar Werkzaak Rivierenland. Gemeenten met 

grote structurele tekorten op het BUIG-budget en een relatief groot aandeel in het participatiebudget, dat voor 

een belangrijk deel wordt ingezet voor inwoners van andere gemeenten, zijn van mening dat als ze het BUIG-

tekort volledig moeten financieren, hun participatiebudget volledig voor hun eigen inwoners moet worden 

ingezet. Of anders dat de BUIG-saldi gemeenschappelijk gedragen worden, door overheveling van de BUIG-

budgetten.  

Berenschot ondersteunt momenteel de regio Rivierenland bij het zoeken naar een verdeelsleutel die leidt tot meer 

evenwichtigheid en draagvlak.  

GR’en Heusden/Waalwijk/Loon op Zand 

Tot slot nog enige GR’en waaraan de drie gemeenten deelnemen:  

GR Verdeelsleutel 

Streekarchief Langstraat 

Heusden Altena 2016 

Aantal inwoners 

Art. 27 

GGD Hart voor Brabant Verdeling basispakket o.b.v. inwoners volgens CBS per 1 januari (art. 23 lid 1). 

Vrijwillig pluspakket o.b.v. één op één afrekeningen.  

Regio Hart van Brabant Naar rato van inwonertal7 met uitzondering van Jeugdhulp waarvoor dekking 

vanuit gemeente in de begroting anders is geregeld. 

Art. 23 lid 2 

Omgevingsdienst Midden- en 

West- Brabant 

De te betalen vergoeding voor de taken wordt aan de hand van 

inzet/prestaties en/of afgenomen producten per deelnemer vastgesteld op 

basis van de door het bestuur vastgestelde prijzen en tarieven. Bij de 

toerekening van de te betalen vergoeding worden naast de directe 

uitvoeringskosten tevens de overheadkosten verdisconteerd. Art. 27 lid 3 

Veiligheidsregio Brabant-

Noord 

Inwoneraantallen (tenzij in begroting anders bepaald) 

Verdeling op basis van verdeelsleutel: 55% politie, 30% brandweer, 15 % GGD. 

Art. 10.3 lid 2 + toelichting 

Stadsgewest ’s-

Hertogenbosch  

(alleen Heusden) (afgebouwd) 

Naar verhouding inwoneraantallen 

Art. 31 lid 3. 

 

7 Er is een afwijkende afspraak met de gemeente Heusden, die voortvloeit uit het feit dat deze gemeente (soms 

noodgedwongen) participeert in twee regionale verbanden; Midden-Brabant en Noordoost-Brabant. 
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Voorstel inzake 
 

Nog te bespreken onderwerpen/vervolgacties als gevolg van de uitgevoerde 
evaluatie van de GR Baanbrekers door Berenschot 

Steller C. Kleijssen 

Verantwoorde-
lijk 

DB Baanbrekers 

Datum bestuur  6 juli 2020 

Beslispunten 
 

1. Kennisnemen van het rapport evaluatie GR Baanbrekers door 
Berenschot (als bijlage bijgevoegd (volgt in nazending)); 

2. Kennisnemen van de, zoals in dit voorstel aangegeven, nog te bespreken 
onderwerpen c.q. vervolgacties als gevolg  van de uitgevoerde evaluatie 
GR Baanbrekers.  

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 
 

n.v.t.    

Besluitvorming: 
 datum advies/besluit 

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

n.v.t.  

Besluit van AB  
(vul in wat van toepassing is) 

6 juli 2020 Kennisnemen/ingestemd/vastgesteld/afge-
wezen/aangehouden: 
 
 
ondertekening: 
 
 
A. van Oudheusden                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 n.v.t.  

Anders n.v.t  
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Nadere informatie: 
Korte samenvatting  (als stuk > 3 A4) of integraal voorstel (als max 3 A4) 
 

Inleiding 
Gebleken is uit deze voorliggende evaluatie dat de bestuurders tevreden zijn over Baanbrekers, 
over de samenwerking in de GR en over de organisatie. De uitgevoerde evaluatie is daardoor dan 
ook geen startpunt voor een grote verandering of oriëntatie elders, maar is vooral gericht op 
verdere verbetering. Deze verdere verbetering wil het DB in gang zetten door de onderwerpen die 
uit deze evaluatie naar voren zijn gekomen, hierbij nogmaals onder de aandacht te brengen. Het is 
zaak deze onderwerpen c.q. vervolgacties met elkaar te gaan bespreken.  
 
Het bovenstaande in acht nemend zijn de 3 wethouders uit het DB, tezamen met de 
gemeentesecretarissen van de 3 gemeenten en de plv. directeur van Baanbrekers op 7 mei jl. bij 
elkaar geweest. Dit om met elkaar te bespreken wat de inhoudelijke uitgangspunten zijn voor de 
samenwerking in de GR Baanbrekers. Deze uitgangspunten vormen het vertrekpunt voor hoe er 
verdere invulling moet worden gegeven aan de te bespreken onderwerpen. Tegelijkertijd is in dit 
overleg geconcludeerd dat de eerder geschetste tijdslijn in het bestuursvoorstel m.b.t. de evaluatie 
niet wordt gehaald. Het DB wil dan ook tot een nieuwe tijdslijn gaan komen. 
 
De nog te bespreken onderwerpen n.a.v. de uitgevoerde evaluatie GR Baanbrekers 
 

1. Vanuit het beleidsmatig perspectief 
Vanuit de beleidsmatige invalshoek gezien toont Baanbrekers een overwegend positief beeld. Wel 
zijn er diverse aandachtspunten door Berenschot in de evaluatie geconstateerd die betrekking 
hebben op de onderstaande aspecten. Door Berenschot wordt bij ieder aandachtspunt tevens een 
advies gegeven. De constateringen en de adviezen zijn de volgende: 

a. Er ligt inmiddels een actuele visie die wordt onderschreven door de stakeholders. Wel is de 
vraag of de betrokkenen allemaal hetzelfde verstaan onder de nieuwe koers, en hoever de 
consequenties ervan kunnen gaan reiken.  
Het advies is om duidelijk te gaan maken hoe de koers verder wordt vervolgd.  

b. Een ander aspect van aandacht is de (nieuwe) verhouding tussen rechtmatigheid, 
doelmatigheid en innovatie. De nadruk ligt nog te veel op de rechtmatigheid en er wordt te 
weinig ruimte ervaren bij bepaalde experimenten en bedrijfsvoeringsvraagstukken. 
Het advies is om hierin een nieuwe balans te zoeken en als stakeholders en organisatie 
hierover het goede gesprek met elkaar te gaan voeren gericht op een goede verhouding 
tussen rechtmatigheid, doelmatigheid en innovatie. 

c. Een ander vraagstuk is hoe Baanbrekers met haar beleid en uitvoering op werk & inkomen 
zich verhoudt tot de transformatie in het sociaal domein, waarbij elementen op elkaar 
ingrijpen en in samenhang worden bezien. Integraliteit en opgave gestuurd werken zijn 
daarbij kernwoorden. Consequentie is dat werk & inkomen een onderdeel vormen van, en 
ingebed worden in een breder sociaal domein. Daarnaast is een ontwikkeling gaande 
waarbij de schaal van de regio’s een steeds dominantere plek innemen. Per beleidsterrein 
en daarbinnen is de vraag telkens wat de optimale schaal van de regio precies is en hoe op 
die regionale schaal dan weer integraliteit te bereiken.  
De vraag die hierdoor speelt is wat de 3 gemeenten op Langstraat niveau willen beleggen 
en wat op Hart van Brabant/arbeidsmarktregio niveau om zo duidelijkheid te krijgen in de 
vraag hoe om te gaan met regionalisering.  
Het advies is dat deze vraag door de 3 gemeenten gezamenlijk z.s.m. wordt beantwoord. 
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d. Ten slotte is er over en weer frustratie over ‘slimmer opties’ c.q. de verbeteragenda 
geconstateerd. Het advies is om hierover een openlijk en door iedereen gedeeld punt te 
zetten achter deze discussie.  

 
2. Vanuit het financieel perspectief 

Op dit moment is de verdeelsleutel van de GR Baanbrekers gestoeld op het solidariteitsprincipe. 
Uitgaand van de beschikbare rijksbudgetten (bijstand, re-integratie, cluster Inkomen & Participatie) 
is de verdeling van de gemeentelijke bijdragen op dit moment scheef. Deze scheve verdeling komt 
enerzijds doordat de verdeling van het re-integratiebudget na de overheveling naar de algemene 
uitkering in 2019 anders behandeld wordt. Anderzijds worden de middelen voor de uitvoering in 
het GF anders verdeeld dan de verdeelsleutel die thans door Baanbrekers wordt toegepast (m.n. 
bijstandgerechtigden versus inwoners). 
 
Adviezen van Berenschot m.b.t. dit aspect zijn de volgende: 

a. Formuleer eerst vooraf als 3 gemeenten met elkaar de uitgangspunten voor de 
samenwerking in de GR Baanbrekers. Dit betekent een bezinning vanuit de gemeenten op 
de samenwerking in termen van ‘vertrouwen’ en ‘erkenning’ van elkaars positie. Ga daarna 
aan de slag met de technische uitwerking van de verdeelsleutel. De hoofdvraag hierbij is of 
de gemeenten willen uitgaan van het solidariteitsprincipe of dat verdeeld moet worden op 
basis van het dienstverleningsprincipe. Het dienstverleningsprincipe staat daarbij op 
gespannen voet met de voordelen die beoogd worden in de samenwerking in Baanbrekers. 
De kern van deze huidige samenwerking, namelijk een gezamenlijke strategie en beleid, 
worden met het dienstverleningsprincipe uit deze samenwerking gehaald.  

b. Als er een voorkeur is voor het solidariteitsprincipe is het advies van Berenschot dit 
consequent toe te passen: alle budgetten  één op één overhevelen naar Baanbrekers en het 
saldo verdelen op een gelijke maatstaf, zoals aantal inwoners, huishoudens, AU/GF of 
aantal bijstandsgerechtigden (plus evt. Wsw-ers). 

c. Afgewogen moet worden of een nieuwe verdeelsleutel geleidelijk moet worden ingevoerd. 
Dit om herverdeeleffecten te temperen. 

d. Afgewogen moet worden of besluitvorming over de nieuwe GR/verdeelsleutel moet 
wachten nadat bekend is geworden hoe de middelen van het sociaal domein vanaf 2021 
verdeeld zullen worden.  

 
3. Vanuit het bestuurlijk perspectief (governance) 

T.a.v. de noodzaak en meerwaarde van de samenwerking in een formele vorm van een GR is geen 
verschil van mening tussen de gemeenten. Wel zijn in de evaluatie ook bij dit item door Berenschot 
aandachtspunten geconstateerd. De aandachtspunten en de aanbevelingen van Berenschot zijn de 
volgende: 

a. Er is behoefte aan meer specifiek formuleren waar de bevoegdheid van de gemeenten 
ophoudt en die van Baanbrekers begint. Hierin kan de GR overigens niets verbeteren, maar 
dit ligt vooral bij hoe ‘de spelers’ in dit ‘speelveld’ hun rol invulling geven. Berenschot doet 
daarbij de nadrukkelijk aanbeveling om hierover samen met enige regelmaat het gesprek 
aan te gaan. 

b. Met name vanuit de gemeente Waalwijk is het hete hangijzer of gemeenteraadsleden 
zitting moeten hebben of niet in het AB. Berenschot merkt daarover op dat juist als raden 
een grote mate van betrokkenheid en de mogelijkheid tot (mee)sturing willen hebben het 
dan is aan te bevelen dat raadsleden zitting hebben in het AB. Daarbij wordt de opmerking 
gemaakt dat dit wel een weloverwogen keuze moet zijn waaraan een goede invulling dient 
te worden gegeven.  

c. Uit de huidige GR volgt dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor het integrale beleid en 
dit vertalen in hun beleidsvisie in een opdracht aan Baanbrekers. Om Baanbrekers een 
beleidsmatige uitvoeringsopdracht te laten krijgen dient het SET vanuit de gemeenten. Het 
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AB is dus eigenaar, het DB zorgt voor de bestuurlijke aansturing en het SET functioneert als 
opdrachtgever m.b.t. de beleidsmatige inhoud. De aanbeveling van Berenschot daarbij is 
om juist de besturen meer te laten gaan over zaken die het eigenaarschap betreffen 
(begroting, jaarrekening, Berap, continuïteit en koers etc.) en in het SET meer zaken te 
beleggen die de ambtelijke verbinding tussen gemeenten en Baanbrekers nog meer 
verbeterd. Bijvoorbeeld ook door het strategische gesprek ambtelijk voor te bereiden in 
gezamenlijkheid.  

 
De nieuw verwachte tijdslijn  
De evaluatie van de GR Baanbrekers door Berenschot is inmiddels uitgevoerd. Er zijn de nodige 
onderwerpen naar voren gekomen waarover partijen nog met elkaar in gesprek moeten. Dit zal 
tweede helft van dit jaar plaatsvinden. Er wordt naar gestreefd dat het uiteindelijk formele proces 
van de vaststelling van een nieuwe GR Baanbrekers in de raden van de 3 gemeenten uiterlijk eerste 
kwartaal volgend jaar wordt afgerond. Indien dat aan de orde is wordt ernaar gestreefd om de 
nieuwe verdeelsleutel m.b.t. de bijdragen van de gemeenten met terugwerkende kracht per 1 
januari 2021 te laten ingaan. In de tussentijd blijft het DB het AB informeren over de stand van 
zaken m.b.t. de nog te bespreken onderwerpen en/of het AB in deze ook voorstellen voor te leggen.  
 

Implementatie en 
communicatie 

N.t.b. 

Bijlage(n) Rapport evaluatie GR Baanbrekers door Berenschot 
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Voorstel inzake 
 

Begroting 2021, inclusief meerjarenraming 2022-2024 

Steller N. Burg, adviseur planning & control 

Verantwoordelijk 
manager 

G. Schermers 

Datum bestuur  6 juli 2020 algemeen bestuur 

Beslispunten 
 

1. Kennisnemen van de door de deelnemers ingediende (concept) zienswijzen 
op de ontwerpbegroting 2021. 

2. Instemmen met de voorgestelde reacties op de ingediende zienswijzen. 
3. Instemmen met de aanpassingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 

2021, a.g.v. de Coronacrisis. 
4. De begroting 2021 vaststellen en kennisnemen van de meerjarenraming 

2022-2024. 

Financiële 
gevolgen 

Met het vaststellen van de begroting worden de financiële kaders voor het 
begrotingsjaar 2021 vastgelegd. 

Formatie 
gevolgen 

Geen 

Gevolgen MT-
systemen 

geen 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

16 juni 2020 G. Schermers / 
M. van de Ven 
/ N. Burg 

Set financieel  

Besluitvorming: 
 Datum Advies/besluit 

Advies/Instemming OR 
Participatieraad 

N.V.T.  

Besluit van AB 
 

6 juli 2020 
 

vastgesteld: 
 
 
 
 
ondertekening: 
 
 
A.  van Oudheusden              R. Bakker 
Secretaris                                 Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 Datum Actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht Na vaststelling 
AB 

R. de Jong 

Website/intranet Na vaststelling 
AB 

R. de Jong 

Opname in het archief Na vaststelling 
AB 

E. Assmann 
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Anders Verzenden 
naar provincie 
en deelnemers 

N. Burg 

 

Nadere informatie: 
Aanleiding 
Zoals afgesproken in de Gemeenschappelijke Regeling is vóór 15 april 2020 de ontwerpbegroting 2021 
aangeboden aan de deelnemende gemeenten, met het verzoek daarop zienswijzen in te dienen. De 
gemeenten hadden per 11 juni formeel nog geen zienswijzen ingediend. Wel is van de gemeente Loon 
op Zand het concept van de zienswijzen ontvangen, en hebben de gemeenten Heusden en Waalwijk 
aangegeven dat aan de raden zal worden voorgesteld geen zienswijzen op de begroting 2021 in te 
dienen. 
 
De ingediende zienswijzen en onze reactie daarop 
Gemeente Waalwijk en gemeente Heusden 
Door beide gemeenten is geen zienswijze ingediend op de ontwerpbegroting.  
 
Gemeente Loon op Zand 
Op 20 mei is de volgende (concept) zienswijze van de gemeente Loon op Zand ontvangen: 
 
1. Wij vragen Baanbrekers niet te indexeren en het bedrag van de begroting gelijk te houden aan dat 

van 2020. Wij vragen hierop te anticiperen door binnen de begroting prioriteiten te stellen en 
verschuivingen aan te brengen. Op manier is het niet nodig een taakstelling op te nemen, maar 
kan Baanbrekers een concreet voorstel doen. 

2. Wij vragen Baanbrekers het project integrale ketenbenadering voort te zetten en niet onder druk 
van de extra werkzaamheden als gevolg van Corona te laten liggen.  

3. Wij vragen Baanbrekers, die opdrachtgever van de evaluatie van de GR Baanbrekers is, vaart te 
maken met de evaluatie, zodat dit proces kan worden afgerond en wij als raad een besluit kunnen 
nemen. 

4. Wij vragen Baanbrekers aandacht te hebben voor wat qua communicatie werkt bij de 
medewerkers in de verschillende PMC’s en deze hierop af te stemmen”. 

 
Reactie Baanbrekers op deze zienswijze 
 
1. Niet indexeren 
Ook Baanbrekers was zich er van bewust dat een stijging van de deelnemersbijdrage onwenselijk zou 
zijn. In de ontwerpbegroting zijn daarom al ombuigingen verwerkt, zodat de bijdrage 2021 lager is 
dan de bijdrage over 2020. Daarmee is dus al in de ontwerpbegroting aan de zienswijze van Loon op 
Zand tegemoet gekomen.  
 
2. Voortzetting project integrale ketenbenadering 
Baanbrekers onderkent het belang van de voortgang van het project integrale ketenbenadering. Er is 
momenteel sprake van vertraging als gevolg van de prioriteit die Baanbrekers aan de uitvoering van 
TOZO heeft gegeven. Op 16 juni 2020 staat het eerstvolgende overleg gepland tussen Baanbrekers, 
de gemeenten en PeopleWise om het vervolg van het project en de planning te bespreken. De ambitie 
van Baanbrekers is het project zo snel mogelijk voort te zetten. Uiteraard moet de ambitie passen bij 
de mogelijkheden van alle partijen.   
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3. Evaluatie GR Baanbrekers 
Het AB van Baanbrekers heeft in mei 2019 de reikwijdte en het plan van aanpak voor de evaluatie van 
de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers vastgesteld. In het kader van de procesbegeleiding is 
Berenschot als partij aangetrokken. De evaluatie is afgerond door Berenschot, alleen heeft het 
dagelijks bestuur nog geen voorstel gedaan over een nieuwe verdeelsystematiek (en daarmee de 
gemeentelijke meerjaren bijdragen voor de GR). Het algemeen bestuur zal op 6 juli a.s. een 
presentatie krijgen van Berenschot over het conceptrapport m.b.t. de gehouden evaluatie van de GR 
Baanbrekers. Het dagelijks bestuur zal met een voorstel komen richting het algemeen bestuur hoe 
het vervolg van dit proces vorm zal worden gegeven. (Nota bene: het gevraagde ‘vaart maken’ ligt 
dus buiten de invloedsfeer van Baanbrekers. De drie aan Baanbrekers deelnemende gemeenten zijn 
nu aan zet).  
 
De drie gemeenten hebben de intentie uitgesproken naar invoering van een nieuwe financiële 
verdeelsystematiek per 1 januari 2021 (al dan niet met terugwerkende kracht per die datum, 
afhankelijk van het nog te volgen formele proces langs de raden). 
 
4. Communicatie 
Baanbrekers is het eens met de opvatting dat communicatie moet aansluiten bij de behoeften van de 
verschillende doelgroepen. In onze communicatie nemen wij ook ouders, verzorgers en begeleiders 
mee. We vertellen het verhaal van Baanbrekers op verschillende manieren aan onze doelgroepen. Dit 
doen we met onze niet-digitale communicatiemiddelen (bijeenkomsten, gesprekken, medewerkers-
informatiebulletin) en onze digitale communicatiemiddelen (intranet, website, de BB-TV-schermen in 
onze gebouwen en sociale mediakanalen). We streven er naar op korte termijn met een (laagdrem-
pelig) sociaal intranet te gaan werken, dat voor alle medewerkers (en voor de medewerkers voor wie 
dat geldt ook voor de ouders, verzorgers en begeleiders) toegankelijk is. 
 
Aanpassingen in de begroting als gevolg van de Coronacrisis 
Tijdens de afronding van de begroting sloeg de Coronacrisis toe. In de ontwerpbegroting kon niet 
worden geanticipeerd op mogelijke gevolgen van de crisis. Nu zijn we ruim 3 maanden verder en is 
gebleken dat de crisis grote gevolgen gaat hebben voor 2020 en daarop volgende jaren.  
Met de kennis per heden is de begroting 2021 zo goed mogelijk aangepast. De volgende onderdelen 
zijn herzien: 
 

 Inleiding en voorwoord 

 Paragraaf 1.2: Financiële verantwoording 

 Beleidsbegroting: de teksten van het programmaplan 

 De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 Verbonden partijen: onderdeel Ruelong 
 
De wijzigingen zijn uitsluitend tekstueel. Voor alle onderdelen van de organisatie is zo goed als 
mogelijk geïnventariseerd wat de impact van de Coronacrisis kan zijn, en de beleidsteksten zijn daarop 
aangepast. Aantallen en bedragen zijn niet veranderd. Op dit moment gaan de ontwikkelingen zo snel 
dat het verantwoord bijstellen van de financiële ramingen onmogelijk is. Er is er voor gekozen eerst 
de reguliere bestuursrapportages op te stellen (1e en 2e berap) en vanuit de daaruit opgedane kennis 
eind 2020 de begroting 2021 integraal bij te stellen. We hopen dan ook vanuit het Rijk meer zicht te 
hebben gekregen op de bijstellingen van o.a. de BUIG-budgetten.  
De planning is om de actualisatie van de begroting in december 2020 aan het algemeen bestuur voor 
te leggen. 
 
 
 



> VOORSTEL BESTUUR 
  
   

 

 

 4 van 4 

Begroting 2021 
De begroting 2021 is –met de kennis van voor Corona- sluitend. Hiervoor heeft een onttrekking uit de 
reserve herpositionering plaatsgevonden van € 537.000. Dit ter dekking van de kosten van 
boventalligen a.g.v. de koers. Bij het opstellen is rekening gehouden met de ontwikkelingen in het 
verslagjaar 2019 die structureel doorwerken in 2020 en verdere jaren. De bijdragen voor de 
gemeenten liggen in de lijn van de begroting 2020.  
 
De meerjarenraming is niet sluitend voor het jaar 2022. Dit eveneens als gevolg van het opnemen van 
kosten van boventalligen, die niet doorberekend worden aan de deelnemers. 
Het niet sluiten zijn van de begroting heeft geen effect op de goedkeuring door de toezichthouder. 
Deze kosten zijn immers incidenteel opgenomen en worden afgedekt door een onttrekking uit de 
herpositioneringsreserve. Structureel is de begroting wel sluitend. 
 
Vervolgtraject 
Na vaststelling door het algemeen bestuur moet de begroting 2021 ter kennisname worden 
gestuurd naar de deelnemers, en vóór 1 augustus 2020 worden gestuurd naar de toezichthouder, de 
provincie Noord-Brabant. 

 
 

Implementatie en 
communicatie 

N.V.T. 

Bijlage(n) Begroting 2021 incl. meerjarenraming 2022-2024 
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Voorwoord 
 
De randen van de landkaart 
Het mooie van reizen zonder plan is dat je nooit weet waar je uitkomt. Dat is best avontuurlijk. Het 
brengt je op onverwachte plekken en laat je kennismaken met bijzondere mensen. Het biedt kansen, 
zorgt voor verrassingen en stelt je – als je niet oplet – ook bloot aan gevaren. Dit kun je natuurlijk niet 
hebben als het gaat om een uitvoeringsorganisatie als Baanbrekers. Bij ons komt het juist aan op 
betrouwbaarheid en voorspelbaarheid. Voor zover dit mogelijk en gewenst is. We willen als 
innovatieve samenwerkingsorganisatie op het gebied van werk en inkomen namelijk ook graag de 
randen opzoeken van de landkaart. Dat zorgt namelijk voor de mooiste resultaten. Maar wij hebben 
natuurlijk wel een reisplan en een gewenste reisrichting.  
 
Eind 2018 zetten wij samen met de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk een nieuwe koers 
uit. Met die in-bewegingkoers zijn we vol enthousiasme aan de slag gegaan. We helpen met veel plezier 
en met succes steeds meer mensen aan werk dat zo regulier als mogelijk is. Baanbrekers is vooral van 
werk en inkomen. Op dit vlak zorgen wij voor beweging. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
willen we zoveel mogelijk laten meedoen aan werk. En als dat niet mogelijk is, dan zorgen wij voor een 
ondersteuning in de vorm van een uitkering. Bij het in beweging brengen, leggen we zowel de nadruk 
op de kandidaten die wij volgens de Participatiewet (inclusief IOAW, IOAZ en Bbz) verder helpen als op 
onze medewerkers. Om deze talenten te laten bewegen, is het onontbeerlijk dat de hele arbeidsmarkt 
meebeweegt. En dat gaat ook steeds succesvoller. 
 
Baanbrekers staat er niet alleen voor. Om beweging te creëren werken wij lokaal én regionaal samen. 
Dat doen we met werkgevers, werknemers, werkzoekenden, de overheid, het onderwijs en netwerk- 
en samenwerkingspartners. Doordat we steeds meer werken volgens een integrale ketenbenadering 
kunnen we ervoor zorgen dat mensen aan het werk gaan en blijven. En dan graag op een manier die 
duurzaam en zo regulier mogelijk is. Hierdoor voelen mensen zich meer gewaardeerd en dragen ze 
ieder op hun eigen manier een steentje bij aan onze samenleving die steeds inclusiever wordt. 
 
Bij Baanbrekers benutten we ook in 2021 nieuwe kansen en mogelijkheden om de mens en zijn 
beweging naar werk in het middelpunt van onze aandacht te plaatsen. We zijn en blijven een 
springplank naar regulier werk en een vangnet voor als werken er even niet meer inzit. We blijven in 
de tussentijd onze organisatie verbeteren en optimaliseren. De landelijke benchmarks waar we de 
afgelopen jaren steevast als één van de betere uitvoeringsorganisaties op het gebied van werk en 
inkomen uit de bus komen, prikkelen ons om nog beter ons best te doen. Van tevreden achterover 
leunen is geen sprake. We kijken naar wat goed is en hoe dat nog beter kan. Telkens passen we 
Baanbrekers verder aan de huidige tijd, de huidige wensen en de huidige eisen aan. Dit doen we 
continu met het belang van de mens in ons achterhoofd. Dit is ook wel nodig. De afgelopen jaren 
hebben we vooral gelet op het geld en zijn daarmee spaarzaam geweest met het investeren in onze 
eigen organisatie. De huisvesting, de ICT-infrastructuur en ons wagen- en machinepark hebben 
dringend een moderniseringsslag nodig. Niet alleen om met de tijd mee te kunnen gaan, maar ook om 
toekomstige extra uitgaven en risico’s te beperken. 
 
Het aanpassen aan de huidige tijd heeft in 2020 een compleet nieuwe dimensie gekregen. Begin van 
dat jaar was er nog sprake van een lokaal virus bij de Chinese stad Wuhan. Geen redenen om ons hier 
druk over te maken, dachten we. Hoe anders verliepen de maanden erna. Het lokale virus groeide uit 
tot een mondiale pandemie. En die pandemie zorgde ervoor dat de economie van het ene op het 
andere moment op de handrem moest. Gezondheid kwam – logisch – op de eerste plaats. Natuurlijk 
heeft de coronacrisis van 2020 ook gevolgen voor Baanbrekers en de kansen en mogelijkheden van 
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onze organisatie. We blijven ons volop inzetten om onze talenten aan het werk te helpen, om 
zelfstandigen als dat nodig is te helpen en om mensen in de bijstand van dienst te zijn. Dat doen we 
tegenwoordig binnen de mogelijkheden van de anderhalvemetersamenleving.  
 
Al onze activiteiten op het gebied van het aan werk en inkomen helpen van mensen kosten tijd, 
inspanning en energie. We hebben er met andere woorden geld voor nodig. Maar het levert ook veel 
op. Over wat wij als Baanbrekers willen bereiken (en kunnen bereiken met het oog op de gevolgen van 
de coronacrisis), wat we daar voor doen en wat het mag kosten, leest u meer in deze begroting voor 
het jaar 2021. Wij doen ook de komende tijd weer ons best om onze ambities waar te maken. Graag 
bedenken we weer mooie, nieuwe en innovatieve manieren om mensen aan het werk te helpen en te 
houden. Als uw uitvoeringsorganisatie voor sociale zaken en sociale werkgelegenheid doen we ook in 
2021 ons uiterste best om onze inmiddels anderhalvemetersamenleving weer een stuk inclusiever te 
maken door kandidaten aan het werk te helpen, goed te netwerken met werkgevers en ketenpartners, 
medewerkers zo regulier mogelijk te laten werken en mensen aan een (tijdelijk) inkomen te helpen. 
Hiervoor doen we ook graag een beroep op uw betrokkenheid, enthousiasme en medewerking. 
 
 
Eric van Agt, 
Plaatsvervangend directeur 
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1 Algemeen 

1.1 Aanbieding 

Voor u ligt de beleidsbegroting 2021 van Baanbrekers, inclusief de meerjarenraming 2022 tot en met 
2024. Baanbrekers voert namens de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk de 
Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening uit. De taken van Baanbrekers zijn te verdelen in 
twee hoofdgroepen: het bemiddelen naar of verstrekken van werk en het verstrekken van 
inkomensondersteuning (uitkeringen). Het eerste vanuit zowel de Participatiewet als de Wet sociale 
werkvoorziening.  
 
De uitgangspunten van de kaderbrief 2021 zijn in de begroting verwerkt. De indeling en vorm van de 
begroting 2021 zijn in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Voor de 
jaren 2021 en 2022 zijn incidentele onttrekkingen uit de reserve herpositionering geraamd, en het 
resterende saldo wordt jaarlijks afgedekt door de bijdragen van de deelnemers. De begroting is 
structureel sluitend. 
 
Voor de opstelling van de begroting is uitgegaan van één programma in de zin van het BBV. Hierin 
worden vier deelprogramma’s opgenomen: 

 Re-integratie & Participatie 

 Leerwerkstructuur 

 Inkomensondersteuning 

 Gemeentelijke bijdragen en overige lasten en baten 
 
De indeling van de deelprogramma’s sluit aan bij de opbouw van de organisatie. De leerwerkstructuur 
wordt gebruikt voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet. De 
kosten van overhead zijn niet in de deelprogramma’s verantwoord maar worden afzonderlijk 
gepresenteerd. 
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1.2 Financiële verantwoording 

Algemeen 
De begroting 2021 is opgesteld in de lijn van de begroting 2020, waarbij uiteraard rekening is gehouden 
met de uitgangspunten zoals die in de kaderbrief 2021 zijn opgenomen. (zie hiervoor paragraaf 3.1). 
Doorrekening van de cijfers op basis van de uitgangspunten betekende in eerste instantie dat de 
gemeentelijke bijdragen ten opzichte van de bijgestelde begroting 2020 zouden toenemen. Op zich is 
dit niet onlogisch, aangezien de kosten voor Baanbrekers als ‘Participatiewet-bedrijf’ hoger zijn dan als 
‘Sw-bedrijf’ (het aandeel Participatiewet neemt toe, Sw neemt af). Verder is Baanbrekers volop in 
beweging, daardoor is het lastig om de effecten goed inzichtelijk te maken op dit moment. Om die 
reden is –zoals eerder aangegeven- de begroting beleidsarm. Aangezien een toename van de bijdrage 
voor de gemeenten en Baanbrekers geen wenselijke situatie is, is gekeken naar de mogelijkheden ook 
de deelnemersbijdrage in lijn van de begroting van afgelopen jaar te krijgen. Hierbij is eerst gekeken 
naar de kosten voor boventalligheid en is daarna een ombuiging doorgevoerd op overhead.  
 
Kosten boventalligen 
Op 21 oktober 2019 heeft het algemeen bestuur besloten het restant van de reserve herpositionering 
te bestemmen voor de te maken kosten van de uitvoering van het sociaal plan. In de begroting 2021 
is onder de lasten een bedrag van € 537.000 geraamd voor de salariskosten als gevolg van 
boventalligheid door sluiting van de PMC’s cleanroom en wasserij. Omdat deze kosten niet dienen te 
drukken op de reguliere exploitatie, is tot een zelfde bedrag geput uit de hiervoor bedoelde reserve 
herpositionering. 

Bezuiniging op overhead 
Om vervolgens de begroting in lijn te houden met voorgaande jaren zijn de exploitatielasten kritisch 
bekeken en zijn bezuinigingen in de overhead doorgevoerd tot een bedrag van afgerond € 400.000. 
Hierbij is € 35.000 omgebogen op Algemene – en bestuurskosten naar het niveau van de realisatie 
2018 en 2019 (dus is de begroting 2020 als referentiekader losgelaten). Dit zelfde geldt voor overige 
personeelskosten (ad € 150.000). Tot slot is voor inhuur derden € 225.000 omgebogen. Het gaat hier 
om een halvering van de initiële stelposten voor inhuur. Er ligt hiermee dus een stevige opgave alle 
werkzaamheden met de vastgestelde formatie en daarbij behorend budget uit te voeren. Er is hier wel 
een risico indien er een grotere aanspraak wordt gedaan op het budget (bijvoorbeeld door een groter 
verloop onder consulenten die direct moeten worden vervangen - dus via inhuur tot de vacature weer 
is ingevuld). Vooralsnog zien we dit als een organisatieopgave. 
 

Samenvattend 
Initieel berekende gemeentelijke bijdragen in exploitatietekort  €  7.847.000 
Incidentele kosten boventalligen ten laste van reserve herpositionering  -/-   537.000 
Doorgevoerde bezuiniging op bedrijfskosten -/-  400.000  

Bij deelnemers in rekening te brengen exploitatiebijdragen  € 6.910.000 
 
Structureel sluitende begroting  
Als gevolg van de geraamde onttrekking ad € 537.000 uit de reserve herpositionering is de begroting 
2021 niet sluitend. Hetzelfde geldt voor de jaarschijf 2022. Echter omdat de kosten van de 
boventalligen en de bijbehorende onttrekkingen uit de reserve een incidenteel karakter hebben, is de 
begroting meerjarig wel sluitend, en wordt dus voldaan aan de eisen die het BBV en de toezichthouder 
stellen.  
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Aanpassingen in de begroting als gevolg van de Coronacrisis 
Bij het opstellen van de ontwerpbegroting kon niet worden geanticipeerd op de mogelijke gevolgen 
van de Coronacrisis. Nadien zijn er ruim drie maanden verstreken, en is gebleken dat de crisis grote 
gevolgen gaat hebben voor 2020 en volgende jaren. Naar de kennis per eind mei 2020 is de begroting 
2021 zo goed mogelijk aangepast. Voor alle onderdelen van de organisatie is geïnventariseerd wat de 
impact van de Coronacrisis kan zijn, en de beleidsteksten zijn daarop aangepast.  
Aantallen en bedragen zijn niet veranderd. Op dit moment gaan de ontwikkelingen zo snel dat het 
verantwoord bijstellen van de financiële ramingen onmogelijk is. Er is voor gekozen eerst de reguliere 
bestuursrapportages (1e en 2e berap) af te wachten, om dan met de daaruit opgedane kennis in het 
najaar 2020 de begroting 2021 integraal bij te stellen. Wij verwachten dan vanuit het Rijk ook meer 
inzicht te hebben gekregen op de bijstellingen van o.a. de buigbudgetten.  
De planning is om de actualisatie van de begroting in december 2020 aan het algemeen bestuur voor 
te leggen.  
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1.3 Begroting in een oogopslag 

 
* Realisatie 2019: cijfers conform voorlopige jaarrekening per 27 maart 2020 

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

 
 
De hoogte van de gemeentelijke bijdragen voor de jaren 2021 tot en met 2024 liggen in lijn met de 
hoogte van de gemeentelijke bijdragen 2020. In hoofdstuk 4: toelichting op de begroting 2021 zijn 
nadere specificaties en toelichtingen per deelprogramma opgenomen.  

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Lasten

DP1: Re-integratie & Participatie 3.415 4.290 4.360 4.570 4.780 5.000

DP2: Leerwerkstructuur 12.637 13.063 12.595 12.450 12.404 12.245

DP3: Inkomensondersteuning 25.996 25.619 26.649 27.099 27.589 28.089

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 417 322 270 234 211 187

Totaal lasten deelprogramma's 42.465 43.294 43.874 44.353 44.983 45.521

Overhead 7.139 7.324 7.092 7.141 6.633 6.619

Totaal lasten 49.605 50.618 50.965 51.494 51.616 52.140

Baten

DP1: Re-integratie & Participatie 968 1.101 776 850 923 991

DP2: Leerwerkstructuur 13.556 13.386 12.911 12.654 12.591 12.449

DP3: Inkomensondersteuning 29.020 28.741 29.490 30.079 30.709 31.360

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 8.541 7.390 7.251 7.374 7.392 7.340

Totaal baten 52.086 50.618 50.429 50.957 51.616 52.140

Geraamd saldo van lasten en baten 2.481 0 -537 -537 0 0

Af: stortingen reserves -240 0 0 0 0 0

Bij: onttrekkingen reserves 864 0 537 537 0 0

Geraamd resultaat 3.105 0 0 0 0 0

Baanbrekers

Meerjarenraming

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Gemeentelijke bijdragen 7.590 7.036 6.910 7.041 7.057 7.002

Meerjarenraming

Toelichting: Gemeentelijke bijdragen
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1.4 Gemeentelijke bijdragen 

Conform de Gemeenschappelijke regeling ‘Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers’ dragen de gemeenten 
bij aan de exploitatie van Baanbrekers op basis van de inwoneraantallen per 1 januari van het 
begrotingsjaar. Voor de begroting 2021 is gerekend met de inwoneraantallen per 1 januari 2020, zoals 
gepubliceerd door het CBS naar de situatie per 3 maart 2020. Dit zijn voorlopige gegevens. De 
definitieve bijdragen voor 2021 worden bepaald op basis van de inwoneraantallen per 1 januari 2021. 
 
De GR is momenteel (voorjaar 2020) nog onderwerp van evaluatie. In de loop van 2020 wordt de 
gemeenschappelijke regeling naar verwachting aangepast. Indien dit gevolgen heeft voor de verdeling 
van de gemeentelijke bijdragen dan zullen de effecten daarvan worden meegenomen bij de 
actualisatie van de begroting begin 2021, of bij een latere begrotingswijziging. 
 

 
 
Op basis van deze percentages worden de bijdragen 2021 per gemeente als volgt. Voor de jaren 2022 
tot en met 2024 worden dezelfde aantallen aangehouden als voor 2021. 
 

 
* Realisatie 2019: voorlopige cijfers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeente Inwoneraantal %

Heusden 44.699                      38,30%

Loon op Zand 23.400                      20,05%

Waalwijk 48.620                      41,66%

Totaal 116.719                    100%

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Heusden 2.779                       2.683                       2.646                       2.696                       2.702                       2.682                       

Loon op Zand 1.398                       1.419                       1.385                       1.412                       1.415                       1.404                       

Waalwijk 3.413                       2.935                       2.878                       2.933                       2.940                       2.917                       

(Sub-)totaal 7.590                       7.036                       6.910                       7.041                       7.057                       7.002                       

Resultaat jaarrekening -3.105                     

Totaal 4.485                       

Verdeling naar gemeenten

Meerjarenraming
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2 Beleidsbegroting 

2.1 Programmaplan 

Baanbrekers voert namens de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk de Participatiewet en 
de Wet sociale werkvoorziening uit. In deze paragraaf wordt het programmaplan weergegeven en 
toegelicht. De opzet is gebaseerd op het vernieuwde BBV. In het programmaplan moet volgens het 
BBV onder andere de post onvoorzien inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast worden de kosten van 
de overhead afzonderlijk gepresenteerd.  
 
Het programmaplan is samengesteld uit de volgende vier deelprogramma’s: 

 Re-integratie & Participatie 

 Leerwerkstructuur 

 Inkomensondersteuning 

 Gemeentelijke bijdragen en overige lasten en baten 
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2.1.1 Deelprogramma 1: Re-Integratie & Participatie 

Ambities en ontwikkelingen  

Voor het in 2019 opgestelde IDU-proces was de doelstelling deze in 2020 verder vorm te geven. Het 
betreft een methodische werkwijze die de effectiviteit van de re-integratie naar werk moet vergroten. 
Deze is gebaseerd op de eigen ervaring van Baanbrekers en op succesvolle best practices van buiten 
de organisatie. Daarbij is ook de inaugurele rede van Roland Blonk (Bijzonder hoogleraar 
Arbeidsdeskundigheid en Inclusieve Innovatie) meegenomen in de aanzet voor een meer 
wetenschappelijke onderbouwing. Echter toen in maart 2020 de Corona-crisis in volle hevigheid zijn 
intrede deed, hebben we onze doelstelling moeten bijstellen. Ook in 2021 zullen wij nog tijd nodig 
hebben om het proces verder handen en voeten te geven. 

 
 
 
De focus ligt op het zoveel mogelijk aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Dit geldt zowel voor P-wet kandidaten als voor Sw-medewerkers. Re-integratie & 
Participatie biedt hiervoor ondersteuning aan mensen die voorlopig, tijdelijk of helemaal niet 
zelfstandig aan de slag kunnen gaan op de arbeidsmarkt. Het doel is om zoveel mogelijk mensen aan 
de onderkant van de arbeidsmarkt aan zo regulier mogelijk werk te helpen.  
 
Om mensen stappen te laten zetten naar en op de arbeidsmarkt bieden wij begeleiding en 
bemiddeling. Onze inzet moet leiden tot zo hoog mogelijke arbeidsparticipatie (inclusie). We streven 
ernaar dat mensen zo goed mogelijk gebruik maken van hun capaciteiten en mogelijkheden om aan 
de slag te gaan op een zo regulier mogelijke werkplek. De mensen voor wie wij actief zijn, dragen bij 
het verkrijgen van werk nadrukkelijk ook hun eigen verantwoordelijkheid. 
 
In de kaderbrief 2021 hebben we de volgende doelstellingen benoemd: 

 Een intake afgestemd op het participatie-aanbod van de gemeenten.  

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

 Een dekkend leerwerkaanbod dat aansluit bij de behoefte en mogelijkheden van de kandidaat 
met een afstand tot de arbeidsmark en de arbeidsmarkt.  

 Het implementeren van succesvolle innovaties van het Langstraat.Lab.  

 Het implementeren van de Inburgering+ route. 
 
De bovenste twee doelstellingen worden in nauwe samenwerking met de afdeling inkomens-
ondersteuning uitgevoerd. Ook voor bovengenoemde doelstellingen geldt dat doorloop naar 2022 het 
meest waarschijnlijke scenario is. 
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Afstemming gemeenten  
Onder andere door de goede resultaten die we jaarlijks halen in de Divosa Benchmark kunnen we 
concluderen dat we een succesvol re-integratiemodel hebben. Natuurlijk is er nog verbetering 
mogelijk. Bijvoorbeeld ten aanzien van de integraliteit van de gemeentelijke dienstverlening aan de 
inwoner. Zo is er afstemming met de gemeenten over het participatie-aanbod aan inwoners die 
(tijdelijk) niet in staat zijn te re-integreren naar werk. In 2020 geven we vorm aan de inhoudelijke 
afstemming waarna we een goed uitgelijnd proces kunnen doorvoeren. Dit loopt vanwege de 
coronacrisis mogelijk door in 2021. 
 
Afstemming zorgaanbieders  
Ook zien wij nog verbetermogelijkheden in de afstemming met (langdurige) zorgaanbieders. Vooral 
als, in dienst van het re-integratietraject, zowel dienstverlening van Baanbrekers als van een of 
meerdere zorgaanbieders aan de orde is. Vanaf eind 2019 zijn hierover gesprekken met de gemeenten 
gevoerd. Ons doel is om ook in 2021 de wederzijdse behoefte te achterhalen en een rechtmatige 
manier van gegevens delen te definiëren. Het streven is dit per 2022 operationeel te hebben. 
 
Integraal leerwerkaanbod  
Optimalisatie in het leerwerkaanbod van Baanbrekers is eveneens aan de orde. Enerzijds door dit beter 
te laten aansluiten op de behoefte en mogelijkheden van de inwoner. Anderzijds door het 
leerwerkaanbod beter te laten aansluiten op de behoefte en mogelijkheden van werkgevers in 
kansrijke sectoren. Dat laatste zal gebeuren aan de hand van een strategisch account-
managementplan. In 2021 zal het bestaande leerwerkaanbod van de leerwerkstructuur aangepast 
worden aan de vraag. We streven er daarbij naar zoveel mogelijk van dit leerwerkaanbod bij reguliere 
werkgevers te beleggen. Hierdoor wordt de stap naar de reguliere arbeidsmarkt nog kleiner en de kans 
op reguliere en duurzame uitstroom groter. 
 
Langstraat.Lab  
Sinds 2019 is het Langstraat.Lab actief. Binnen dit project worden diverse pilots getest waarbij extern 
beproefde technologie aan de re-integratiewerkzaamheden van Baanbrekers wordt gekoppeld om 
zodoende het re-integratieproces te vereenvoudigen of te versnellen. Dit biedt ons de mogelijkheid 
succesvol gebleken pilots in het primaire proces op te nemen. Ook in 2021 willen we blijven zoeken 
naar dergelijke pilots. 
 
Welke gevolgen bovenstaande activiteiten eventueel hebben voor de begroting (fte en €) is nog niet 
inzichtelijk. Zodra hier meer bekend over is, nemen we deze mee in de bijgestelde begroting en in de 
1e Berap 2021.  
 
Inburgering+  
Met ingang van 1 juli 2021 wordt de nieuwe Wet inburgering 
ingevoerd. Vanaf die datum zijn gemeenten verantwoordelijk 
voor de inburgering van hun nieuwkomers. Er zijn 3 leerroutes 
mogelijk: regulier, onderwijs, zelfredzaamheid (Z-route). 
Gemeenten moeten voor elke leerroute een passend traject 
aanbieden. 
 
De gemeenten vragen Baanbrekers in het overgangsjaar naar 
de nieuwe wet inburgering in 2020 de duale werk, onderwijs of 
activeringstrajecten uit te voeren. Bij succes kan deze 
dienstverlening in afstemming met de gemeenten in 2021 door 
Baanbrekers gecontinueerd worden. De verwachting is dat de kosten in lijn zullen zijn met de gehan-
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teerde uitgangspunten in 2020. Omdat niet elke gemeente dezelfde acties vraagt van Baanbrekers 
worden, door middel van een aparte overeenkomst tussen gemeenten en Baanbrekers, hier net als in 
voorgaande jaren afspraken over gemaakt. 
 
Prestatie-indicatoren  
Baanbrekers kent drie stromen van kandidaten die met het primaire proces van in- door- en uitstroom 
begeleid worden naar de zo regulier mogelijke werkplek. 
 
De eerste stroom betreft de poort. Het is moeilijk te voorspellen hoeveel instroom er zal zijn in 2021 
omdat dit sterk afhangt van conjuncturele schommelingen en toestroom van Statushouders. We 
signaleren veel (geo-)politieke ontwikkelingen die op termijn de conjunctuur kunnen beïnvloeden. De 
meest belangrijke is de Corona-crisis. Baanbrekers heeft vooralsnog rekening gehouden met een 
instroom van 550 kandidaten in 2021. We verwachten een grotere instroom die in 2020 gestaag zal 
groeien en naar verwachting eind 2020 en in 2021 fors zal toenemen. Doordat de ontwikkelingen op 
dit moment zo snel gaan is het niet haalbaar realistische aantallen te noemen. 
 
De tweede stroom betreft het ‘zittend bestand’. Ook in 2021 zal vervolg gegeven worden aan het 
arbeidsfit krijgen van en begeleiden naar de meest reguliere werkplek van de kandidaten met grotere 
afstand tot de arbeidsmarkt. De meest arbeidsfitte kandidaten zijn in voorliggende jaren al succesvol 
begeleid naar werk waardoor de meeste overgebleven kandidaten een grote(re) afstand tot de 
arbeidsmarkt hebben. Met het implementeren van IDU verwachten we in 
2021 succesvoller te zijn in het arbeidsfit maken van kandidaten met een 
grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Of het uiteindelijk lukt om deze 
kandidaten ook daadwerkelijk te bemiddelen naar werk, zal sterk 
afhangen van de conjunctuur in 2021. Tevens zal de beschikbare formatie 
hierin een grote rol spelen. Wanneer er een toename van het aantal 
uitkeringsgerechtigden zal plaatsvinden, zal ook de formatie moeten 
meebewegen om de re-integratie naar werk te kunnen realiseren.  
 
De derde stroom betreft de Sw-medewerkers waarvan in 2019 is 
vastgesteld dat ontwikkeling naar een hogere trede op de ‘werkladder’, 
zoals hiernaast afgebeeld, is te verwachten.  
 
 

Indicator 2020 2021 

Participatiewet (PW)-plaatsingen 300 280 

- waarvan Banenafspraakbanen 16 13 

Sw plaatsingen 100 tot 200 50 

 
 
Deze tabel gaat uit van een afname van het aantal Participatiewet-plaatsingen. Dit is onder andere 
gebaseerd op het feit dat Baanbrekers al enkele jaren beter presenteert dan het landelijk gemiddelde. 
Baanbrekers neemt hierbij “de wet van de remmende voorsprong” in ogenschouw. Inmiddels 
verwachten we dat deze cijfers niet aansluiten bij de werkelijkheid. Afhankelijk van hoe de economie 
zich gaat ontwikkelen, is er een kans dat het aantal plaatsingen alsnog zal stijgen. Wanneer de instroom 
toeneemt met potentiële arbeidsfitte kandidaten, is het aannemelijk dat er sprake is van meer 
plaatsingen dan begroot. Een nog erg onzeker factor is de vraag naar werk in 2021. Bij een diepe 
recessie kan een flinke afname van het vacatureaanbod de mogelijke plaatsingen negatief 
beïnvloeden. Daarnaast is op dit moment een verschuiving van de vraag naar werk zichtbaar. Wanneer 
de economie relatief snel kan opveren is groei van de vraag naar werk aannemelijk. Doordat er nog te 
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veel onzekerheden in deze ontwikkelingen schuilen, zal pas tegen het einde van 2020 duidelijk worden 
wat het effect zal zijn op de plaatsingen.  
 
Een deel van de PW-plaatsingen zal terecht komen op de werkplekken die de leerwerkstructuur van 
Baanbrekers biedt. Dit betreft plaatsingen bij de Werkpool en binnen de PMC’s van het Werkbedrijf 
en Ruelong B.V. (WML Facilitair). In deelprogramma 2: Leerwerkstructuur wordt hierop verder 
ingegaan. Het aantal Sw-plaatsingen komt voort uit de verwachting dat Baanbrekers in 2021 dit aantal 
ontwikkelbare Sw-ers kan begeleiden naar een zo regulier mogelijke werkplek. Het aantal mensen dat 
klaar is om naar buiten te gaan neemt af naar mate mensen geplaatst zijn. Ook hier geldt de 
afhankelijkheid van de ontwikkelingen van het absorptievermogen van de arbeidsmarkt zoals 
hierboven geschetst. 
 
De overige plaatsingen betreffen reguliere plaatsingen al dan niet in combinatie met de inzet van een 
gemeentelijke voorziening zoals een stimuleringspremie, een opleidingsvergoeding of loonkosten-
subsidie.  
 
Ter informatie nemen we de volgende aantallen Banenafspraakbanen en Beschut Werk werkplekken 
op waarvan we verwachten ze ultimo 2021 gerealiseerd te hebben. De doelstelling Beschut Werk is 
ingegeven door de Rijksoverheid. Geheel in lijn met de landelijke trend, vindt Baanbrekers deze 
aantallen vooralsnog niet terug binnen de beschikbare kandidaten of de doelgroep van het UWV. De 
taakstelling 2021 is nog niet bekend, daarom nemen we voorlopig voor 2021 de taakstelling 2020 over. 
 
 
 

Regeling 2020 2021 

Banenafspraak 135 148 

Beschut Werk (cf. taakstelling) 41 41 

 
Het vooraf goed inschatten van het aantal Banenafspraakbanen is moeilijk omdat het een open eind 
regeling betreft. Ultimo 2020 betreft de doelstelling Beschut Werk 41 plaatsingen. Het aantal 
plaatsingen Beschut Werk bleef in 2019 achter op de doelstelling. In totaal staat de teller sinds 2017 
slechts op 17,65 fte aan gerealiseerde plaatsingen. Baanbrekers is hiervoor afhankelijk van het aantal 
positieve adviezen van het UWV. Alle beschikbare kandidaten werden tot nu toe succesvol geplaatst.  
 
Lasten en baten 
 

  

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Lasten 3.415 4.290 4.360 4.570 4.780 5.000

Baten 968 1.101 776 850 923 991

Geraamd saldo van lasten en baten -2.447 -3.190 -3.584 -3.720 -3.857 -4.009

Deelprogramma 1: Re-integratie & Participatie

Meerjarenraming
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2.1.2 Deelprogramma 2: Leerwerkstructuur 

Ambities en ontwikkelingen 
 
Opbouw leerwerkstructuur 
De leerwerkstructuur bestaat uit de Product Marktcombinaties (PMC’s) van het Werkbedrijf, de 
Werkpool vanuit Re-integratie & Participatie en de bedrijfsactiviteiten van WML Facilitair. De 
leerwerkstructuur is ondersteunend aan het primaire proces van in-, door- en uitstroom binnen 
Baanbrekers. 

De leerwerkstructuur heeft twee doelen: 

 Het bieden van een leerwerkaanbod aan de doelgroepen Participatiewet en Wsw, met 
doorstroombanen en werkervaringsplekken, om conform het IDU-proces uit te stromen naar 
een zo regulier mogelijke werkplek. 

 Het bieden van werk als vangnet, enerzijds voor de Sw-medewerkers en medewerkers Beschut 
Werk voor wie een werkplek bij Baanbrekers de meeste reguliere, duurzame en zelfstandige 
werkplek is. Anderzijds voor de doelgroepen vanuit het IDU-proces voor wie tijdelijk, als gevolg 
van tegenvallende economische omstandigheden, geen plek is op de reguliere arbeidsmarkt. 

 
De activiteiten van het Werkbedrijf zijn ondergebracht in de onderstaande PMC’s:  

 Broikes en kantine (catering) 

 Twiddus (kringloop) 

 Verpakken & Assemblage 
 

Op 31 augustus 2020 wordt de Wasserij gesloten. Ook de Cleanroom wordt gesloten, naar verwachting 
per 31 december 2020. Deze PMC’s maken dan ook geen onderdeel meer uit van de beoogde 
leerwerkstructuur in 2021. Naast de bovengenoemde PMC’s valt ook de Werkpool (vanuit Re-
integratie & Participatie) onder de leerwerkstructuur. In de Werkpool worden kandidaten uit de P-wet 
door middel van detachering ingezet op projecten. Deze projecten kunnen volledig bestaan uit 
doorstroombanen of uit een mixed-people concept waarbij zowel P-wet kandidaten alsook Sw-
medewerkers aan de slag zijn.  
 
In de leerwerkstructuur worden voor kandidaten doorstroombanen gefaciliteerd die als springplank 
moeten fungeren naar een baan bij een reguliere werkgever. De kandidaten worden daarbij begeleid 
ten aanzien van hun ontwikkelpunten zoals opgenomen in hun persoonlijk ontwikkelplan. Het 
uiteindelijke doel is dat dit leidt tot duurzame uitstroom naar de arbeidsmarkt. Verder wordt voor de 
leerwerkstructuur ingezet op een extern vangnet voor alleen onze SW-medewerkers (i.p.v. binnen de 
muren bij Baanbrekers). 
 
De activiteiten van WML Facilitair zijn ondergebracht in de volgende PMC’s: 

 Groen 

 Schoonmaak  

 Toezicht 
 
Deze activiteiten van WML Facilitair zijn onderdeel van Ruelong B.V. en worden daarom niet nader 
beschreven in deze begroting. 
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Bepalen leerwerkaanbod 
Om de leerwerkstructuur zo veel mogelijk te laten bijdragen aan het zo regulier en duurzaam mogelijk 
plaatsen van kandidaten stemt de leerwerkstructuur het leerwerkaanbod af op de behoefte vanuit 
R&P en op de behoefte van de kandidaat. Deze behoeften worden in 2020 met behulp van het 
strategisch accountmanagementplan in beeld gebracht. In 2021 zal de afstemming tussen de 
behoeften en het leerwerkaanbod verder vorm krijgen. 
 

 
 
Ontwikkelingen 
In 2019 is al een aantal stappen gezet om aan de koers uitvoering te geven. Een aantal medewerkers 
vanuit de PMC Verpakken & Assemblage is via groepsdetachering geplaatst bij reguliere bedrijven. 
 
Vooruitlopend op het strategisch accountmanagementplan is begin 2020 besloten de Cleanroom en 
de Wasserij op termijn te sluiten. De medewerkerscoaches zullen met de medewerkers van deze 
afdelingen aan de slag gaan om hen zo regulier mogelijk te plaatsen bij bedrijven. De verwachting was 
dat deze plaatsingen al gedurende 2020 plaats zouden vinden, terwijl de Cleanroom en de Wasserij 
nog in productie zijn. Vanwege de Corona-crisis is het echter maar de vraag of en in welke mate 
medewerkers bij reguliere bedrijven geplaatst kunnen worden. De sluiting van deze afdelingen zal 
waarschijnlijk leiden tot boventalligheid van zowel direct als indirect reguliere medewerkers1 in 2021. 
De kosten hiervan worden gedekt vanuit de reserve herpositionering. Door het bieden van begeleiding 
aan de betreffende werknemers, wordt gepoogd de sociale en financiële gevolgen te beperken. Ook 
de beperking van deze gevolgen wordt negatief beïnvloed door de Corona-perikelen. 
 
Verder zullen extra medewerkerscoaches worden ingezet om ook medewerkers van de overige 
afdelingen klaar te stomen voor een zo reguliere mogelijke plaatsing op de arbeidsmarkt. Deze 
plaatsingen zullen naar verwachting door de Corona-crisis moeilijker te realiseren zijn. Medewerkers, 
die hiervoor tijdelijk of helemaal niet in aanmerking kunnen komen, worden geplaatst in een PMC 
waarin een beschutte werkplek wordt geboden. Welke PMC’s van de leerwerkstructuur geschikt zijn 
om beschutte werkplekken te bieden wordt in het strategisch accountmanagementplan bepaald. 

Binnen de Werkpool zijn vanwege de Corona-crisis diverse detacheringen met medewerkers opgezegd. 

Deze medewerkers vallen terug op het werk binnen de leerwerkstructuur. Door deze opzeggingen en 

doordat er minder medewerkers geplaatst kunnen worden bij reguliere werkgevers zullen meer 

medewerkers aangewezen zijn op de leerwerkstructuur binnen Baanbrekers. Het accountmanage-

mentteam richt zich daarom op het blijven bieden van voldoende werk op de diverse afdelingen.  

 
 
 
 
 

                                                           
1 Dit betreft medewerkers van Bedrijfsvoering & Control die qua werkzaamheden direct gelieerd zijn aan 
activiteiten binnen het Werkbedrijf. 

Verwachte werkgelegenheid leerwerkstructuur naar doelgroep in 2021

aantal fte

Wet Socia le Werkvoorziening 329 267,5

Participatiewet - Banenafspraak 55 48,0

Participatiewet - Beschut Werk 41 31,0

Totaal 425 346,5
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Prestatie-indicatoren 

Prestatie-indicator Doel 

Mens in beeld: de trede op de werkladder van Sw-medewerkers in beeld 100% in beeld 

Interne klanttevredenheid van leerwerkstructuur over rol trajectbegeleider 
en jobcoach vanuit R&P. 

In 2021 wordt een nulmeting uitgevoerd 
 

Interne klanttevredenheid van R&P over rol van de leerwerkstructuur In 2021 wordt een nulmeting uitgevoerd 

 
Lasten en baten 
 

 
  

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Lasten 12.637 13.063 12.595 12.450 12.404 12.245

Baten 13.556 13.386 12.911 12.654 12.591 12.449

Geraamd saldo van lasten en baten 919 323 317 204 188 204

Deelprogramma 2: Leerwerkstructuur

Meerjarenraming
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2.1.3  Deelprogramma 3: Inkomensondersteuning 

Ambities en ontwikkelingen 
De Participatiewet en de Wet Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (BUIG) 
bepalen voor een belangrijk deel de activiteiten van de afdeling Inkomensondersteuning. De hoogte 
van de uitkering, het aantal personen dat hierop een beroep doet en de veranderingen in de situaties 
van bijstandsgerechtigden zijn variabelen die het werk en de financiële impact bepalen. Dit geldt ook 
voor de inzet op handhaving en terugvordering van bijstandsdebiteuren.  
 
De meest in het oog springende ontwikkeling is de economische impact van het corona-virus. Dit zal 
onherroepelijk een effect hebben op het aantal personen dat in 2021 een beroep gaat doen op een 
uitkering. Het Centraal Plan Bureau (CPB) hield op 3 maart 2020 nog rekening met een economische 
groei in 2020 en 2021 van respectievelijk 1,4% en 1,6%. In de economische scenario’s die het CPB op 
26 maart publiceerde naar aanleiding van de impact van het coronavirus wordt uitgegaan van krimp 
in 2020 variërend tussen -7,7% en -1,2% en in 2021 variërend tussen -2,7% en +3,8%. De begroting van 
Baanbrekers is gekoppeld aan de macrobudgetten van het rijk en daarin is geen rekening gehouden 
met deze (financiële) gevolgen. Daarom gaan we in deze begroting uit van de gegevens die bekend 
waren tot uiterlijk de tweede week van maart. Dit betekent dat we ook de in mei bekend gemaakte 
aanpassing van de Buig-budgetten niet meenemen. Te meer omdat nu al duidelijk is dat de definitieve 
budgetvaststelling voor 2020 in september fors zal worden bijgesteld, omdat daarin wel de effecten 
van het corona-virus worden meegenomen.  
 
Een tweede ontwikkeling in 2020 die effect heeft op de ambities voor 2021 is het beslag dat wordt 
gelegd op Baanbrekers en vooral op de afdeling Inkomensondersteuning door de inrichting en 
uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Door hier direct 
prioriteit aan te geven zijn enkele ambities die voor 2020 gepland stonden vooruitgeschoven. Dit zal 
in sommige gevallen leiden tot het doorwerken ervan in 2021.  
 
 
Dienstverlening afstemmen op de cliënt  
Met de koers ‘Kom in beweging’ in gedachten, staat ook voor de afdeling Inkomensondersteuning de 
mens centraal. Dit betekent dat we naast het correct verstrekken van uitkeringen ook willen dat onze 
dienstverlening zo goed mogelijk is afgestemd op de behoefte van de cliënt. 
 
Eind 2019 is de integrale ketensamenwerking hoog op de agenda gekomen. Op alle niveaus 
(gemeentesecretarissen, directie Baanbrekers, leidinggevenden en uitvoering) wordt gewerkt aan een 
betere samenwerking tussen de verschillende ketenpartners. Het doel is dat er voor onze gezamenlijke 
cliënten zoveel mogelijk sprake is van één loket (dus minder doorverwijzen) en een effectievere 
dienstverlening. De integrale ketensamenwerking gaat onder andere over de terreinen 
Participatiewet, Jeugdwet, Wmo en schuldhulpverlening. Cliënten verdwijnen als gevolg van deze 
integrale samenwerking niet meer uit beeld voordat de juiste hulp geboden is. De ambitie is om door 
de toenemende behoefte samen te werken op de verschillende terreinen binnen het Sociaal Domein 
in 2020 te komen tot concrete voorstellen voor verbeteringen in de dienstverlening.  Daardoor kunnen 
we in 2021 deze voorstellen implementeren in de dienstverlening van Baanbrekers. Door de eerder 
genoemde redenen houden we er rekening mee dat deze ambities meer tijd in beslag kunnen gaan 
nemen.  
 
In 2019 heeft Baanbrekers een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. In 2020 worden naar 
aanleiding van dit onderzoek en in het kader van de Future State IDU enkele (deel)processen nader 
onderzocht. Dit zijn onder andere het poortproces en het proces van de (uitkerings)intake. Ook de 
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telefonische bereikbaarheid van Baanbrekers en digitalisering maken daarvan onderdeel uit. Ook is in 
2020 van de afdeling Inkomensondersteuning de Future State in kaart gebracht. De implementatie en 
invoering van deze Future States en verbeteringen kunnen door de eerder genoemde redenen 
doorlopen tot in 2021. 
 
Bij het herinrichten van de processen staat de beleving van de cliënt centraal. Iedere processtap dient 
daarbij van toegevoegde waarde te zijn voor de cliënt. Het poortproces is een van de belangrijkste 
onderwerpen voor de afdeling Inkomensondersteuning (in samenwerking met de afdeling Re-
integratie & Participatie). In de toekomst zal in dit proces meer rekening worden gehouden met de 
mentale belasting en cumulatie van lasten voor cliënten, omdat de samenstelling van het 
bijstandsbestand en de (veelheid van) problematieken van cliënten de afgelopen jaren sterk zijn 
veranderd.  
 
Op deze manier kan de dienstverlening van Baanbrekers in de toekomst (nog) beter aansluiten bij de 
situatie van de cliënt. In de periode 2020 – 2021 zal aan deze aanpassingen worden gewerkt en daarbij 
wordt gemeten of deze leiden tot een beter resultaat van onze dienstverlening. Hiervoor wordt in 2021 
de cliënttevredenheid opnieuw gemeten.  

 

Prestatie-indicatoren 
 

Prestatie-indicator Doel 

Percentage meldingen dat terecht aan de poort wordt tegengehouden 50% 

Percentage dat terecht leidt tot een toegekende aanvraag 50% 

Instroom PW 550 

Gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden 1.490 

 
Naar nu bekend zullen de in de tabel genoemde aantallen niet aansluiten bij de werkelijkheid. Op dit 
moment gaan de ontwikkelingen zo snel dat het niet haalbaar is realistische aantallen te noemen. We 
verwachten een grotere instroom PW, in 2020 zal die gestaag groeien en naar verwachting eind 2020 
en in 2021 fors toenemen met een hoger gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden als gevolg.  
 
Uitgangspunten en risico’s 
Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft op 3 maart 2020 het Centraal Economisch Plan 2020 
gepubliceerd, met daarin de macro-economische ramingen voor 2020 en 2021. Zoals eerder 
beschreven is deze raming achterhaald maar nemen we deze raming nog wel als uitgangspunt voor de 
begroting van het aantal bijstandsgerechtigden. Het CPB verwacht in de raming van 3 maart nog dat 
de economische groei in Nederland doorzet in 2021 (1,4% in 2020, 1,6% in 2021), en daarmee beter 
presteert dan Europese groeicijfers. Tevens voorspelt het CPB dat de werkloosheid laag blijft, maar wel 
iets hoger zal zijn dan in 2020: de werkloze beroepsbevolking stijgt van het historisch lage 3,2% in 2020, 
naar 3,4% in 2021, de werkloze beroepsbevolking stijgt van 305.000 in 2020 naar 320.000 in 2021. Dit 
is een stijging van 5% ten opzichte van 2020. 
 
Als deze aanname wordt vertaald naar de verwachting van het aantal bijstandsgerechtigden in de 
Midden-Langstraat, zal het verwachte gemiddeld aantal uitkeringen van 1.420 zoals in de bijgestelde 
begroting 2020 vastgesteld is, groeien naar een gemiddeld aantal van 1.490 in 2021. 
 
Andere risico’s zijn volgens het CPB het handelsconflict tussen VS en China, de handelsrelatie tussen 
Europa en Verenigd Koninkrijk door afwikkeling van de Brexit, en de eventueel aanvullende 
klimaatmaatregelen in Nederland als gevolg van Urgenda-uitspraak en de stikstof- en Pfas-
problematiek. 
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Lasten en baten 
 

  

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Lasten 25.996 25.619 26.649 27.099 27.589 28.089

Baten 29.020 28.741 29.490 30.079 30.709 31.360

Geraamd saldo van lasten en baten 3.025 3.123 2.841 2.980 3.120 3.271

Deelprogramma 3: Inkomensondersteuning

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

 
Onder dit deelprogramma vallen de volgende posten. 
 
Bijdragen gemeenten 
Onder deelprogramma 4 worden de gemeentelijke bijdragen verantwoord, ter dekking van het 
exploitatietekort. Deze bijdragen worden overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling berekend 
op basis van de inwoneraantallen per 1 januari van het verslagjaar. In paragraaf 1.4 is hierop al nader 
ingegaan. 
 
Resultaat deelneming Ruelong B.V. 
Dit betreft het verwachte resultaat van dochterbedrijf Ruelong B.V. De kosten komen voort uit de 
garantstelling van Baanbrekers aan Ruelong B.V. waardoor Baanbrekers het gecumuleerde negatief 
eigen vermogen van Ruelong B.V. als voorziening opneemt. 
 

 
 
Overige lasten en baten 
Onder deelprogramma 4 worden tevens alle overige (incidentele) baten en lasten verantwoord die 
niet specifiek zijn toe te rekenen aan de deelprogramma’s 1 tot en met 3, en die ook niet onder de 
overhead vallen. 
 
 
Lasten en baten 
 

  

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Resultaat deelneming Ruelong B.V. -399 -300 -260 -224 -201 -177

Toelichting: Resultaat deelneming Ruelong B.V.

Meerjarenraming

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Lasten 417 322 270 234 211 187

Baten 8.541 7.390 7.251 7.374 7.392 7.340

Geraamd saldo van lasten en baten 8.124 7.069 6.981 7.141 7.182 7.153

Deelprogramma 4: Gemeentelijke bijdragen & overige lasten en baten

Meerjarenraming
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2.1.5  Bedrag voor heffing van vennootschapsbelasting 

Vanaf 2016 zijn alle overheden in principe belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. In 2016 
heeft een beoordeling van de fiscale positie van Baanbrekers plaatsgevonden. Hierbij is vastgesteld 
dat Vennootschapsbelasting niet van toepassing is. In een brief van 24 januari 2017 heeft de inspecteur 
het volgende bepaald: 
 
“Er is geen sprake van winststreven wanneer Baanbrekers per (geclusterde) activiteit verlieslatend blijkt 
te zijn, dan wel wanneer Baanbrekers in staat blijkt te zijn binnen de begroting te opereren en het 
alsnog daarvan ontstane positieve resultaat (overschot) per ondernemingsactiviteit direct (voor 
bestemming van reserves) terugstort naar de deelnemende gemeenten op basis van een 
terugbetalingsverplichting in de statuten.” 
 

2.1.6  Bedrag voor onvoorzien 

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

De volgende paragrafen laten een dwarsdoorsnede zien van de financiële aspecten van de begroting. 
Het gaat vooral om de beleidslijnen voor beheersmatige aspecten die grote financiële gevolgen kunnen 
hebben of die van belang zijn voor de uitvoering van de deelprogramma’s. In het BBV is een zevental 
verplichte paragrafen opgesomd.  
 
Voor Baanbrekers zijn de volgende paragrafen van toepassing: 

 weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 onderhoud kapitaalgoederen 

 financiering 

 verbonden partijen 

 bedrijfsvoering 
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2.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing  

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

Weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit 

 Benodigde weerstandscapaciteit (zie risicoprofiel) 
 
Als beleidsdoelstelling voor het weerstandsvermogen is een ratio voor het weerstandsvermogen 
opgenomen. Baanbrekers streeft naar een ratio van 1,0-1,4. 
 
In het algemeen wordt een ratio van 0,8 tot 1,0 als matig bestempeld; een ratio boven 1,4 als ruim 
voldoende. 
 
Beschikbare weerstandscapaciteit 
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen waarover een organisatie beschikt om de financiële 
gevolgen van de onderkende risico’s te kunnen afdekken. Er moet dan gedacht worden aan onbenutte 
ruimte in de reguliere begroting, vrij aanwendbare reserves en eventuele stille reserves die te gelde 
kunnen worden gemaakt. Voorzieningen blijven buiten beschouwing omdat dit geen eigen vermogen 
is.  
 
Baanbrekers beschikt over de volgende reserves: 

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

 Reserve herpositionering 
Deze bestemmingsreserve heeft per 1 januari 2020 een saldo van afgerond 2,5 miljoen. In 2020 
zijn onttrekkingen aan de reserve voorzien. Aangezien het daarna resterende saldo van deze 
reserve is bedoeld voor de te maken kosten van uitvoering van het sociaal plan, en dus een 
specifieke bestemming heeft, is de reserve niet inzetbaar voor de weerstandscapaciteit. 

 Reserve vakantiegeld 
Deze bestemmingsreserve is eveneens niet inzetbaar voor de weerstandscapaciteit. 

 
Benodigde weerstandscapaciteit op basis van het risicoprofiel 
De geïnventariseerde risico’s met daarbij het ingeschatte maximum schadebedrag en de inschatting 
van de kans op optreden, leveren gezamenlijk de omvang van de benodigde weerstandscapaciteit op. 
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Geïnventariseerde risico’s 

Risico’s Maximale 
bedrag 
schade 

Kans op 
optreden 

risico 

Gewogen 
risico 

1 Macrobudget Rijksmiddelen PM PM PM 

2 Ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden PM PM PM 

3 Garantstelling Baanbrekers aan Ruelong B.V. PM PM PM 

4 Vergrijzing 1.000.000 50% 500.000 

5 Wegvallen opdrachtgevers 2.400.000 30% 720.000 

6 Ontwikkeling loonkosten 690.000 25% 172.500 

Totaal  € 4.090.000   € 1.392.500 

* Inventarisatie van de belangrijkste risico's is op basis van benchmarking met soortgelijke organisaties 

 
Het risicoprofiel is dan als volgt: 

Gevolgklasse 

Kans 1:     

<10% 

Kans 2: 

10%<>30% 

Kans 3: 

30%<>50% 

Kans 4: 

50%<>70% 

Kans 5: 

70%<>90% 

Score 6: > 1.000.000      

Score 5: >0,5 mln - € 1,00 mln.  5    

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

Score 3: > 0,15 mio. - € 0,25 mln.   6    

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

Score 1: tot en met € 0,1 mln.      

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

 
Beoordeling beschikbaar weerstandsvermogen 
Op basis van de beschikbare weerstandscapaciteit, die op basis van de begroting per ultimo 2021  
€ 1.200.000 bedraagt, en de berekende benodigde weerstandscapaciteit op basis van het risicoprofiel, 
kan het weerstandsvermogen als volgt worden berekend. 

 
€ 1.200.000 / € 1.392.500 = 0,86  
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Toelichting op de risico’s 
1. Macrobudget Rijksmiddelen 
De verlaging van het macrobudget van de Wsw rijksvergoeding is gebaseerd op een verwachte 
uitstroom van Sw-medewerkers. Landelijk wordt geconstateerd dat de daadwerkelijke uitstroom lager 
ligt dan rekenkundig is meegenomen. Dit heeft tot gevolg dat er een discrepantie ontstaat tussen de 
subsidiestroom en de daadwerkelijke lasten welke ten laste komen van de Sw-organisatie. Het 
financiële effect van dit risico drukt op de staat van baten en lasten. 
 
2. Ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden 
De ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden is gebaseerd op landelijke verwachtingen. 
Lokaal wijken deze af. Sinds 2016 ontwikkelt het aantal uitkeringsgerechtigden bij Baanbrekers zich 
gunstiger dan de landelijke trend, maar dit lijkt al wel iets aan het afvlakken te zijn. Dit positieve effect 
is verwerkt in de begrotingen, echter schuilt hierin wel een risico op het moment dat de trend zich 
tegengesteld gaat ontwikkelen. Het financiële risico dat hiermee gepaard gaat wordt uiteraard in de 
tussentijdse bestuursrapportages gemeld, en op dat moment in de begroting en jaarrekening 
verwerkt. Als gevolg van de Coronacrisis zal het aantal uitkeringsgerechtigden nu fors gaan toenemen. 
De verwachting is dat het Rijk de Buigbudgetten daar op zal aanpassen, maar het is nog niet duidelijk 
wat dit financieel gaat betekenen voor Baanbrekers. In het najaar 2020 zal hierover meer duidelijkheid 
zijn, en wordt e.e.a. in de bijgestelde begroting 2021 verwerkt.  
 
3. Garantstelling Baanbrekers aan Ruelong B.V. 
In 2018 is door het AB besloten dat Baanbrekers een voorziening opneemt voor het negatief eigen 
vermogen van Ruelong B.V. Op grond van dit besluit heeft Baanbrekers een voorziening getroffen voor 
de gecumuleerde verliezen van Ruelong B.V. tot en met het boekjaar 2019. Voor de komende jaren 
wordt een dotatie in de voorziening verwacht ter hoogte van het verwachte bedrijfsresultaat. Het 
risico bestaat echter dat het daadwerkelijk resultaat afwijkt van de verwachting. 
 
4. Vergrijzing 
Doordat er geen nieuwe instroom in de Wsw plaatsvindt, neemt het aandeel ‘oudere’ Sw-werknemers 
bij Baanbrekers toe. Dit brengt hogere kosten met zich mee door toenemend verzuim. Dit risico wordt 
ingeschat op € 1,0 miljoen over een periode van 5 jaar. 
 
5. Omzet 
Het wegvallen van opdrachtgevers heeft bij de invoering van de Participatiewet meer dan gemiddeld 
impact op het resultaat. Baanbrekers is meer dan bij de Sw afhankelijk van de opdrachtgevers omdat 
het Rijk alleen het ontbrekende deel aan loonwaarde compenseert. Dit risico wordt ingeschat op 30% 
van de omzet van de 10 grote opdrachtgevers(omzet: € 2,4 miljoen). 
 
6. Ontwikkeling loonkosten 
De stijging van de loonkosten Wsw kan hoger zijn dan de compensatie daarvoor vanuit de Wsw 
rijksvergoeding. Dit risico wordt ingeschat op 1% van de salarislasten Wsw, zijnde € 138.000. Voor 5 
jaar is dit bedrag € 690.000. 
 
Als gevolg van de Coronacrisis kunnen zich enkele nieuwe risico’s voordoen. We denken daarbij aan: 
 

 Niet voorziene kosten van organisatieaanpassingen, noodzakelijk om productie (veilig) te 
continueren; 

 Niet voorziene kosten om ziekteverzuimgevallen en ontstane achterstanden te compenseren; 

 Overige risico’s op het gebied van informatieveiligheid, medewerkers- en klanttevredenheid, 
personeelsbeleid etc.  
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Overige risico’s niet in geld uitgedrukt: 

 Schending privacy door consulenten; 

 Opslag gasflessen, gevaarlijke stoffen/chemische middelen; 

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

 Risico op niet naleving van de AVG; 

 Verouderde ICT-infrastructuur en beperkte uitwijkmogelijkheden; 

 Enkel gebruik van een papierenarchief. 
 
Financiële kengetallen 
Het BBV schrijft voor dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing een aantal 
verplichte kengetallen moet worden opgenomen. Doel daarvan is inzicht te geven in de financiële 
positie van de organisatie. 
 

Kengetal Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 

Netto schuldquote -/- 8,1 -/- 2,5 -/- 9,8 

Idem gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -/- 6,8 -/- 4,9 -/- 10,2 

Solvabiliteitsratio 49,4 % 37 % 21 % 

Structurele exploitatieruimte  4,7 % 0 % 0 % 

 

Netto schuldquote (en netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen)  
Het BBV schrijft hier twee vergelijkbare kengetallen voor. De netto schuldquote weerspiegelt het 
niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van 
de rentelasten en aflossingen op de exploitatie. De schuldenlast wordt uitgedrukt in een percentage 
van de begrotingsomvang exclusief mutaties reserves. Een negatief percentage geeft aan dat er per 
saldo geen sprake is van een netto schuld, maar van een positief saldo.  
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen wil zeggen dat van de schulden 
eventueel uitgezette gelden zijn afgetrokken. De berekening is verder identiek aan die van de netto 
schuldquote. 
 
Solvabiliteitsratio 
Met solvabiliteit wordt aangegeven hoe groot het aandeel is van het eigen vermogen in het totaal van 
de passiva. Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin Baanbrekers in staat is aan haar financiële 
verplichtingen te voldoen. Hoe hoger deze ratio, hoe groter de weerbaarheid van de organisatie. 
 
Structurele exploitatieruimte 
Door het zuiveren van de incidentele lasten en baten en de mutaties in de reserves, ontstaat het beeld 
in hoeverre er sprake is van een structureel sluitende begroting. De structurele lasten en baten worden 
in dit kengetal uitgedrukt als een percentage van de totale baten (voor mutaties reserve) van het 
betreffende jaar. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de 
structurele lasten te dekken. 
 
Beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen en relatie tot de financiële positie 
De kengetallen zijn in lijn met de positie van Baanbrekers als gemeenschappelijke regeling. De 
organisatie heeft een beperkt eigen vermogen en is gedeeltelijk gefinancierd met vreemd vermogen. 
Dit komt tot uiting in de solvabiliteitsratio. Voor de toekomst wordt de uitkomst hiervan voor een 
belangrijk deel bepaald door het beleid ten aanzien van de opbouw van de algemene reserve. Door de 
algemene reserve te maximeren en de bestemmingsreserves te reguleren is indirect besloten niet te 
sturen op de solvabiliteit.   
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2.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen 

Baanbrekers beschikt over een in 2019 geactualiseerd (duurzaam) meerjarig onderhoudsplan 
gebouwen 2020–2039 en een daarbij behorende voorziening voor het onderhouden van de gebouwen. 
In 2019 zijn met behulp van een E.E.D.-audit (Energy Efficiency Directive) alle gebouwen bekeken en is 
het uitvoeringsplan voor het onderhoud geheel geactualiseerd. De beschikbare reserve is in 2019 
omgezet in een voorziening. Vanaf 2020 wordt jaarlijks € 342.500 gestort in de voorziening. De 
werkelijke onderhoudskosten worden direct ten laste van de voorziening gebracht. Het 
onderhoudsplan is opgesteld met een looptijd van 20 jaar. Uiteraard wordt het plan periodiek 
aangepast als de veranderingen in gebruik of bestemming daarom vragen. In bijlage I: Verloop reserves 
en voorzieningen is het geraamde verloop van de onderhoudsvoorziening weergegeven.  
 
In 2019 is begonnen met planontwikkeling rond de huisvesting. De consequenties van de nieuwe koers, 
in combinatie met de staat van onderhoud/gedateerdheid van de bebouwing, maken dat er nagedacht 
moet worden over de toekomstige huisvesting van Baanbrekers. Hierbij speelt tevens de behoefte een 
meer up-to-date kantoorconcept te kunnen hanteren en de behoefte activiteiten en werkzaamheden 
minder versnipperd en verkokerd te kunnen uitvoeren. 
 
Ten slotte is ook verduurzaming van onze gebouwen (lager energiegebruik) een thema. In de toekomst 
zijn daarom keuzen nodig tussen grootschalig onderhoud en/of (ver)nieuwbouw. In 2019 heeft dat 
geresulteerd in een eerste ‘vlekkenplan’ om tot een andere indeling van de werkzaamheden te komen. 
In 2020 zal met een architect en bouwkundig bureau verdere gedachtevorming plaatsvinden over 
bovenstaand vraagstuk. Afhankelijk van de uitkomsten en adviezen zal verdere plan- en besluitvorming 
(moeten) worden voorbereid. 
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2.2.3 Financiering  

In deze paragraaf wordt ingegaan op ontwikkelingen en uitgangspunten voor de kasgeldlimiet, de 
rente, de geldleningen en het treasurybeleid. De paragraaf beoogt, in samenhang met de financiële 
verordening, inzicht te geven in de sturing en beheersing van de financieringsfunctie. De doelstellingen 
van de treasuryfunctie zijn in het treasurystatuut geconcretiseerd voor risicobeheer, financiën en 
kasbeheer. De voornaamste doelstellingen zijn het beperken van financiële risico’s, het verbeteren van 
het renteresultaat en het regelen van het liquiditeitenbeheer. 
 
Treasury 
In de vergadering van het algemeen bestuur van 16 december 2019 is het herziene treasurystatuut 
Baanbrekers vastgesteld. Het treasurystatuut geeft de spelregels voor de treasuryfunctie en diverse 
uitgangspunten voor het risicobeheer. 
 
Schatkistbankieren 
Overheden mogen sinds 2014 tegoeden uitsluitend bij het Rijk of andere decentrale overheden 
wegzetten. Dit is primair bedoeld om de staatsschuld terug te dringen. De overtollige banktegoeden 
die boven het drempelbedrag uitkomen, moeten worden overgemaakt naar een aparte rekening bij 
de Rijksschatkist. Het drempelbedrag wordt jaarlijks berekend op basis van het begrotingstotaal. 
 
Leningen en kredietfaciliteiten 
Baanbrekers heeft drie langlopende leningen afgesloten: 
 

Verstrekker Schuld per 1-1-2021 Jaarlijkse aflossing Rente 

BNG 10 jaar  € 360.000 € 180.000 2,56 % 

*BNG 20 jaar € 195.000 € 15.000 3,40 % 

*BNG   5 jaar   € 166.667 € 166.667 0,49 % 

Totaal € 721.667 € 361.667  
* Deze leningen zijn afgesloten ten behoeve van respectievelijk de gemeente Waalwijk en Ruelong B.V. De rente en aflossing worden 
jaarlijks doorbelast. 

 
Indien het voor de financiering van nieuwe investeringen in 2021 noodzakelijk is aanvullende leningen 
aan te trekken, zal dit conform de kaders van het treasurystatuut plaatsvinden. In de begroting is geen 
rekening gehouden met rentelasten van nieuwe leningen. Baanbrekers heeft bij de BNG een 
kredietfaciliteit van € 3,1 miljoen (situatie per begin 2020). Bij de Rabobank en de ING is roodstand 
niet toegestaan. 
 
Rentevisie 
Verantwoorde financieringsbeslissingen vereisen een goede inschatting van de renteontwikkelingen. 
Op dit moment hebben de rentelasten nauwelijks invloed op de begroting van Baanbrekers.  
 
Onderscheiden worden rente voor kortlopende leningen (< 1 jaar) en rente voor langlopende leningen 
(> 1 jaar). Voor de begroting 2021 gaan we uit van maximaal 1 % voor kortlopende leningen en 2,5 % 
voor de langlopende leningen. 
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Renterisicobeheer 
Algemene uitgangspunten voor het renterisicobeheer: 

 Geen overschrijdingen van de renterisiconorm conform de wet financiering decentrale 
overheden; 

 Afstemming van nieuwe leningen/uitzettingen op de financiële positie en de liqui-
diteitsplanning; 

 Maximale afstemming van de rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende 
lening/uitzetting op de actuele rentestand en de rentevisie.  

 
Kasgeldlimiet 
Met de kasgeldlimiet stelt de wet Fido een norm voor het maximumbedrag voor de financiering van 
de bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd <1 jaar). De kasgeldlimiet voor de 
gemeenschappelijke regelingen is 8,2% van het begrotingstotaal. 
 
Rentetoerekening 
Op grond van het BBV dient de paragraaf financiering inzicht te geven in: 

 De rentelasten; 

 Het renteresultaat; 

 De wijze waarop rente wordt toegerekend aan investeringen en projecten.  
 
In de begroting 2021 is een bedrag voor rente op langlopende leningen opgenomen van € 9.216. 
Rentebaten worden niet verwacht. Aan investeringen en projecten wordt geen rente toegerekend, en 
dus bestaat het renteresultaat uit de werkelijk betaalde rente. 
 
Renterisiconorm 
Ter beperking van het renterisico op de vaste schulden heeft de wetgever de renterisiconorm 
vastgesteld. Deze norm schrijft voor welk deel van de lange termijn leningen (>1jaar) maximaal 
vernieuwd mag worden in een begrotingsjaar. Voor gemeenschappelijke regelingen is dit vastgesteld 
op 20% van het begrotingstotaal.  
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2.2.4 Verbonden partijen 

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

Soort Verbonden partijen 

1. Gemeenschappelijke regelingen n.v.t. 

2. Vennootschappen en coöperaties a) Ruelong B.V. 

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

c) Stichting Fidant 

4. Overige verbonden partijen n.v.t. 
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a) Ruelong B.V. 
De besloten vennootschap Ruelong B.V. is voor 100% eigendom van Baanbrekers. Het bestuur van de 
B.V. is in handen van de directie zijnde de directeur van Baanbrekers. Er is een manager benoemd die 
taken en werkzaamheden van de B.V. in de uitvoering verricht onder verantwoordelijkheid van deze 
directeur/bestuurder. Bij het besturen van Ruelong B.V. wordt rekening gehouden met de belangen 
van de aandeelhouders. Dit gebeurt door afstemming over de wijze van besturen met de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders (AVA), zijnde de voorzitter van het Dagelijks en Algemeen Bestuur 
van Baanbrekers. 
 
Ruelong B.V. hanteert de handelsnaam WML Facilitair. Ruelong B.V. exploiteert de bedrijfsactiviteiten 
groen, schoonmaak en beveiliging. Gedurende het jaar 2019 zijn 31 personen in het kader van In- Door- 
en Uitstroom (IDU) bij WML Facilitair actief geweest. Denk dan aan de instroom van deze personen via 
WW (UWV), de praktijkroute, de banenafspraak en Beschut Werk. Begin 2020 waren 122 Wsw-
medewerkers van Baanbrekers werkzaam op basis van detachering bij Ruelong B.V. Daarmee zijn niet 
alleen de financiële maar ook de sociale belangen in deze deelneming voor Baanbrekers groot. 
Daarnaast heeft Ruelong B.V. op basis van een arbeidsovereenkomst zelf medewerkers in dienst.  
 

Naam regeling Ruelong B.V. 

Rechtsvorm Besloten vennootschap 

Openbaar belang Ruelong B.V. exploiteert de bedrijfsactiviteiten groen, schoonmaak en 
beveiliging. Ruelong B.V. hanteert de handelsnaam “WML Facilitair”. 

Bestuurlijk belang De besloten vennootschap Ruelong B.V. is voor 100% eigendom van Baanbrekers. 

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

- Baanbrekers heeft een bij de BNG aangetrokken geldlening doorgeleend aan 
Ruelong B.V. (stand eind 2020 is € 166.667). 

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

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

Eigen vermogen Begin begrotingsjaar 2020: € 481.000 negatief 

Vreemd vermogen Begin begrotingsjaar 2020: € 2.745.000 

Financieel resultaat 2019: € 427.000 negatief 

Risico’s Het risico is aanwezig dat de financiële performance van de bedrijfsactiviteit 
onder druk komt te staan waardoor doorgeleend geld niet meer terugbetaald 
wordt de bijdrage in de overheadkosten niet kan worden voldaan. 
Baanbrekers voorziet verliezen in de jaarrekening door het vormen voor een 
voorziening gelijk aan de hoogte van het negatieve eigen vermogen. 
De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de bedrijfsactiviteiten van Ruelong B.V.  
Als gevolg van de overheidsmaatregelen worden in de schoonmaak minder 
werkzaamheden uitgevoerd. Dit heeft negatieve gevolgen voor de omzet.  
Ook zijn preventieve maatregelen genomen om de veiligheid van het personeel 
te waarborgen, waardoor de personeelslasten licht zullen stijgen. De Coronacrisis 
heeft geeft gevolgen voor de continuïteit van de onderneming.  

 
Beleidsvoornemens 

Van een aantal projecten is recent afscheid genomen omdat deze niet in lijn 
waren met de ingezette koers. Daarnaast wordt in 2020 met het oog op de 
nieuwe koers afscheid genomen van projecten. Op deze wijze wordt geprobeerd 
de inzet van uitzendkrachten te minimaliseren en maximaal aan te sluiten op de 
koers van Baanbrekers. 

Ontwikkelingen/ veranderingen in 
het belang 

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

Naam regeling Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW) 

Rechtsvorm Stichting 

Openbaar belang De stichting heeft personeel in dienst dat ter beschikking wordt gesteld aan 
Baanbrekers tegen vergoeding van de door de stichting betaalde loonkosten. 

Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur van Baanbrekers vormt het stichtingsbestuur van Stichting 
Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW). 

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

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

Eigen vermogen Begin begrotingsjaar 2020: € 0 

Vreemd vermogen Begin begrotingsjaar 2020 kortlopende schulden: € 474.703 

Financieel resultaat 2019: € 0 
Begrotingsjaar 2020: € 0 
Begrotingsjaar 2021: € 0 

Risico’s De activiteiten van de stichting bestaan uit het in dienst hebben van personeel dat 
ter beschikking wordt gesteld aan Baanbrekers tegen vergoeding van de door de 
stichting betaalde loonkosten. Het risico is aanwezig dat detacherings-
vergoedingen, subsidies en bijdragen verlaagd worden waardoor de financiële 
performance van de bedrijfsactiviteit onder druk komt te staan. 
 
De organisatie kosten van de stichting Fidant en de loonkosten van het personeel 
in dienst bij Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW) 
worden doorbelast aan Baanbrekers, zodat het financiële resultaat per definitie 
nihil is. Het risico ligt derhalve bij Baanbrekers. 

Beleidsvoornemens Geen wijzigingen 

Ontwikkelingen/ veranderingen in 
het belang 

Geen wijzigingen 

 
  



 
 
 
 

BEGROTING 2021 EN MEERJARENRAMING 2022-2024  36 

 

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

Naam regeling Stichting Fidant 

Rechtsvorm Stichting 

Openbaar belang De stichting heeft personeel in dienst dat ter beschikking wordt gesteld aan 
Baanbrekers tegen vergoeding van de door de stichting betaalde loonkosten. 

Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur van Baanbrekers vormt het stichtingsbestuur van Stichting 
Fidant. 

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

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

Eigen vermogen Begin begrotingsjaar 2020: € 0 

Vreemd vermogen Begin begrotingsjaar 2020 kortlopende schulden: €73.224  

Financieel resultaat 2019: € 0 
Begrotingsjaar 2020: € 0 
Begrotingsjaar 2021: € 0 

Risico’s De activiteiten van de stichting bestaan uit het in dienst hebben van personeel 
dat ter beschikking wordt gesteld aan Baanbrekers tegen vergoeding van de door 
de stichting betaalde loonkosten. Het risico is aanwezig dat detacherings-
vergoedingen, subsidies en bijdragen verlaagd worden waardoor de financiële 
performance van de bedrijfsactiviteit onder druk komt te staan. 
 
De kosten van re-integratie, de organisatie kosten van de stichting Fidant en de 
loonkosten van het personeel in dienst bij Fidant worden doorbelast aan 
Baanbrekers, zodat het financiële resultaat per definitie nihil is. Het risico ligt 
derhalve bij Baanbrekers. 

Beleidsvoornemens Geen wijzigingen 

Ontwikkelingen/ veranderingen in 
het belang 

Geen wijzigingen 
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2.2.5 Bedrijfsvoering 

Algemeen 
Het primaire doel van de afdeling Bedrijfsvoering & Control is de interne klant te adviseren en te 
ondersteunen in het behalen van de doelstellingen van Baanbrekers. Daarbij staan effectiviteit en 
efficiency voorop en worden risico’s zoveel mogelijk beperkt. 
 
Planning & Control / Financiën 
Op 27 mei 2019 heeft het algemeen bestuur van Baanbrekers de “Financiële verordening Baanbrekers 
ex artikel 212 Gemeentewet” vastgesteld. Ook zijn op dezelfde datum de ‘‘Controleverordening 
Baanbrekers ex artikel 213 Gemeentewet’’ en het ‘‘controleprotocol rechtmatigheid” vastgesteld.  
Het herziene “Treasurystatuut Baanbrekers” is op 16 december 2019 vastgesteld en is in werking 
getreden per 1 januari 2020. Hiermee zijn duidelijke en actuele kaders gegeven voor de inrichting en 
het beheer van de financiële functie en de daarmee gepaard gaande planning- en control cyclus.  
 
Wijziging rechtmatigheidsverantwoording in 2021 
In 2021 komt een wijziging in het BBV voor de systematiek van de rechtmatigheidsverantwoording. In 
plaats van de accountant zal in de toekomst de directie of het dagelijks bestuur de 
rechtmatigheidsverklaring afgeven. Daarbij moet uiteraard gesteund kunnen worden op een adequate 
interne controle. In de loop van 2020 wordt in overleg met de accountant beoordeeld of de huidige 
processen rondom interne controle afdoende zijn, of dat deze moeten worden aangepast.  
 
Evaluatie gemeenschappelijke regeling Baanbrekers 
In de actuele gemeenschappelijke regeling van Baanbrekers is vermeld dat de methode voor de 
financiële verdeelsleutel vijf jaar na inwerkingtreding van de GR moet worden geëvalueerd. In dit kader 
is er in het eerste kwartaal van 2019 gesproken met de gemeentesecretarissen van de deelnemende 
gemeenten. Daarbij is afgesproken dat Baanbrekers inzake de evaluatie een voorstel uitwerkt. In de 
vergadering van 27 mei 2019 heeft het algemeen bestuur het plan van aanpak en de reikwijdte voor 
de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling van Baanbrekers vastgesteld. Daarbij is uitgegaan 
van een drietal invalshoeken: financieel, beleidsmatig en bestuurlijk.  
 
Op basis van het plan van aanpak was het streven om eind 2019 een nieuwe gemeenschappelijke 
regeling Baanbrekers te hebben. Dit is niet gelukt. Dit wordt nu waarschijnlijk de tweede helft van 
2020. Ten tijde van het opstellen van de ontwerpbegroting 2021 was nog niet duidelijk of een 
eventuele wijziging van de gemeenschappelijke regeling ook daadwerkelijk leidt tot een aanpassing 
van de financiële verdeelsleutel. Mocht dit later aan de orde zijn, dan zal hiervoor een voorstel aan het 
algemeen bestuur worden voorgelegd vergezeld van een begrotingswijziging 2021.  
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Interne beheersing  
Het team Interne Beheersing richt zich enerzijds op risicomanagement en anderzijds op de daarbij 
behorende inrichting van de processen. Externe partijen zoals de accountant, Dekra (certificerende 
instantie) en de archiefinspecteur voeren audits uit op de processen van Baanbrekers om te 
beoordelen of men doet wat ze zegt te doen, of dit aansluit bij de gestelde doelen en of het gebeurt 
onder de juiste condities. Het team Interne Beheersing speelt daarbij een belangrijke rol. Het team ziet 
toe op, adviseert in, en controleert op procesgericht werken. 
 
Procesgericht werken vraagt om een integrale benadering. In 2019 zijn met betrekking tot de opzet, 
het bestaan en de werking van de managementsystemen van Baanbrekers de spreekwoordelijke 
puntjes op de i gezet. Denk hierbij aan onderwerpen als: informatieveiligheid, kwaliteit medisch, 
archief, interne controle, VCA en ISO 9001. De benaderingswijze van deze zogenaamde systemen is 
leerzaam voor Baanbrekers en er wordt vooral gekeken naar de integraliteit hiervan voor de 
organisatie en uiteraard de aansluiting met het project ‘aantoonbaar in control.’  
 
Juist nu medewerkers meer en meer buiten Baanbrekers te werk worden gesteld, is beheersing van de 
processen belangrijk. Men moet weten wat we met elkaar willen, afspreken, waar we op kunnen 
terugvallen, waar de risico’s liggen etc. Denk hierbij ook aan het onderzoek waarin wordt bepaald of 
externe werkplekken voldoen aan de vereisten. 
 
Op het gebied van milieu is er nog een aantal vraagstukken dat moet worden beantwoord. Dit krijgt 
de komende jaren zijn beslag. Baanbrekers beschikt over een eigen milieu veiligheidskundige. Zij houdt 
Baanbrekers scherp en alert. Uit de Risico Inventarisatie & Evaluaties komen ongetwijfeld 
verbeterpunten die moeten worden opgepakt de komende jaren. 
Ten aanzien van het archief wordt er gewerkt aan het opzetten van een bijbehorend 
managementsysteem. Daarnaast blijft het zaak de vertrouwde kwaliteit te blijven leveren. Dit geldt 
voor zowel de administratieve organisatie en interne controle als de kwaliteitsmedewerkers in de 
productie. 
 
Personeel en organisatie  
Het jaar 2021 zal voor P&O in het teken staan van de ondersteuning van de ‘lijn’ bij de gekozen 
speerpunten als gevolg van de uitwerking van de strategische HR doelstellingen 2019-2023. Eind 2019 
zijn de HR doelstellingen vastgesteld door het MT: Duurzame Inzetbaarheid (gezondheid, groei, 
plezier) en Professionele cultuur (lef, vakmanschap, integraliteit/verbinding). Deze HR doelstellingen 
ondersteunen twee belangrijke organisatiedoelstellingen die we nastreven, namelijk werken vanuit de 
bedoeling en vanuit een cultuur van sociale innovatie (zie ook het strategisch plan Baanbrekers).  
Begin 2020 is door het MT een prioritering aangebracht voor de komende jaren waarbij het strategisch 
plan Baanbrekers het uitgangspunt is geweest. Gekozen is om in eerste instantie de focus te leggen op 
twee speerpunten van de HR-doelstelling professionele cultuur: vakmanschap en integraliteit / 
verbinding.  
 
In 2019 lag de aandacht op het terugdringen van het verzuim. In 2020 wordt ingezet op het verleggen 
van de focus van verzuim naar preventie, de eerste pijler gezondheid van Duurzame Inzetbaarheid. De 
verwachting is dat in 2021 gezondheid en vitaliteit structureel in de organisatie ingebed gaat worden, 
ondersteund door de werkgroep BRAVO en de Taskforce Werkfit. In 2020 wordt gekeken of (een vorm 
van) integratie van de werkgroep en de Taskforce wenselijk en mogelijk is. 
 
De ondersteuning van leidinggevenden en medewerkers ten aanzien van mobiliteit en herplaatsing is 
één van de taken van P&O. Baanbrekers is in beweging en ook de medewerkers zijn in beweging. De 
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verwachting is dat het in goede banen leiden van mobiliteit, herplaatsing en eventuele boventalligheid 
van medewerkers ook in 2021 een groot onderdeel van de werkzaamheden zal zijn van P&O. 
 
Communicatie 
‘Natuurlijk was het moeilijk. En ja, ze hadden wakker gelegen. Eigenlijk wisten ze niet waarom. Want 
ze waren trots. Op hun werk en op het feit dat zij het waren die de stap hadden gezet. Naar buiten. 
Naar een opdrachtgever in Tilburg. En toen kwam de vraag of zij hun eigen verhaal wilden vertellen. 
Slik, dachten ze... Aan wie? Het bestuur van Baanbrekers? Vooruit dan maar. Met rode konen en 
zweetparels op de rug gingen ze voor de groep staan. Een stoere zet voor medewerkers die het lastig 
vinden in het openbaar te spreken. Tientallen ogen waren op hen gericht. Ze begonnen hun verhaal en 
oogstten succes en applaus.’ 
 
Eigen verhaal vertellen 
Mensen steeds meer hun eigen verhaal laten vertellen. Dat is één van de doelen die Baanbrekers met 
haar communicatie wil bereiken. De twee medewerkers uit de tekst hiervoor zijn daar een mooi 
voorbeeld van. Baanbrekers beseft dat communicatie van ons allemaal is en dat het altijd sterk 
overkomt als er authentieke en eerlijke verhalen worden gedeeld. Want verhalen blijven hangen en 
worden doorverteld. Op die manier werken we eraan om onze in-bewegingkoers verder te laten 
beklijven bij onze doelgroepen. 
 
Digitaal 
Baanbrekers wil op communicatiegebied steeds meer digitaal doen. De nadruk ligt hierbij op ons 
sociale intranet, op onze websites en onze sociale media. Verder gaan we nog meer werken met 
audiovisuele middelen (denk hierbij aan filmpjes, animaties, infographics en foto’s) om onze 
boodschappen voor het voetlicht te brengen. 
 
Speerpunten 
Niet alles op communicatiegebied kan én hoeft tegelijkertijd te gebeuren. Daarom werken we met 
communicatieve speerpunten. Op het gebied van interne communicatie zijn we steeds meer bezig met 
het aanjagen en stimuleren van beweging. Op het gebied van onze externe communicatie zetten we 
nog meer in op het etaleren van de talenten en de mogelijkheden van onze kandidaten en 
medewerkers. Dit doen we onder meer door het vaker delen van verhalen. Werkgevers en 
opdrachtgevers worden benaderd om te vertellen wat hun ervaringen met Baanbrekers en kandidaten 
van Baanbrekers zijn. Ook blijven we extern communicatief op de trom slaan om onze 
naamsbekendheid als innovatieve expert op arbeidsmarktgebied verder te vergroten. 
 
Partner van WSP Werkhart 
Behalve onze eigen communicatie(middelen) wordt er natuurlijk ook gecommuniceerd vanuit WSP 
Werkhart. Als partner van WSP Werkhart hebben wij onze invloed op en inbreng in de inhoud, vorm 
en totstandkoming van de WSP-communicatiemiddelen. Het spreekt voor zich dat onze 
communicatieactiviteiten zoveel mogelijk in lijn zijn met de WSP-communicatieactiviteiten. We zijn 
samen immers bezig met hetzelfde doel: zoveel mogelijk inwoners laten meedoen aan werk. 
 
Informatie en automatisering 
In 2021 word er verder gebouwd aan de systemen om de beweging die we hebben ingezet in 2020 
verder te ondersteunen, en het voor de gebruikers zo gemakkelijk mogelijk te maken. Automatisering 
is nadrukkelijk betrokken bij deze beweging en daarvoor zijn eerder al enkele systemen aan elkaar 
gekoppeld, om zo meer inzicht te krijgen in het proces in de informatie stromen. De wens is ook om in 
2021 een digitale ontsluiting te hebben voor de klanten. In 2020 wordt een inhaalslag gemaakt met 
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onder andere de digitalisering van ons 
archief en van de facturenstroom; in 2021 
gaat de digitalisering door. 
 
Vanuit de ISO27001-certificering is 
besloten een aantal beveiligingsaspecten 
anders te organiseren, om zo aantoonbaar 
in control te zijn. Denk hierbij aan o.a. 
fysieke toegangsbeveiliging van het 
netwerk. Daarnaast gaat uiteraard het 
regulier onderhoud gewoon door, zodat de 
organisatie haar werk kan blijven doen.  
 
 
In september 2020 wordt de nieuwe omgeving geïnstalleerd, in het najaar rollen we de nieuwe versie 
van Navision uit. Komende maanden wordt in het bijzonder vanuit de kwetsbaarheid van de ICT-
infrastructuur en toenemende digitalisering van de werkzaamheden (en maatschappij) gekeken naar 
de bemensing van het team en wat nodig is om een robuuste ICT-omgeving te hebben. 
 
Huisvesting  
Duurzaam meerjaren onderhoudsplan 
In 2019 is door twee externe partijen het gehele gebouwencomplex bekeken op de staat van 
onderhoud en energieverbruik en verbruikers. Aan de hand van deze gegevens is een DMJOP 
opgesteld. In 2020 wordt aan de hand van dit DMJOP onderhoud uitgevoerd, Het DMJOP met 
bijbehorende begroting is door het algemeen bestuur goedgekeurd. 
 
Herinrichting 
De huidige indeling van de gebouwen en terreinen is ontstaan door de achtereenvolging en stapeling 
van ontwikkelingen in het verleden. De organisatie is ondertussen behoorlijk veranderd en ook nu gaan 
de ontwikkelingen in rap tempo verder. Omdat de infrastructuur niet meer aansluit op de huidige 
bedrijfsvoering lopen we op organisatorisch vlak qua huisvesting tegen een aantal knelpunten aan.  
 
Om Baanbrekers op een efficiënte wijze, met voorzieningen van deze tijd en tevens toekomstproof te 
huisvesten, zijn we nu bezig met het inventariseren van alle knelpunten per gebouw. Van daaruit wordt 
in 2020 een vlekkenplan opgesteld. Dit vlekkenplan wordt na goedkeuring verder uitgewerkt tot een 
gedegen plan voor herinrichting van de gebouwen op basis van functie en werksoort. Door de inzet 
van zowel gebouw als klimaat-technische aanpassingen wordt de huisvesting aangepast naar de 
hedendaagse normen. Daarnaast leiden de voorgestelde aanpassingen ertoe dat onze organisatie met 
minder huisvesting verder kan. De financiële consequenties zullen komend jaar duidelijk worden en 
uiteraard ter besluitvorming worden voorgelegd. 
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3 Financiële begroting 

3.1 Uiteenzetting financiële positie en toelichting 

Algemeen 
De staat van geraamde lasten en baten bevat de te verwachten lasten en baten voor het begrotingsjaar 
2021. Bij de ramingen is rekening gehouden met de actualisatie van de begroting 2020, de realisatie-
cijfers 2019 en actuele inzichten over ontwikkelingen van salariskosten en overige exploitatiekosten.  
De begroting is in financieel opzicht ‘beleidsarm’. Slechts voor een beperkt aantal begrotingsposten 
zijn nieuwe ontwikkelingen vertaald in de vorm van financiële bijstellingen. De programmaonderdelen 
die het betreft zijn van een toelichting voorzien.  
 
Omdat de conceptbegroting van een gemeenschappelijke regeling ruim driekwart jaar vóór aanvang 
van het begrotingsjaar moet zijn opgesteld, is het niet altijd mogelijk nauwkeurige ramingen te maken. 
Om die reden worden alle overige ontwikkelingen met financiële consequenties te zijner tijd via 
begrotingswijzingen verwerkt. 
 
Salarislasten 
De salarissen zijn geraamd op basis van de benodigde formatie per begin 2020. Nieuwe ontwikkelingen 
op dit gebied worden steeds na besluitvorming in de eerstvolgende bijstelling van de begroting 
verwerkt. Er is uiteraard wel rekening gehouden met cao-ontwikkelingen, periodieke verhogingen etc. 
De huidige cao loopt tot en met december 2020. Voor 2021 worden de salarislasten ten opzichte van 
2020 geïndexeerd met de “index loonvoet sector overheid” zoals gepubliceerd in de 
septembercirculaire 2019. Voor 2021 bedraagt deze index 2,6 %.  
 
Overige kosten 
Het prijsindexcijfer van de netto materiële overheidsconsumptie (IMOC) uit de Septembercirculaire 
2019 van 1,8% is de basis voor de indexering in de begroting 2021. Deze indexering wordt generiek 
toegepast op alle overige budgetten, niet zijnde salariskosten. De storting in de onderhouds-
voorziening is constant, omdat bij de bepaling van de jaarbedragen al rekening gehouden is met 
prijsstijgingen.  
 
Bijdragen deelnemers 
De deelnemers dragen bij aan de kosten van Baanbrekers op basis van de in de gemeenschappelijke 
regeling vastgelegde verdeelsleutel. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2021 was nog niet 
bekend of de financiële verdeelsleutel wordt aangepast. Zodra dit aan de orde is, zal het financieel 
effect in de (gewijzigde) begroting worden meegenomen.  
 
Investeringen/financiering/stand en verloop van de reserves en voorzieningen 
De voorgenomen investeringen zijn nader toegelicht onder paragraaf 4.2. De financiering komt aan de 
orde in de paragraaf financiering (2.2.3). In bijlage 1 is het geraamde verloop van de reserves en 
voorzieningen weergegeven. 
 
Geprognosticeerde begin- en eindbalans voor het begrotingsjaar 
Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 4.3: toelichting op de meerjarenraming. Daar zijn, voor een 
betere vergelijking, de betreffende bedragen afgezet tegen de meerjarenraming tot en met 2024. 
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Ontwikkeling reserves 
Algemene reserve 
In de gemeenschappelijke regeling van Baanbrekers is opgenomen dat Baanbrekers over een 
algemene reserve mag beschikken van € 1,2 miljoen, mits daar vanuit bedrijfseconomisch standpunt 
aanleiding toe is. Voor 2021 zijn, evenals voor 2020, geen mutaties in de algemene reserve voorzien. 
 
Reserve herpositionering 
Deze reserve is in het boekjaar 2017 gevormd voor een bedrag van € 2.600.000. Per januari 2020 
bedraagt de reserve € 2.468.000. Op 21 oktober 2019 heeft het algemeen bestuur besloten vanaf het 
jaar 2020 afgerond € 800.000 ten laste van deze reserve te brengen. Dit betreffen kosten van 
begeleiding Sw-medewerkers, marktonderzoeken PMC’s, en cultuurverandering organisatie. 
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3.2 Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 

Het overzicht van de geraamde baten en lasten is als volgt: 
 

 
  

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Lasten

DP1: Re-integratie & Participatie 3.415 4.290 4.360 4.570 4.780 5.000

DP2: Leerwerkstructuur 12.637 13.063 12.595 12.450 12.404 12.245

DP3: Inkomensondersteuning 25.996 25.619 26.649 27.099 27.589 28.089

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 417 322 270 234 211 187

Totaal lasten deelprogramma's 42.465 43.294 43.874 44.353 44.983 45.521

Overhead 7.139 7.324 7.092 7.141 6.633 6.619

Totaal lasten 49.605 50.618 50.965 51.494 51.616 52.140

Baten

DP1: Re-integratie & Participatie 968 1.101 776 850 923 991

DP2: Leerwerkstructuur 13.556 13.386 12.911 12.654 12.591 12.449

DP3: Inkomensondersteuning 29.020 28.741 29.490 30.079 30.709 31.360

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 8.541 7.390 7.251 7.374 7.392 7.340

Totaal baten 52.086 50.618 50.429 50.957 51.616 52.140

Geraamd saldo van lasten en baten 2.481 0 -537 -537 0 0

Af: stortingen reserves -240 0 0 0 0 0

Bij: onttrekkingen reserves 864 0 537 537 0 0

Geraamd resultaat 3.105 0 0 0 0 0

Baanbrekers

Meerjarenraming
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4 Toelichting op de begroting 2021 

4.1 Toelichting op de lasten en baten per deelprogramma 

In de navolgende paragrafen zijn per deelprogramma de lasten en baten nader gespecificeerd en 
toegelicht. Na de overzichten van lasten en baten, worden de kosten van overhead gepresenteerd. 
Vooraf wordt eerst een toelichting gegeven op programmaonderdelen die in meerdere 
deelprogramma’s tot uiting komen. 
 
Algemene toelichting op gemeenschappelijke programmaonderdelen 
 
Gesubsidieerd personeel en Wsw rijksvergoeding 
Gesubsidieerd personeel bestaat uit medewerkers met een Wsw-indicatie. Op basis van het huidige 
personeelsbestand met de bijbehorende pensioenleeftijden is het meerjarige verloop van de 
loonkosten begroot. De loonkosten zijn berekend conform loonkostenniveau 2020 met een indexering 
van 2,6%. 
 
Als compensatie voor de loonkosten van de Wsw-doelgroep wordt de Wsw rijksvergoeding ontvangen. 
In de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 is de Wsw rijksvergoeding conform de 
budgetten uit de Septembercirculaire 2019 verwerkt. De verdeling van de Wsw rijksvergoeding over 
de deelprogramma’s is gemaakt op basis van de afdelingen waarvoor de medewerkers per 31 januari 
2020 werkzaam waren. 
 

 
 
Niet-gesubsidieerd personeel en inhuur derden 
In de begroting is uitgegaan van een nagenoeg ongewijzigd uitvoeringspakket aan taken. Daarom is de 
aanname gedaan dat de huidige formatie (vast) aangevuld met inhuur derden (flexibel) in staat is om 
in de komende jaren het volledige takenpakket uit te voeren. Externe ontwikkelingen en veranderende 
behoefte aan specifieke dienstverlening kunnen op termijn leiden tot een andere formatiebehoefte. 
Wijzigingen hierin zullen voorgesteld worden op het moment dat ze zich voordoen of een concreet 
karakter hebben. 
 
Overige lasten en baten deelprogramma’s 
Vanaf jaarrekening 2018 is de lijn ingezet om overige lasten en baten zoveel mogelijk te presenteren 
bij de deelprogramma’s waarop ze betrekking hebben. Dit ter voorkoming dat in de overhead 
onterecht hoge lasten worden gepresenteerd. Omdat het vaak incidentele posten betreffen, worden 
de overige lasten en baten niet begroot. Indien gedurende het jaar noemenswaardige mutaties 
ontstaan, worden deze via begrotingswijzigingen opgenomen.  

Verwachte omvang Sw-doelgroep 2021

Gemeente in fte's in aantallen in fte's in aantallen

Heusden 120,7               146 117,1               142

Loon op Zand 102,4               122 99,5                 119

Waalwi jk 173,1               205 166,8               197

Elders 10,8                 15 10,0                 14

Totaal 407,0               488 393,4               472

Eindstand 2021Beginstand 2021
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4.1.1 Deelprogramma 1: Re-integratie & Participatie 

 

 
 
BUIG LKS: Banenafspraken en Beschut Werken 
Het toekomstig aantal kandidaten dat in aanmerking komt voor een doelgroepverklaring 
Banenafspraak is moeilijk te voorspellen. In de begroting is daarom gerekend met een afvlakkende 
groei. Mochten de werkelijke aantallen in de toekomst significant afwijken, dan wordt dit met een 
begrotingswijziging verwerkt. Met betrekking tot Beschut Werk geldt de wettelijke doelstelling vanuit 
het Rijk. 
 
Doordat de doelgroep P-wet de komende jaren zal groeien, neemt ook het aandeel van de kosten dat 
uit het BUIG-budget gedekt wordt toe. De verwachte stijging van de overige bestedingen ten behoeve 
van de Participatiewet ligt in lijn met het budget dat daarvoor verstrekt wordt. Zie ook de uitsplitsing 
in de onderste twee regels van bovenstaand overzicht. 
 
Re-integratietrajecten 
Vanuit de Participatiewet draagt Baanbrekers optimaal bij aan het (re-)integreren en participeren van 
kwetsbare doelgroepen in de reguliere arbeidsmarkt. Enerzijds doet zij dit via het inzetten van 
loonkostensubsidies, anderzijds wordt dit bewerkstelligd met re-integratie trajecten. De groeiende 
omvang van de doelgroep uit de P-wet leidt tot een toenemende vraag van dit soort trajecten. 
Voornamelijk de inzet van jobcoaches zal in de komende jaren een steeds grotere omvang krijgen. 
Actualisering van deze post vindt voor aanvang van ieder boekjaar plaats, omdat veranderende 
behoeftes en ontwikkelingen in de samenleving tot aangepaste of aanvullende trajecten kunnen 
leiden. 
 
Fidant extern 
Hieronder vallen de loonkosten en ontvangen detacheringsvergoedingen van werknemers die direct 
bij externe bedrijven werkzaam zijn, maar over de payroll van Stichting Fidant lopen. Voor de komende 
jaren worden hierin geen grote financiële veranderingen verwacht. 

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Lasten

BUIG - LKS: Banenafspraak 1.145 1.450 1.590 1.730 1.870 2.020

BUIG - LKS: Beschut Werk 116 388 510 510 510 510

Re-integratie trajecten 530 520 695 765 835 905

Lonen Fidant extern 47 60 60 60 60 60

Projectkosten 245 342 0 0 0 0

Niet gesubsidieerd personeel 1.612 1.681 1.836 1.836 1.836 1.836

- doorbelast aan trajecten -280 -473 -486 -486 -486 -486

Inhuur derden 0 10 5 5 5 5

Contributie WSP Werkhart 0 313 150 150 150 150

Totaal lasten 3.415 4.290 4.360 4.570 4.780 5.000

Baten

Participatiebudget (P-budget) 686 709 731 805 878 946

Vergoeding Fidant extern 21 50 45 45 45 45

Projectinkomsten 245 342 0 0 0 0

Inkomsten uit de regio 16 0 0 0 0 0

Overige baten 0 0 0 0 0 0

Totaal baten 968 1.101 776 850 923 991

Geraamd saldo van lasten en baten -2.447 -3.190 -3.584 -3.720 -3.857 -4.009

Waarvan dekking uit BUIG 1.262 1.838 2.100 2.240 2.380 2.530

Waarvan overig 1.185 1.352 1.484 1.480 1.477 1.479

Deelprogramma 1: Re-integratie & Participatie

Meerjarenraming
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Rijksmiddelen re-integratie 
Conform de budgetten uit de Septembercirculaire 2019 zijn de Rijksmiddelen re-integratie begroot. 
Omdat het voorlopige budgetten betreft, zal het bedrag gedurende het begrotingsjaar worden 
geactualiseerd. 
 
Projecten 
In het kader van specifieke dienstverlening voor de gemeenten wordt in 2020 het HOB-project 
uitgevoerd. Dit project heeft een looptijd tot eind 2020. Omdat nog niet bekend is hoe hier in 2021 
mee wordt omgegaan, zijn baten en lasten voorlopig op 0 gehouden. Per saldo zitten de 
projectenlasten en –baten neutraal in de begroting omdat de lasten één op één vergoed worden door 
de opdracht gevende gemeenten. Bij actualisatie van de begroting zullen eventueel nieuw 
overeengekomen projecten worden meegenomen. 
 
Contributie WSP Werkhart 
De gemeenten hebben begin 2020 besloten tot bundeling middelen in het Werkgevers Servicepunt 
Werkhart in de regionale samenwerking Hart van Brabant. De bijdrage die vanuit Baanbrekers namens 
de deelnemers betaald wordt, wordt jaarlijks bepaald op basis van het verwacht aantal plaatsingen. 
De verrekening van jobcoaches die bij Baanbrekers in dienst zijn en voor de regionale dienstverlening 
worden ingezet, zorgt voor een daling in de verwachte lasten ten opzichte van de begroting 2020. Over 
de inhoud van deze verrekening was bij het opstellen van de begroting 2020 nog geen duidelijkheid. 
 
Inkomsten uit de regio 
Voor de uitvoering van re-integratie activiteiten worden incidenteel vergoedingen uit de regio 
ontvangen. Omdat deze vergoedingen afhankelijk zijn van specifiek uitgevoerde taken, kan op 
voorhand geen schatting gemaakt worden over de hoogte van deze inkomsten. 
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4.1.2 Deelprogramma 2: Leerwerkstructuur 

 

 
 
Directe productiekosten en omzet 
Voor wat betreft de omzet van de PMC’s en de Werkpool tezamen wordt in de begroting uitgegaan 
van een gelijkblijvende omvang in de komende jaren. De focus op door- en uitstroom van medewerkers 
zal hoogstwaarschijnlijk wel tot omzetverschuivingen gaan leiden tussen de PMC’s van het Werkbedrijf 
en de Werkpool vanuit Re-integratie & Participatie. Omdat nu onduidelijk is hoe een en ander zijn 
uitwerking zal vinden in de financiële resultaten wordt in dit stadium nog geen uitsplitsing gemaakt.  
 
Deze continuïteitsveronderstelling heeft ook betrekking op de directe productiekosten. Voor de jaren 
vanaf 2021 zijn de productiekosten genormaliseerd naar de kosten die direct verband houden met het 
productievolume. De afname van de directe productiekosten ten opzichte van vorig jaar wordt 
veroorzaakt door het sluiten van de Cleanroom en Wasserij. 
 
Fidant intern 
De lasten van Fidant intern worden gevormd door de loonkosten van kandidaten vanuit de 
Participatiewet die bij Baanbrekers aan het werk zijn. Het inzetten van kandidaten uit de 
Participatiewet binnen de leerwerkstructuur van Baanbrekers heeft een tweeledig doel. Enerzijds 
dient de leerwerkstructuur als springplank naar een zo regulier mogelijke baan. Anderzijds dient het 
als vangnet voor kandidaten met een doelgroepverklaring Beschut Werk. Met het oog op de steeds 
grotere doelgroep vanuit de P-wet wordt voor de komende jaren verondersteld dat het aantal 
Participatiewetkandidaten dat intern geplaatst wordt ook zal toenemen. Voor Beschut Werk geldt de 
taakstelling vanuit de overheid. 
 
Als vergoeding op de loonkosten van de Participatiewetkandidaten wordt uit het BUIG-budget een 
loonkostensubsidie ontvangen (deelprogramma 1: Re-integratie & Participatie). De ontwikkeling van 
de loonkostensubsidies volgt de lijn van de loonkosten. Voor begrotingsdoeleinden is voor de 
Banenafspraakbanen gerekend met een loonkostensubsidie van 50% van de loonkosten, voor Beschut 
Werk is 70% gehanteerd. 
  

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Lasten

Directe productiekosten 275 356 180 180 180 180

Lonen Fidant intern 1.257 1.692 1.848 2.027 2.231 2.456

Gesubsidieerd personeel 8.955 8.760 8.708 8.384 8.134 7.751

Niet gesubsidieerd personeel 2.036 2.156 1.834 1.834 1.834 1.834

Inhuur derden 114 100 25 25 25 25

Overige lasten 0 0 0 0 0 0

Totaal lasten 12.637 13.063 12.595 12.450 12.404 12.245

Baten

Omzet 5.226 4.975 4.650 4.650 4.650 4.650

Wsw rijksvergoeding 7.855 7.454 7.201 6.854 6.689 6.434

Loonkostensubsidies Fidant intern 474 957 1.061 1.151 1.253 1.365

Overige baten 0 0 0 0 0 0

Totaal baten 13.556 13.386 12.911 12.654 12.591 12.449

Geraamd saldo van lasten en baten 919 323 317 204 188 204

Deelprogramma 2: Leerwerkstructuur

Meerjarenraming
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4.1.3 Deelprogramma 3: Inkomensondersteuning 

 

 
 
Inkomsten, invordering en uitkeringen BUIG 
Omdat de BUIG gelden pas in september 2020 definitief bekend worden gemaakt, is op basis van de 
ontwikkeling in het macrobudget van het Rijk een prognose gemaakt van de te ontvangen BUIG-gelden 
in de komende jaren. Deze post wordt geactualiseerd voor de start van het boekjaar. Het macrobudget 
toont momenteel een stijgende lijn, daarvan afgeleid kan verwacht worden dat de gemeenten in de 
komende jaren een toenemende budget aan BUIG gelden zullen ontvangen. Het is echter goed om op 
te merken dat de BUIG gelden ook als dekkingsmiddel worden ingezet voor de loonkostensubsidies 
Banenafspraakbanen en Beschut Werk. 
 
Vanaf 2015 is een start gemaakt met de optimalisatie en intensivering van het invorderingsproces bij 
Baanbrekers. Achtereenvolgens zijn de afgelopen jaren resultaten behaald van zo’n € 700.000 in 2017 
en ongeveer € 575.000 in 2018 en 2019. De verwachting is dat de komende jaren een stabilisatie 
optreedt qua invordering, daarom is besloten om structureel € 550.000 als doelstelling op te nemen. 
Voor wat betreft de uitkeringen is het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden uit de begroting 2020 
als uitgangspunt genomen. Zoals reeds in de beleidsbegroting van deelprogramma 3 is aangegeven, 
verwacht het CPB dat de werkloze beroepsbevolking in 2021 met 5% zal stijgen. Op basis van deze 
verwachting is ook de verwachte uitkeringslast berekend. 
 
Bbz 
De begrote lasten Bbz zijn gebaseerd op de gemiddelden van de afgelopen jaren. Gezien de aard van 
de regeling kan de realisatie afwijken van de begroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het 
klein aantallen klanten met niet te voorspellen lasten en baten op leningen. 
 
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 aan de batenkant alleen de inkomsten uit terugvordering intact.   

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Lasten

BUIG - Uitkeringen 19.636 19.340 20.330 20.780 21.270 21.770

Bbz 473 484 484 484 484 484

Bijzondere bijstand 2.344 2.297 2.350 2.350 2.350 2.350

Gesubsidieerd personeel 113 116 119 119 119 119

Niet gesubsidieerd personeel 2.704 2.867 2.941 2.941 2.941 2.941

Inhuur derden 316 195 100 100 100 100

DVO HIT/BIT 4 10 10 10 10 10

Specifieke ICT 312 310 315 315 315 315

Overige lasten 94 0 0 0 0 0

Totaal lasten 25.996 25.619 26.649 27.099 27.589 28.089

Baten

BUIG - Inkomsten 25.541 25.756 26.450 27.040 27.670 28.320

BUIG - Invordering 577 550 550 550 550 550

Bbz 475 50 50 50 50 50

Bijzondere bijstand 2.344 2.297 2.350 2.350 2.350 2.350

Wsw rijksvergoeding 79 78 80 79 79 80

DVO HIT/BIT 4 10 10 10 10 10

Overige baten 0 0 0 0 0 0

Totaal baten 29.020 28.741 29.490 30.079 30.709 31.360

Geraamd saldo van lasten en baten 3.025 3.123 2.841 2.980 3.120 3.271

Deelprogramma 3: Inkomensondersteuning

Meerjarenraming
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Bijzondere bijstand 
In de begroting wordt uitgegaan dat Baanbrekers de bijzondere bijstand voor de deelnemende 
gemeenten volledig uitvoert. De directe lasten van de uitvoering van deze regeling worden volledig 
door de betreffende gemeenten gedekt. De raming voor 2021 en volgende jaren is op basis van recente 
realisatiecijfers bepaald. Nieuwe ontwikkelingen zullen te zijner tijd verwerkt worden in een bijstelling 
van de begroting. 
 
DVO Bestuurlijk Interventie Team (BIT)/Heusdens Interventie Team (HIT) 
Vanuit een toenemende focus op handhaving en rechtmatigheid in het sociaal domein is in 2018 de 
behoefte ontstaan om de handhavers van Baanbrekers ook in te zetten voor de interventieteams (HIT 
en BIT) van de gemeenten. Vanaf 1 april 2018 wordt de inzet op regiebasis gefactureerd tegen een 
daarvoor geoffreerd tarief. In de begroting wordt uitgegaan dat de aanvullende dienstverlening de 
komende jaren wordt voortgezet. 
 
Specifieke ICT 
Conform de bepalingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is bepaald welke 
automatiseringskosten specifiek aan de uitvoering van deelprogramma Inkomensondersteuning toe te 
rekenen zijn. Dit deel is voor 2021 en verder geschat op € 315.000. Na afloop boekjaar vindt de 
toerekening op basis van werkelijke kosten plaats. 
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4.1.4 Deelprogramma 4: Gemeentelijke bijdragen en overige lasten en baten 

 

 
 
Gemeentelijke bijdragen 
Conform de eisen van de toezichthouder werkt Baanbrekers met een structureel sluitende begroting. 
De gemeentelijke bijdragen dekken het exploitatietekort af. Omdat alle ontwikkelingen, zowel intern 
als extern, doorwerken in de gemeentelijke bijdragen is vooraf lastig te voorspellen wat het 
daadwerkelijke tekort uit normale bedrijfsvoering zal zijn. De huidige begrote bijdragen zijn een 
resultante van alle tot op heden bekende ontwikkelingen. 
 
Resultaat deelneming Ruelong B.V. 
Conform de financiële garantstelling van Baanbrekers aan Ruelong B.V. wordt vanaf 2018 voor de 
gecumuleerde negatieve resultaten van Ruelong B.V. een voorziening gevormd. De jaarlijkse mutatie 
hiervan wordt in dit deelprogramma verantwoord. Het resultaat van Ruelong B.V. zal door middel van 
diverse interventies de komende jaren gaan verbeteren ten opzichte van voorgaande 
meerjarenraming. Over de inhoud van deze interventies zal het bestuur de komende periode met 
separate stukken geïnformeerd worden. 
 
Lasten en baten overige omzet 
Naast de omzet en de productiekosten die daarmee gepaard gaan, heeft Baanbrekers nog overige 
lasten en baten uit bedrijfsvoering. Te denken valt hier aan huuropbrengsten, transportkosten etc. Het 
volume hiervan ligt jaarlijks ongeveer op hetzelfde niveau. 
  

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Lasten

Resultaat deelneming Ruelong B.V. 399 300 260 224 201 177

Lasten overige omzet 8 22 10 10 10 10

Incidentele lasten 10 0 0 0 0 0

Totaal lasten 417 322 270 234 211 187

Baten

Gemeentelijke bijdragen 7.590 7.036 6.910 7.041 7.057 7.002

Wsw rijksvergoeding Beg. Werken 501 494 491 483 486 488

- doorbetaald aan bedrijven -234 -200 -200 -200 -200 -200

- doorbetaald aan buitengemeenten -15 0 0 0 0 0

Overige omzet 47 60 50 50 50 50

Incidentele baten 652 0 0 0 0 0

Totaal baten 8.541 7.390 7.251 7.374 7.392 7.340

Geraamd saldo van lasten en baten 8.124 7.069 6.981 7.141 7.182 7.153

Deelprogramma 4: Gemeentelijke bijdragen & overige lasten en baten

Meerjarenraming
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4.1.5 Overhead 

Conform het BBV worden kosten van overhead afzonderlijk begroot en verantwoord. De totale kosten 
van overhead voor de gehele organisatie worden aan de lastenkant in één overzicht gepresenteerd. 
Tot de overhead worden gerekend: “alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning 
van de medewerkers in het primaire proces”. 
 
De kosten van het organisatieonderdeel Bedrijfsvoering & Control komen primair voort uit de rol om 
(de interne klant) te ondersteunen in het behalen van de doelstellingen van Baanbrekers. Ook kosten 
van directie, huisvesting en ICT worden onder de overhead verantwoord. 
 

 
 
Overige personeelslasten 
De komende jaren worden geen opvallende ontwikkelingen verwacht in de overige personeelslasten. 
De opheffing in 2019 van de bestemmingsreserve voor het personeelsfeest heeft echt wel effect op de 
personeelslasten in 2023. Het personeelsfeest dat eens in de vijf jaar georganiseerd wordt, zal direct 
ten laste van de staat van lasten en baten worden gebracht. 
 
Afschrijving, rente en onderhoud 
De activastaat ultimo 2019 opgehoogd met de goedgekeurde voorgenomen investeringen 2020 en 
2021 is als basis gebruikt voor de verwachte afschrijvingslasten in de jaren 2021-2022. 
 
De rentelasten zijn geprognotiseerd op basis van de renteverplichtingen die voorkomen uit 
langlopende leningen die per eind maart 2020 reeds zijn afgesloten. 
 
Vanaf de begroting 2020 is jaarlijks een budget voor regulier onderhoud aangehouden van € 342.500. 
Hiertoe is in de loop van 2019 door het algemeen bestuur besloten, bij de vaststelling van het 
Duurzaam Meerjarig Onderhoudsplan (DMJOP). Daarnaast nemen de kosten van regulier onderhoud 
licht af als gevolg van het sluiten van de PMC’s Cleanroom en Wasserij. 

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Gesubsideerd personeel 4.817 4.344 4.321 4.205 4.027 3.838

- doorbelast Ruelong B.V. -3.678 -3.472 -3.492 -3.385 -3.241 -3.064

Netto gesubsidieerd personeel 1.139 872 829 820 786 774

Niet gesubsidieerd personeel 3.728 3.871 4.241 4.241 3.704 3.704

- doorbelast Ruelong B.V. -563 -445 -457 -457 -457 -457

Netto niet gesubsidieerd personeel 3.165 3.426 3.784 3.784 3.247 3.247

Wsw rijksvergoeding -3.771 -3.414 -3.335 -3.201 -3.102 -2.981

- doorbelast Ruelong B.V. 3.088 2.844 2.801 2.681 2.598 2.475

Netto Wsw rijksvergoeding -683 -571 -534 -521 -504 -507

Lage Inkomensvoordeel (LIV) -270 -293 -293 -293 -293 -293

- doorbelast Ruelong B.V. 66 77 77 77 77 77

Netto Lage Inkomensvoordeel (LIV) -204 -216 -216 -216 -216 -216

Overige personeelslasten 527 897 500 500 500 500

Inhuur derden 276 385 100 100 100 100

Afschrijving 563 514 600 600 600 600

Rente 15 14 9 5 0 0

Onderhoud 1.027 589 555 555 555 555

Algemene lasten 2.018 2.116 2.065 2.065 2.065 2.065

DVO Ruelong B.V. -702 -700 -600 -550 -500 -500

Geraamde lasten overhead 7.139 7.324 7.092 7.141 6.633 6.619

Meerjarenraming

Overhead
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Algemene lasten 
De komende jaren worden geen opvallende ontwikkelingen verwacht in de algemene lasten. Mochten 
nieuwe ontwikkelingen optreden, dan wordt dit via begrotingswijzigingen verwerkt. 
 
DVO Ruelong B.V. 
Jaarlijks wordt door Baanbrekers, op basis van de afgesloten dienstverleningsovereenkomst, een deel 
van de overhead doorbelast aan Ruelong B.V. In lijn met afbouw van het reguliere werk binnen Ruelong 
B.V. en de gevolgen daarvan op de geleverde ondersteuning vanuit Baanbrekers zal het bedrag de 
komende jaren gaan afnemen. 
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4.2  (Vervangings)investeringen 

In 2021 zal een aantal bedrijfsmiddelen nieuw aangeschaft of vervangen moeten worden om de 
lopende bedrijfsprocessen door te laten gaan en bestaand beleid te kunnen handhaven. Het is geen 
automatisme dat activa direct worden vervangen nadat de oude investeringen volledig zijn 
afgeschreven. Uiteraard worden eerst nut en noodzaak afgewogen en vervolgens worden de nieuwe 
investeringen via de reguliere bestuursrapportages of met een afzonderlijk bestuursvoorstel 
voorgelegd aan het algemeen bestuur.  
 
Onder de afschrijvingslasten 2021 is vooralsnog rekening gehouden met afschrijvingen tot een bedrag 
van € 100.000 als gevolg van nieuwe investeringen die in de loop van 2020 zullen plaatsvinden. Deze 
afschrijvingen worden bijgesteld zodra de definitieve investeringen door het algemeen bestuur zijn 
geaccordeerd. 
 
Op 27 mei 2019 heeft het algemeen bestuur de financiële verordening Baanbrekers vastgesteld. De 
daarbij behorende nota Investeren, waarderen en afschrijven is door het dagelijks bestuur vastgesteld 
op 13 september 2019. In deze nota zijn voor de diverse activa de afschrijvingstermijnen vastgelegd. 
Ook is bepaald dat afschrijven op activa plaats vindt in het jaar volgend op de aanschaf. Alleen 
investeringen groter dan €10.000 worden geactiveerd. Vervangingen of nieuwe aanschaffingen onder 
deze grens worden direct verantwoord op de exploitatie.  
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4.3 Toelichting op de meerjarenraming 

Algemeen 
Ingevolge het BBV bevat de meerjarenraming voor de 3 jaren volgend op het begrotingsjaar een 
geprognosticeerde begin- en eindbalans en een raming van de financiële gevolgen, waaronder de 
baten en de lasten van het bestaande en het nieuwe beleid. De meerjarenraming is opgenomen in het 
cijfermatige overzicht onder 3.2. De meerjarenraming is opgesteld op basis van de prijzen 2020. Er 
heeft voor volgende jaren geen indexering plaatsgevonden en nieuwe ontwikkelingen zijn eveneens 
niet verwerkt in de meerjarenramingen. De financiële vertaling van nieuwe ontwikkelingen zal pas 
plaatsvinden nadat daarover besluitvorming in het algemeen bestuur heeft plaatsgevonden.  
 
Geprognosticeerde begin- en eindbalans 
Hierna is de geprognosticeerde begin- en eindbalans weergegeven voor zowel het begrotingsjaar als 
de meerjarenraming. 

Geprognosticeerde balans per 31 december (bedragen x € 1.000)    

Activa 

Realisatie 2019 Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

Immateriële vaste activa   0 0 0 0 0 

Materiële vaste activa 4.296 4.705 4.200 4.200 4.200 4.200 

Financiële vaste activa 728 380 198 183 168 153 

Totaal vaste activa 5.024 5.085 4.398 4.383 4.368 4.353 

              

Openbare lichamen 36 250 250 250 250 250 

Uitzettingen rijks schatkist 1.850   2.313 1.995 2.456 1.833 

Overige vorderingen 5.000 4.500 4.750 4.750 4.750 4.750 

Uitzettingen met looptijd < 1 jaar 6.886 4.750 7.313 6.995 7.456 6.833 

              

Liquide middelen 331 500 393 393 393 393 

              

Overige overlopende activa 2.435 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 

              

TOTAAL ACTIVA 14.676 11.335 13.604 13.271 13.717 13.079 

    

Passiva 
Realisatie 2019 Begroting 

2020 
Begroting 

2021 
Begroting 

2022 
Begroting 

2023 
Begroting 

2024 

Algemene reserve 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 

Bestemmingsreserves 2.978 2.968 1.623 1.076 1.066 1.056 

Resultaat vóór bestemming 3.077 0 0 0 0 0 

Eigen vermogen 7.255 4.168 2.823 2.276 2.266 2.256 

              

Voorzieningen 1.292 1.801 6.321 6.730 7.201 6.588 

              

Vaste schulden 1.250 1.766 360 165 150 135 

              

Vlottende schulden < 1 jaar 2.458 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 

              

Overlopende passiva 2.421 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 

              

TOTAAL PASSIVA 14.676 11.335 13.604 13.271 13.717 13.079 
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5 Bijlagen 

5.1 Bijlage I: Verloop reserves en voorzieningen 

Het verwachte verloop van de reserves en voorzieningen is als volgt: 
 
Reserves en voorzieningen 
2021 - 2024 

Algemene 
reserve 

Reserve 
herpositionering 

Reserve 
vakantiegeld 

Voorziening 
dubieuze 

debiteuren 

Voorziening 
gebouwen 

Voorziening 
exploitatie-

tekorten 
Ruelong B.V. 

Stand per 1-1-2021 1.200.000 1.670.000 500.000 4.297.000 789.500 854.000 

Bij : stortingen  0 0 0 0 342.500 260.000 

Af: Onttrekkingen  0 -537.000 -10.000 0 -222.000 0 

             

Stand per 1-1-2022 1.200.000 1.133.000 490.000 4.297.000 910.000 1.114.000 

Bij : stortingen  0 0 0 0 342.500 224.000 

Af: Onttrekkingen  0 -537.000 -10.000 0 -158.000 0 

              

Stand per 1-1-2023 1.200.000 596.000 480.000 4.297.000 1.094.500 1.338.000 

Bij : stortingen  0 0 0 0 342.500 201.000 

Af: Onttrekkingen  0 0 -10.000 0 -72.000   

              

Stand per 1-1-2024 1.200.000 596.000 470.000 4.297.000 1.365.000 1.539.000 

Bij : stortingen  0 0 0 0 342.500 177.000 

Af: Onttrekkingen  0 0 -10.000 0 -1.133.000 0 

Stand per 1-1-2025 1.200.000 596.000 460.000 4.297.000 574.500 1.716.000 

 
Toelichting 
Algemene reserve 
De algemene reserve heeft de functie van algemene buffer, in het kader van het minimaal in stand te 
houden weerstandsvermogen. De algemene reserve is gevormd in 2018 ter hoogte van € 1,2 miljoen. 
Voor 2021 zijn, evenals voor 2020, geen mutaties in de algemene reserve voorzien. 
 
Reserve herpositionering 
De reserve herpositionering is in het boekjaar 2017 gevormd voor een bedrag van € 2.600.000.  
Per 1 januari 2020 bedraagt de reserve € 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. 
Het algemeen bestuur heeft besloten het resterende bedrag in de reserve aan te houden voor de te 
maken kosten van de uitvoering van het sociaal plan. In de loop van 2020 zullen als gevolg van het 
sluiten van de PMC’s Cleanroom en (mogelijk) Wasserij de eerste aan het sociaal plan gerelateerde 
kosten tot uiting komen. Deze kosten zijn voor zowel het jaar 2021 als 2022 begroot op € 537.000.  
 
Ook ontwikkelingen vanuit andere PMC’s kunnen aanleiding zijn tot een hoger beroep op de afspraken 
in het sociaal plan en daarmee op de reserve herpositionering.  
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Reserve vakantiegeld 
In de reserve vakantiegeld worden de per 31 december bestaande verplichtingen inzake vakantiegeld 
over de periode juni tot en met december opgenomen. Deze reserve kent een dalend verloop. 
 
Voorziening dubieuze debiteuren 
Een groot deel van de opgeboekte vorderingen (verhaal- en terugvordering) zal naar verwachting niet 
te innen zijn. Bij de jaarrekening 2019 is van het totaal openstaande debiteurensaldo circa 58% 
opgenomen als oninbaar. Afgezet tegen vergelijkbare organisaties is dit relatief laag. Sommige 
organisaties treffen voorzieningen tot 80% van de openstaande bedragen.  
 
Onderhoudsvoorziening gebouwen 
In 2019 is het meerjarig onderhoudsplan gebouwen en terreinen geactualiseerd. Het plan kan nog 
worden aangepast naar aanleiding van de uitkomsten van de EED audit. Als bepaalde keuzes rondom 
de huisvesting zich anders ontwikkelen dan waar in het MJOP van uit is gegaan, dan zal het plan daarop 
aangepast worden. Voor het verwachte verloop de stortingen en onttrekkingen conform het plan 
opgenomen.  
 
Voorziening exploitatietekorten Ruelong B.V. 
De toevoegingen in de voorziening zijn conform de meerjarenraming resultaat deelneming Ruelong 
B.V. (onderdeel van deelprogramma 4: Gemeentelijke bijdragen en overige lasten en baten) 
opgenomen. 
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5.2 Bijlage II: Overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld 

 

 
 
In bovenstaand overzicht zijn de geraamde baten en lasten voor 2021 gerubriceerd naar de wettelijk 
verplichte taakvelden. Daarbij is aansluiting gezocht bij de IV-3 informatie die periodiek aan het CBS 
wordt verstrekt. De verantwoording van de deelprogramma’s loopt synchroon met de bovenstaande 
deeltaakvelden onder ‘Sociaal Domein’. 
 
 

Baten Lasten

0. Bestuur en ondersteuning

0.4 Overhead 7.083

0.5 Treasury 9

0.8 Overige baten en lasten 7.251 270

0.9 Vennootschapsbelasting

0.10 Mutaties  reserves 537

0.11 Geraamd saldo van lasten en baten 0 0

6.0 Sociaal  domein

6.3 Inkomensregel ingen 29.490 26.649

6.4 Begeleide participatie 12.911 12.595

6.5 Arbeidsparticipatie 776 4.360

50.965 50.965

Baten en lasten per taakveld (bedragen x € 1.000)

Saldo van baten en lasten op taakvelden
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Naam activiteit / proces Risicodefinitie fraude Risicoinschatting Kans Risicoinschatting Impact 

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

Fysieke beveiliging

(Risico op motief en/of 

gelegenheid en/of insteling)

(juiste mix tussen 

organisatorische, 

bouwkundige en 

electronische 

maatregelen)

Functiescheiding

Procedures / 

documenten

(incl. beschrijving  

proces)

4-ogenprincipe Lijncontroles verbandscontroles Restrisico Beheersmaatregel Advies extra in te zetten maatregel

Lonen en salarissen

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

personen zijn opgenomen die worden ingehuurd danwel het 

bedrijf waarvoor zij werkzaam zijn niet is opgenomen in de 

administratie met als risico dat declaraties niet herleidbaar zijn en 

de rechtmatigheid niet kan worden gegarandeerd.

H H V V V V V V L

 - Geautoriseerde brondocumenten zoals een door de 

budgethouder ondertekend contract

- Opname gegevens inhuur Compas/ Opname inkoop in 

inkoop register.

- Accorderen van facturen door budgethouder

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

zijn opgenomen die niet in dienst zijn.

H H V V V V V V L

 - Geautoriseerde brondocumenten zoals een door de 

budgethouder ondertekend aanstel-

lingsbesluit/mutatieformulier.  

- Vaststellen identiteit. 

 - Codering in Compass is  gelinkt aan export-bestand en 

daarmee aan controle bij financiële salarisadministratie. 

 - Accorderen van facturen of urenstaten. 

Het risico dat personeelsleden een hogere beloning  krijgen, dan 

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

H M V V V V V V L

 - Geautoriseerde brondocumenten zoals een door de 

directeur ondertekend aanstel-

lingsbesluit/mutatieformulier en ID-bewijs.  

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

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

Geaccordeerd declaratierformulier voorzien van 

bewijsstukken.

Tijdverantwoording Het risico dat niet-gewerkte uren als werktijd worden verantwoord.

H H V V V V X V L

 - Tijdig fiatteren werktijden door manager/ 

teamleider/afdelingsleider  met vrijstelling voor daartoe 

toegewezen personen).

 -  Werktijdenregeling 

 - Gedragscode Baanbrekers

 - Geheimhoudings- en integriteitsverklaring               -  HR 

disiciplinaire traject. 

 - Overzicht niet tijdig gefiatteerde uren

Loonheffing en sociale lasten

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

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

Het risico dat onrechtmatige fiscale constructies worden opgezet.

H M NVT V X V V NVT

Inkopen en bestellen

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

onafhankelijk plaatsvindt of dat er een schijn van 

belangenverstrengeling ontstaat.

H H NVT V V V V NVT L

 - Cleanroom: aantoonbare beoordeling van leverancier 

op betrouwbaarheid en juistheid.

 - Algeheel: afhankelijk van hoogte inkoop (investering) 1 

of meerdere offertes 

 - Inkopen moeten worden gefiatteerd door de 

budgethouder.

 - Baanbrekers heeft inkoopprocedure geïmplementeerd: 

afwerking is in volle gang.

 - medewerker inkoop controleert alle inkoopbonnenn 

1:1

.

Het inkoopbeleid is in 2019 herzien, vereenvoudigd en wordt in 2020 verder 

operationeel ingericht.Het doel is om het bijbehorende systeem dusdanig in te 

richten dat een vervolgstap in het proces niet kan worden gezet zonder 

aantoonbare goedkeuring vanuit de voorgaande stap. Dit maakt extra 

menselijke controle overbodig en verlaagt daarmee een kans po eventuele 

fraude nog meer.  

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

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

- Accordering door teamleider/ manager

- Onderbouwing factuur

 - Zie ook beschrijving proces

Gunning Het risico dat de gunning van opdrachten niet onafhankelijk 

plaatsvindt of dat er een schijn van belangenverstrengeling 

ontstaat.
H L NVT V V V V NVT L

Geaccordeerd declaratierformulier voorzien van 

bewijsstukken.

Zie hierboven.

Ontvangst en controle Het risico dat facturen worden betaald waarvoor geen 

overeenstemming is tussen de factuur en de voor de organisatie 

geleverde prestaties.

H M NVT V V V V V L

 -  Accordering inhoud factuur door besteller 

(verantwoordelijke voor inkoop).

- Factuur wordt door adminstratief medew. inkoop altijd 

vergezeld van inkoopbon.

- Factuur zonder inkoop = op basis van contract/project; 

eveneens dus onderliggende documentatie.

  - Zie ook beschrijving  proces

Per 2018 is de (nieuw ingevoerde)  budgethoudersregeling van kracht

Per 2018 start IC met de volgende, extra, controles:

- juistheid  (gemengd) BTW tarief

 -Indien nodig: aanwezig zijn actuele loonbelastingverklaring 

 - De inhoudingen belastingen en premies zijn gebaseerd 

op de geldende premiepercentages voor belastingen en 

sociale verzekerings-premies. 

 -  Maandelijkse aansluiting tussen de loonjournaalpost 

en de boeking in de financiële administratie

 - Er vindt een bruto/netto berkening plaats ter controle 

door IC (jaarlijks).

 - Gebrek aan procedure leidt niet tot verhoogd risico. 

Aanwezige maatregelen zijn afdoende.

Getroffen maatregelen intern

Loonheffing en sociale lasten, BTW- 

Compensatiefonds, Omzetbelasting, 

Overdrachtsbelasting en overige heffingen

L

Adminstratieve organisatie

1



Naam activiteit / proces Risicodefinitie fraude Risicoinschatting Kans Risicoinschatting Impact 

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

Fysieke beveiliging

(Risico op motief en/of 

gelegenheid en/of insteling)

(juiste mix tussen 

organisatorische, 

bouwkundige en 

electronische 

maatregelen)

Functiescheiding

Procedures / 

documenten

(incl. beschrijving  

proces)

4-ogenprincipe Lijncontroles verbandscontroles Restrisico Beheersmaatregel Advies extra in te zetten maatregel

Getroffen maatregelen intern

Adminstratieve organisatie

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

onderhoud en investering, gedurende de realisatie van een project 

niet conform afspraken worden uitgevoerd en besluiten niet 

rechtmatig tot stand komen.

H H NVT V V V V V L

 -  Er is een projectbrief projectmatig werken: uniforme 

manier van vastleggen en beschrijven van projecten die 

als zodanig zijn gedefinieerd.  . 

 - Er wordt altijd een projectvoorstel geschreven dat 

wordt ingebracht in of het MT of in een bilateraal met de 

directeur (4-ogen principe).

 - De directeur beoordeelt eventuele verbanden met 

andere projecten en bewaakt mede de voortgang en 

rechtmatigheid van de te nemen besluiten.

 - wijziging/uitbreiding van werkzaamheden is alleen 

mogelijk met instemming directeur en conform 

begroting.

 - Nota investering, waardering en afschrijving

 - procedure rond om onderhoud

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

aanbestedingsrichtlijnen niet worden nageleefd.

H H NVT V V V V V L

 - Elke inkoopbon wordt administratief/procesmatig en 

relatie met andere inkoop gecontroleerd door 

medewerker Inkoop.

- Verbandscontrole vindt plaats door inkoper.

- Spendanalyse vindt plaats door IC (evenens 

verbandscontrole).

- Goedkeuring inkoop door de budgethouder of diens 

manager. 

- Inschrijving aanbestedingskalander. 

 - Bewaking aanbesteding door jurist

Kasgelden .

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

kasuitgaven niet juist (onttrekkingen)  worden  verantwoord.

L L V V V V V V L

 - (Dagelijkse) afslag kassa (Twiddus, Broikes, 

muntautomaat): vergelijk verkochte goederen.

 - Registratie ontvangst kasgeld

 - Beschrijving procedure in proces

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

girorekeningen worden onttrokken.

H H V V V V V V L

 - Controle vreemde/hoge uitgaven

 - Functiescheiding financiële administratie

 - Verschillende autorisatierollen Financiële administratie

 - Voorzijde: medewerker financiën wordt niet zomaar 

aangesteld op de afdeling (selectieprocedure). 

 - Verbandscontrole op begin- en eindstand

Crediteuren

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

betrouwbaar en niet juist is.

H L NVT V V V V NVT L

 -  Aantoonbare controle voorafgaande aan mutatie 

stamgegevens: controle op het verzoek.

 -Mutatie op basis van brondocument

 -  Tweede handtekeninghouder in geval van betalingen

 -  Autorisatie muteren stamgegevens

Leningen

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

plaatsvindt.

L H NVT V V V V NVT L

 - Meerdere offertes als gelijksoortige aanbiedingen 

kunnen worden gedaan.

Echter, BNG is vooralsnog goedkoopste 

kredietverstrekker. Geen sprake van gelijksoortige 

aanbiedingen. Derhalve onafhankelijke lening niet 

mogelijk. Geeft echter geen/ onvoldoende restrisico.

 - Belang van niet onafhankelijk aantrekken is niet 

aanwezig aangezien leningen doorgaans alleen via BNG 

worden aangetrokken.

Tussenrekeningen/memoriaalboekingen

Tussenrekeningen Het risico dat onrechtmatige handelingen door het oneigenlijk 

gebruik van tussenrekeningen wordt gemaskeerd.

H H NVT X V V V V L

Toebedelen rollen in autorisatie

Toekomstig: via 2controll wordt autorisatielaag om 

Navision gelegd; autorisiatie per functie/rol met 

periodieke toets en betrokkenheid Interne Controle.

 Onderlinge controle memoriaalboeking en 

tussenrekening

Controle hoge bedragen (bankbetalingen) 

Tijdig uitvoeren van het 4-ogenprincipe (spreek af een termijn waarbinnen de 

controle op elkaar moet zijn afgerond)
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Naam activiteit / proces Risicodefinitie fraude Risicoinschatting Kans Risicoinschatting Impact 

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

Fysieke beveiliging

(Risico op motief en/of 

gelegenheid en/of insteling)

(juiste mix tussen 

organisatorische, 

bouwkundige en 

electronische 

maatregelen)

Functiescheiding

Procedures / 

documenten

(incl. beschrijving  

proces)

4-ogenprincipe Lijncontroles verbandscontroles Restrisico Beheersmaatregel Advies extra in te zetten maatregel

Getroffen maatregelen intern

Adminstratieve organisatie

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

geautoriseerd en verwerkt, waardoor het identificeren van 

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

 -  Onderliggende documentatie.

 -  Functiescheiding in boeking

-  Onderlinge controle memoriaalboeking en 

tussenrekening

Tijdig uitvoeren van het 4-ogenprincipe (spreek af een termijn waarbinnen de 

controle op elkaar moet zijn afgerond)

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

bewust aanpassingen plaatsvinden om prestatiecijfers, 

afrekeningen te beïnvloeden.

H H NVT V V V V V L

 -  Applicatiebeheerder levert gegevens aan.

 - Teamleider FSA koppelt en verwerkt diverse gegevens.

-  Medewerker P&C verwerkt en schrijft rapportage

 -Bestuur accordeert verslaglegging

- MT ontvangt cijfers los van rapportages

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

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

Formeel kan Baanbrekers een bestemmingsre-serve 

hebben. Dit komt in de praktijk nauwelijks voor vanwge 

afspraken in de GR.

Overleg met specialisten

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

verslaggevingsvoorschriften wel verplicht is (bijvoorbeeld niet-

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

resultaat hiermee te beïnvloeden.

L H NVT V V V NVT NVT L

 - Financiële Verordening

 - Opname voorzieningen in bestuur-srapportages, 

jaarverslag en begroting.

Investeringen en afschrijvingen

Activeringsbeleid Het risico dat het activeringsbeleid niet voldoet aan het Besluit 

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

Accountant toetst (activeringsbeleid  aan) regels van de 

BBV.

Financiële Verordening

Eventuele risico's zijn niet frauduleus van aard.

De investeringen worden niet juist of volledig 

verantwoord.

In de interne verordeningen (bijv. mandaatregeling) specifiek 

opgenomen bevoegdheden voor investeringen worden niet 

nageleefd. 
H M NVT V V V V V L

 -  Investeringsaanvraag

 - Goedkeuring investering diverse functionarissen

 - Offerte(s) onderliggend aan investeringsaanvraag.

Eigen vermogen en schulden > 1 jaar

Treasury De langlopende schulden, aflossingen, rentekosten en nog te 

betalen rente worden niet juist of niet volledig verantwoord.

L M NVT V V V V V

De uitgezette gelden, ontvangen aflossingen, renteontvangsten en 

nog te ontvangen rente worden niet juist of niet volledig 

verantwoord.
L M NVT V V V V V

Debiteuren

Aanschrijving De debiteur wordt niet aangeschreven

L H NVT V V X V V L

Aansluiting subadmnistratie debiteuren met grootboek.

-  Verbandscontrole: aansluiting constateringen 

debiteuren met accountmanagement.

 - Treasurystatuut

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

Overzicht openstaande debiteuren BUIG + klanten 

Baanbrekers, niet zijnde BUIG. 

Oninbare vorderingen De reservering voorziening dubieuze debiteuren is niet toereikend 

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

Periodieke analyse aantal dubieuze/ oninvorderbare 

debiteuren. 

Betreft hier met name een financieel risico, geen fraude 

risico.

Kosten uitkeringen

Aanvraag Er wordt bijstand/ inkomensvoorziening toegekend zonder dat de 

vereisten stukken aanwezig zijn, zonder dat een formeel verzoek 

tot aanvraag is ingediend en zonder wettelijke grondslag. 

H H V V V V V V L

Aanvraagformulier voorzien van noodzakelijke

bewijsstukken

Fysieke beveiliging: specifiek door de organisatie 

benoemde functionarissen in de rol van 

inkomensconsulent (aanvragen kunnen niet door een 

ieder worden ingenomen).

Beëindiging Een uitkering, inkomensvoorziening wordt onrechtmatig (niet) 

beëindigd en/of onjuist afgewikkeld. 

H H V V V V V V L

Beoordeling rechtmatigheidsonderzoeksformu-lieren 

(ROF)/ Suwinet/ signalen van het Inlichtingenbureau 

alsmede beoordeling openstaande financiële 

verplichtingen Suite en registreren mutaties en signalen.

Mutaties Mutaties worden niet verwerkt  waardoor het continue recht op 

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

Rechtmatigheidsonderzoeksformulieren, 

mutatieformulieren, (digitale) meldingen van klanten, 

signalen andere bronnen.

Fysieke beveiliging: mandaatregister

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

Fiat kwijtschelding door teamleider/ manager

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

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

Controle op mutatie banknummer voor- en na 

betaaldatum + controle op betalingen na overlijden. 

De hoogte van de uitkering/ bruto inkomensvoorziening is onjuist

L H NVT V V V V V L

 - Invoer van normen op basis van publicatie 

staatscourant/ gemeentenet.   

  -   Maandelijkse aansluiting  geboekte uitkering en de 

verwerkte gegevens. 

 - Maandelijkse verwerking lasten, baten en balans-

mutaties.

Re-integratiemiddelen

 - Controle saldobevestigingen en/of overeenkomsten op 

tijdig, juist en volledig verantwoording van uitgezette 

gelden conform aflossingsplan.                                                             

- Door invoering schatkistbankieren moeten overtollige 

middelen  worden afgedragen aan het Rijk (artikel 10 

Treasurystatuut).

 

L
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Naam activiteit / proces Risicodefinitie fraude Risicoinschatting Kans Risicoinschatting Impact 

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

Fysieke beveiliging

(Risico op motief en/of 

gelegenheid en/of insteling)

(juiste mix tussen 

organisatorische, 

bouwkundige en 

electronische 

maatregelen)

Functiescheiding

Procedures / 

documenten

(incl. beschrijving  

proces)

4-ogenprincipe Lijncontroles verbandscontroles Restrisico Beheersmaatregel Advies extra in te zetten maatregel

Getroffen maatregelen intern

Adminstratieve organisatie

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

 - Geaccordeerde declaraties

 -  Onderbouwende rapportage/factuur

Het benutten van het participatiebudget voor taken en uitgevoerde 

werkzaamheden kan niet worden aangetoond.

M H V V V V V NVT L

 -  Controle op registratie participatiemodule Suite 

 - Relatie met inkoop-en betalingen

- Rechtmatige declaraties participatiebudget

Fysieke beveiliging: Suite (toegang bepaald door 

wachtwoord en functie) is ingericht voor vastleggen 

taken.

Omzet Detachering

Registratie Detacheringen worden niet juist of volledig geregistreerd.

L H NVT V V V V V L

 - Detacheringsovereenkomst. 

 - Werkpool: werkbriefjes

 - Aansluiting facturatie.

 -Ccontrole projectleider op[ overeenkomst- offerte vs 

facturen.

- controle medewerker detachering op prijsafspraken 

danwel bevestiging prijsafspraken

 - Controle manager op facturen

- Werkpool:Controle medewerker verkoopadministra-te 

op volledigheid dossier

- Werkpool: Controle gedetacheerde uren in relatie tot 

arbeidsuren Compas.

Omzet De opbrengsten worden niet juist of volledig verantwoord.
M H NVT V V V V V L

 - Aansluiting ERP systeem

 - Aansluiting Compas

Loonkostensubsidie Loonkostensubsidie wordt onterecht of tot een onterecht bedrag 

uitbetaald.

H L NVT V V V V V L

 - Detachering: loonkostensubisidie op basis van 

- aanvraagformulier

- uitbetalen na loonstrook

 -  achteraf definitieve vaststelling. 

 - P&C functionaris + beleids- medewerker op 

verbandcontrole

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

gedetacheerd dan wel waar geen overeenkomst mee is gesloten.

L H NVT V V V V V L

 - Detachering is gebaseerd op geautoriseerde 

brondocumenten zoals een ondertekende 

detacheringsovereenkomst. 

 - Vaststelling identiteit bij indienst treding.

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

tegen een lagere prijs gefactureerd worden dan afgesproken

H L V V V V V V L

 -  urenregistratie

 -  (Werkpool:) werkbriefje

 -  Registratie uurprijs in Navision

 - Contract/ calculatie/ offerte

 - Fysieke beveiliging:  navision + organisatorisch: 

personen aangesteld.

Het risico dat Baanbrekers  een lagere beloning of vergoeding 

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

 - Detacheringsovereenkomst. 

- Mutatieformulier

 - Controle aansluiting/ standen

Werkbedrijf  (incl. Re-instrument Transferium)

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

duidelijkheid in het ordertraject. Opbrengsten worden niet juist of 

volledig verantwoord; danwel wordt de omzet hoger of lager 

verantwoord dan feitelijk gerealiseerd

M H NVT V V V V V L

 -  offerte

 -  ordernummer

 -  calculatieaanvraag

 -  calculatieberekening

 - start productie

 -  afsluiten order 

 - pakbon

 -  factuur

 -  verwerking  grootboek

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

verantwoord.

M H NVT NVT NVT NVT NVT NVT L

Urenregistratie vindt niet plaats per persoon op 

productieorder. Dit is een organisatie keuze. Uren 

medewerkers worden ingevoerd, calculatie geeft 

benodigd aantal medewerkers aan, echter geen 1:1 

relatie.

Facturatie  Orders worden niet gefactureerd

L H V V V V V V L

 - opbrengsten van maand t afgestemd met de 

opbrengsten van maand t-1. 

 -  Inzicht niet gefactureerde orders

- Fysieke beveiliging: Navision voor facturen

 - Controle verkoopregel i.r.t. openstaande orders- i.r.t. te 

factureren

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

de order en uiteindelijk de omzet te manipuleren.

H H NVT V V V V V L

 -  Pakbon

 - Controle verkoopregel i.r.t. openstaande orders- i.r.t. te 

factureren

 Fysieke beveiliging: maak gebruik van gebouw (centraal 

magazijn met bijbehorende werkinstructie)

-  Functiescheiding danwel 4-ogen prnicipe in 

binnenhalen order en vastleggen/factureren order 

- Lijncontrole op  juistheid overeenomst vs offerte vs 

vrachtbrief/pakbon vs factuur

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

worden afgerekend L L NVT V V V V V L

 - aansluiting financiële (order)administratie

 - Controle verkoopregel i.r.t. openstaande orders- i.r.t. te 

factureren
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Naam activiteit / proces Risicodefinitie fraude Risicoinschatting Kans Risicoinschatting Impact 

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

Fysieke beveiliging

(Risico op motief en/of 

gelegenheid en/of insteling)

(juiste mix tussen 

organisatorische, 

bouwkundige en 

electronische 

maatregelen)

Functiescheiding

Procedures / 

documenten

(incl. beschrijving  

proces)

4-ogenprincipe Lijncontroles verbandscontroles Restrisico Beheersmaatregel Advies extra in te zetten maatregel

Getroffen maatregelen intern

Adminstratieve organisatie

Meer/minderwerk Meer/minderwerk wordt niet gefactureerd.

L L NVT V V V V X L

 - Opbrengsten maand t-1 worden vergeleken met 

opbrengsten maand t. Verschillen worden verklaard

 - Controle verkoopregel i.r.t. openstaande orders- i.r.t. te 

factureren

 -  Meer/ minder werk (buiten vastgestelde marges) in 

overeenstemming met klant

Beheer Leegstaande gebouwen worden niet tijdig hergebruikt en er vindt 

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

NVT

Omzet Twiddus

Omzet De berekende omzet is onjuist doordat verkochte producten niet 

zijn aangeslagen; niet-verkochte producten onterecht wel zijn 

aangeslagen.

H M V V V V V NVT L

 - Contante omzet verkregen via opkoper wordt 

onderbouwd met factuur.

 -   Dagrapportn.a.v de dagstaat kassa.

 -   Retourbonnen via autorisatie 

afdelingsleider/teamleider.

- Weekstaat

 -  Maandstaat 

- Verbandscontrole nvt, er is geen sprake van in-koop vs 

verkooptraject

 - voor wat betreft kasgeld twiddus (dagomzet) wordt 

verwezen naar aanwezige risico's en genomen 

maatregelen op pagina 1 onder kasgelden.

Het kasgeld wordt handmatig onjuist verwerkt danwel wordt er 

een kasverschil geboekt.

L M X V X V V NVT L

 - HR systeem: competentie management: juiste persoon 

op de juiste plaats

 - VOG beleid

 - HR gesprekken

 - Huisregels

Daar waar kasgeld in omloop is, is er per definitie een verhoogd fraude risico.

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

afgeleverd  Twiddus.

M M V V V V V NVT L

 -  Registratie rittenplanning

 -  'ophaalbon' getekend door chauffeur en klant.

- Nabellen, steekproef, klant

 - Fysieke beveiliging: organisatorisch is minimaal aantal 

rijders van 2 personen ingeregeld ( per rit).

Opbrengst Rijksmiddelen

Ontvangst Ontvangen (Rijks)middelen worden op een onjuiste rekening 

geboekt.
L M NVT V V V V V L

 - Bestuursrapportages

 - functiescheiding + daarmee 4-ogenprincipe 

agv scheiding in facturatie en boeken ontvangst

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

L L NVT V V V V V L

 - Bestuursrapportages.

 - Begroting

 - Jaarrekening

 - Bankafschriften

 - medewerker P&C

Subsidie 

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

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

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

 - Zowel toezicht door FSA als P&C                                                               

-  subsidie aanvraag en verwerking is conform alle 

financiele handelingen. Fraude risico: onterecht 

aanvragen subsidie. Vormt echter onderdeel fraude 

risico analyse bij partij de subsidie wordt aangevraagd.

Overig

Beheer netwerk/automatisering

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

toegankelijk is en/of dat onbevoegden wijzigingen aanbrengen in 

het netwerk en/of de applicaties.
H H V V V V V V L

 - Wachtwoordbeeher

- Roltoebedeling & controle door beheerder

  - autoristatie door manager

 - toezicht op gebruik/iloggins applcaties

 - Firewall

 - Toezicht toegang netwerk

Verzekeringen

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

gedeclareerd.

M L NVT V V V V NVT L

 - Gedeclareerde schade is voorzien van onderbouwende 

documentatie. 

 -  Actuele taxatie  inventaris en gebouwen 

 -  Actuele verzekering.

 - Extern formulier

Besluitvorming

Besluitvorming Het risico dat besluitvorming niet volgens de geldende delegatie- 

en besluitregisters en/of onafhankelijk plaatsvindt.

M M V V V V NVT NVT L

Beveilging organisatorisch van aard:  

Actueel mandaatregister.

GR

Besluitvorming niet uitvoerend van aard door bestuur

Cultuur

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

veilige communicatie is, dat er geen invloed kan worden 

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

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

Actueel mandaatregister.

GR

Besluitvorming door bestuur of MT

Het actief uitdragen van de nieuwe koers kan in zijn algemeenheid de mindset 

van medewerkersvan Baanbrekers doen veranderen.(Grote) veranderingen in 

een organisatie creeëren doorgaanseen motief  en een gelegenheid tot het 

plegen van bijvoorbeeld fraude. Met een veranderende instelling (mindset)  

van medewerkers verandert ook de cultuur binnen Baanbrekers. Het plegen 

van fraude wordtdan  eerder geaccepteerd.  In de besluitvorming moet hier 

altijd aandacht voor zijn.
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Naam activiteit / proces Risicodefinitie fraude Risicoinschatting Kans Risicoinschatting Impact 

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

Fysieke beveiliging

(Risico op motief en/of 

gelegenheid en/of insteling)

(juiste mix tussen 

organisatorische, 

bouwkundige en 

electronische 

maatregelen)

Functiescheiding

Procedures / 

documenten

(incl. beschrijving  

proces)

4-ogenprincipe Lijncontroles verbandscontroles Restrisico Beheersmaatregel Advies extra in te zetten maatregel

Getroffen maatregelen intern

Adminstratieve organisatie
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> VOORSTEL BESTUUR 
  
   

 

 1 van 4 

Voorstel inzake 
 

Eerste bestuursrapportage 2020 (Berap I) 

Steller N. Burg, adviseur Planning & Control 

Verantwoordelijk 
manager 

G. Schermers 

Datum bestuur  Algemeen bestuur 6 juli 2020 

Beslispunten 
 

1. Kennis nemen van de eerste bestuursrapportage 2020; 
2. De bijbehorende tweede begrotingswijziging 2020 vaststellen. 

Financiële 
gevolgen 

De voorgestelde bijstelling van de begroting 2020 heeft een daling van het 
verwachte resultaat tot gevolg. We teren in op ons eigen vermogen door het 
tekort af te dekken met een onttrekking uit de algemene reserve. Hierdoor 
kunnen de deelnemersbijdragen ongewijzigd blijven. 

Formatie 
gevolgen 

Geen 

Gevolgen MT-
systemen 

Geen 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 

16 juni 2020 G. Schermers / 
M. v.d. Ven / 
N. Burg 

SET financieel  

Besluitvorming: 
 Datum Advies/besluit 

Advies/Instemming OR/GO/ 
Participatieraad 

N.V.T.  

Besluit van AB 6 juli 2020 
 

Kennisnemen van de eerste 
bestuursrapportage 2020 en de 
bijbehorende tweede begrotingswijziging 
2020 vaststellen. 
ondertekening: 
 
 
A. van Oudheusden                R. Bakker 
Secretaris                                 Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 Datum Actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht Bij agendering 
AB 

C. Kleijssen 

Website/intranet Bij agendering 
AB 

R. de Jong 

Opname in het archief Na AB 
behandeling 

E. Assmann 

Anders 2e 
begrotingswij-
ziging naar 
provincie 
sturen 

N. Burg 

 



> VOORSTEL BESTUUR 
  
   

 

 2 van 4 

Nadere informatie: 
Aanleiding 
In de financiële verordening is bepaald dat het dagelijks bestuur het algemeen bestuur periodiek 
informeert door middel van bestuursrapportages over: 

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

 
Met bijgevoegde eerste bestuursrapportage 2020 wordt aan deze informatieplicht voldaan. De 
bestuursrapportage wordt door het dagelijks bestuur vastgesteld, en aangeboden aan het algemeen 
bestuur ter kennisname. De bijbehorende (tweede) begrotingswijziging 2020 wordt aan het algemeen 
bestuur voorgelegd ter vaststelling.  
 
 
Nadere toelichting 
In de eerste Berap 2020 wordt gerapporteerd over de eerste vier maanden van 2020. In de rapportage 
wordt ingegaan op de beleidsmatige ontwikkelingen, de financiële ontwikkelingen, bedrijfsvoering 
aspecten en een aantal overige onderwerpen die voor het algemeen bestuur van belang zijn.  
De geactualiseerde begroting 2020 sloot met een saldo nihil. Met de thans voorgestelde bijstellingen 
komt het geraamd resultaat uit op € 756.000 negatief. Het voorstel is om dit resultaat af te dekken 
door een onttrekking uit de algemene reserve. Dit betekent dat de deelnemersbijdragen niet 
verhoogd hoeven te worden.  
Hierbij is de kanttekening dat de eerste bestuursrapportage slechts een eerste bijstelling van de 
begroting betreft en de ontwikkelingen de komende maanden nog kunnen leiden tot aanzienlijke 
aanpassingen van baten en lasten. 
 
 
Belangrijkste financiële aanpassingen 
Het merendeel van de financiële bijstellingen is het directe gevolg van het uitbreken van de 
Coronacrisis. De belangrijkste punten zijn:  
 
Tozo 
Van het rijk is ruim € 13,9 miljoen ontvangen als voorschot voor de bekostiging van de Tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers. Dit geld is enerzijds bedoeld voor de verstrekking 
van de directe uitkeringen, en anderzijds voor de dekking van de gemaakte uitvoeringskosten.  
Van de vergoeding voor de uitvoeringskosten is bekend gemaakt dat dit een vast bedrag per 
afgegeven beschikking gaat worden, maar de hoogte van het bedrag is nog niet bekend. Voor onze 
berekeningen van de uitvoeringskosten zijn wij uitgegaan van een vergoeding van € 300 per 
beschikking. Als referentie hebben we gebruikt de vergoedingsregeling voor aanvragen van bijstand 
van ondernemers in de binnenvaart. Dit gegeven is indicatief, maar op dit moment is er geen beter 
beschikbaar. 
 
In de bestuursrapportage is uitgegaan van een totaalbedrag aan uitkeringen voor 2020 van 
€ 13.596.000. Op basis van het aantal aanvragen is de vergoeding voor de uitvoeringskosten geschat 
op € 734.000. In totaal derhalve € 14.330.000.  
Daarbij zijn wij uitgegaan van 2.445 aanvragen voor heel 2020. Pas als het bedrag voor 
uitvoeringskosten definitief bekend gemaakt wordt, kan bepaald worden of de vergoeding toereikend 
is om de extra kosten die wij hebben moeten maken, af te dekken.  
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Bijstandsuitkeringen 
In de begroting 2020 was rekening gehouden met een gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden van 
1.420. In de eerste weken van 2020 daalde het aantal even tot 1.396, maar vanaf begin maart is het 
aantal gestaag gegroeid tot 1.431 per eind april. De begroting 2020 wordt nu bijgesteld op basis van 
gemiddeld 1.500 uitkeringsgerechtigden. Dit betekent een extra uitkeringslast van € 1.240.000.  
 
BUIG: uitkeringen 
In april is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het nader voorlopige budget 
afgegeven met betrekking tot de BUIG-Inkomsten en dit zou voor de drie gemeenten samen leiden 
tot een korting van € 925.000 ten opzichte van de berichtgeving in september 2019. Echter, de 
bijstelling van het nader voorlopig budget betreft een tussenstand, waarin de realisaties van vorig jaar 
én de conjuncturele situatie van vlak vóór de Coronacrisis (CEP, CPB) zijn verwerkt. Bij de vaststelling 
van het definitieve budget 2020 (eind september) zal rekening worden gehouden met de actuele 
conjuncturele situatie. Daarom is in de begroting nu de post in afwachting van nadere berichtgeving 
niet bijgesteld. Dit is ook in het AB van 25 mei jl. reeds medegedeeld. 
 
Omzetderving leerwerkstructuur 
De Coronacrisis heeft impact op de bedrijvigheid in de leerwerkstructuur en de omzet die daarmee 
gepaard gaat. De resultaten van de PMC’s verpakken & Assemblage Wasserij en Cleanroom lopen 
redelijk goed in de pas met de begroting. Echter, bij de PMC’s Twiddus, Broikes, de kantine en de 
Werkpool is een aanpassing van de omzetverwachting noodzakelijk. De lagere omzetten worden 
deels gecompenseerd door lagere lasten en door de hogere WSW-vergoeding. 
 
Voor een uitgebreidere toelichting op de verschillen wordt verwezen naar de bestuursrapportage.  
 
Algemene reserve 
Het voorstel is om het tekort van deze Berap ten laste te brengen van de algemene reserve. De 
algemene reserve bedraagt € 1,2 miljoen per 1 januari 2020 en is ingesteld als algemene buffer, met 
als belangrijkste doel tegenvallers in de exploitatie te kunnen opvangen. In de huidige situatie, waarin 
alle overheden te maken hebben met grote tekorten, achten wij het verantwoord de algemene 
reserve nu aan te spreken, en de gemeentelijke bijdragen niet te verhogen.  
Na onttrekking van het resultaat van de 1e Berap resteert nog € 444.000 in de algemene reserve. Het 
mag duidelijk zijn dat met het interen op het eigen vermogen ook het weerstandsvermogen daalt, en 
er op termijn nagedacht moet worden hoe we deze algemene reserve weer op ‘voldoende’ niveau 
brengen.  
 
Reserve herpositionering 
In oktober 2019 heeft het algemeen bestuur besloten de reserve herpositionering in te zetten voor 
een aantal specifieke kostenposten tot een bedrag van € 798.000, en het restant te reserveren voor 
de te maken kosten voor de uitvoering van het sociaal plan. De hoogte van deze kosten is nog niet 
bekend, omdat nog geen inschatting gemaakt kan worden van alle financiële gevolgen van het sociaal 
plan.  
Nu er geen kosten gemaakt gaan worden voor marktonderzoeken PMC’s kan de post van € 798.000 
worden verlaagd naar € 598.000 en wordt het vrijvallende deel toegevoegd aan het budget voor de 
kosten van uitvoering sociaal plan.  
 
Beleidsmatige afwijkingen 
Als gevolg van de Coronacrisis zijn in de staart van deze eerste rapportageperiode afwijkingen 
ontstaan (accenten gezet, ontwikkelingen versneld of getemporiseerd). Deze afwijkingen zijn 
beschreven in de programma’s in de Berap. 
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Vervolgtraject 
Na vaststelling van de begrotingswijziging door het algemeen bestuur dient deze ter kennisneming 
aan de deelnemende gemeenten en aan de provincie Noord-Brabant te worden gestuurd. Omdat er 
geen sprake is van een verhoging van de deelnemersbijdragen is op de begrotingswijziging de 
zienswijzeprocedure niet van toepassing. 

 
 

Implementatie en 
communicatie 

N.V.T. 
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1 INLEIDING 
 

1.1 Leeswijzer 
 
Voor u ligt de eerste bestuursrapportage 2020 (hierna 1e Berap), met peildatum 30 april 2020. De 
rapportage is opgesteld aan de hand van alle beschikbare informatie en bevat de financiële resultaten 
over de eerste vier maanden van 2020. De bestuurlijk vastgestelde begroting 2020, met inachtneming van 
de daarop aangebrachte wijziging, is als referentiekader gebruikt. De resultaten van deze rapportage 
worden op onderdelen meegenomen in de tweede begrotingswijziging 2020 welke ter vaststelling wordt 
aangeboden aan het algemeen bestuur. 
 
De rapportage bestaat naast deze inleiding uit de programmaverantwoording (hoofdstuk 2) en de 
financiële ontwikkelingen (hoofdstuk 3). In de hoofdstukken 4 en 5 wordt ingegaan op een aantal aspecten 
van de bedrijfsvoering en komen overige onderwerpen zoals de ontwikkelingen rondom de in de 
begroting genoemde risico’s aan bod. 
 
Afsluitend wordt in hoofdstuk 6 ingegaan op de ontwikkelingen en de prestaties van dochteronderneming 
Ruelong B.V. 
 
Het uitbreken van de coronacrisis heeft grote financiële en organisatorische gevolgen voor Baanbrekers 
en de deelnemende gemeenten. Er zijn majeure aanpassingen in de lasten en baten van de dienst. Ook 
de organisatie is op meerdere onderdelen snel aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. 
 
In deze 1e Berap zijn alleen de thans bekende grotere en van belang zijnde financiële gevolgen van de 
coronacrisis opgenomen. De bijstelling van de relatief kleine posten met geringe impact op de 
deelnemersbijdragen zal bij de 2e Berap plaatsvinden. De cijfermatige aanpassingen zijn op basis van 
actuele inzichten zo goed als mogelijk berekend. Echter het verloop van de coronacrisis is niet te 
voorspellen, en daarom is het niet uitgesloten dat bij de 2e Berap nogmaals forse aanpassingen komen. 
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1.2 Voorwoord 
 
Ineens is alles anders 
 
We lagen begin 2020 met Baanbrekers goed op koers. Samen waren we bezig met het verder uitwerken 
van onze in-bewegingkoers, het zo regulier mogelijk aan het werk helpen van onze SW-medewerkers en 
het benutten van kansen op de arbeidsmarkt voor onze Participatiewetkandidaten. Het gunstige 
economische klimaat met de gespannen vraag naar personeel zorgde ervoor dat we meer mensen aan 
een nieuwe werkzame toekomst konden helpen en dat er minder personen een beroep hoefden te doen 
op een uitkering. Heel trots waren we erop toen de continue daling van ons bijstandsbestand het punt 
van 1.400 cliënten voorbijging. Toen kwam de hele wereld op z’n kop te staan en was ineens alles anders.  
 
Wat begon als een virus van ver weg groeide binnen de kortste keren uit tot een wereldwijde pandemie. 
Die pandemie zorgde ervoor dat de wereldeconomie piepend en krakend tot stilstand kwam. Ook bij ons 
in de Langstraat kregen we te maken met een sociale én een economische lock-down. Het plaatsen van 
SW-medewerkers en Participatiewetkandidaten bij werkgevers werd eerst lastig, daarna moeilijk en soms 
onmogelijk. Ons Werkbedrijf en WML Facilitair kregen te maken met opdrachten die stopten of 
veranderden van aard. Maar we kregen er ook nieuw werk bij. Denk hierbij aan de megaklus van het 
samenstellen van de 700.000 spuiten voor de intensive careafdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen, 
die we succesvol hebben afgerond. En denk ook aan de extra zorg die we in onze wasserij moesten 
besteden in verband met de gevolgen van de coronacrisis voor de inwoners van de zorginstellingen. Dit 
laatste is overigens heel mooi in beeld gebracht in de landelijke reclamespot van Cedris, de vereniging 
voor een inclusieve arbeidsmarkt. 
 
De coronacrisis heeft uiteraard ook veel gevolgen voor Baanbrekers. Zowel in positieve als in negatieve 
zin. We kwamen er – wederom – achter dat we op een innovatieve manier het hoofd kunnen bieden aan 
dit soort uitdagingen. Zo werden zo veel mogelijk thuiswerken, anderhalve meter afstand houden en 
digitaal vergaderen (ook door het algemeen bestuur) het nieuwe normaal. Tegelijkertijd kregen we te 
maken met medewerkers die ziek werden of die – in verband met een kwetsbare gezondheid – thuis 
moesten blijven. Verder voerden we allerlei maatregelen door die onze organisatie, onze medewerkers 
en onze manier van werken coronaproof moesten maken. Dus geen fysieke bijeenkomsten en trainingen 
meer, afstand houden van elkaar, thuiswerken, extra schoonmaakrondes, aanpassingen in het 
georganiseerd vervoer van medewerkers, spatschermen op werkplekken en aanvragen voor onze 
ondersteuning vooral telefonisch. Ook hebben we onze infrastructuur in razend tempo moeten aanpassen 
om samen verspreiding van het virus tegen te gaan. En hiermee zijn we nog steeds bezig. 
 
Wat we tijdens de eerste weken van de coronacrisis al een beetje vermoedden, kwam uit: er kwam 
verandering in ons gestaag afnemende bijstandsbestand. Eerst zagen we een stabilisatie, daarna een 
lichte toename. Landelijk wordt verwacht dat het bijstandsbestand wel eens fors kan gaan toenemen. 
Ook kregen we te maken met een intensief beroep van zelfstandigen op onze hulp. De coronahulp voor 
deze doelgroep werd door het kabinet medio maart jl. aangekondigd. In feite is sprake van een tijdelijke 
verruiming van onze Bbz-dienstverlening onder de naam Tozo, de Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandig ondernemers. Normaal gesproken doen zo’n vier ondernemers per maand een beroep op de 
Bbz. Bij Tozo was al snel sprake van ruim 2.300 aanvragen voor een uitkering levensonderhoud of een 
bedrijfskrediet tegen een gunstige rente. Dit vroeg en vraagt nog steeds nogal wat van onze organisatie. 
We schakelden medewerkers van andere afdelingen bij en zetten ook externe krachten in. Hierdoor 
konden we – vaak sneller dan andere uitvoeringsorganisaties op het gebied van werk en inkomen en toch 
met voldoende oog voor kwaliteit, rechtmatigheid en zorgvuldigheid – de zelfstandigen-in-coronanood 
van de Langstraat helpen. 
 
De coronacrisis strooide weliswaar zand in onze ‘machine’, maar dat wil niet zeggen dat die ‘machine’ niet 
gewoon bleef bewegen. Met andere woorden: onze in-bewegingkoers heeft vertraging opgelopen, maar 
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we zijn nog steeds op de goede weg. De mens staat bij nog steeds centraal (en steeds centraler). We zijn 
nog steeds bezig met ons instroom-, doorstroom- en uitstroomstreven. Het tempo is alleen veranderd 
door de corona-ontwikkelingen waarmee wij ons geconfronteerd zien. We blijven echter werken aan het 
zoveel mogelijk zo regulier mogelijk aan het werk helpen van onze medewerkers, aan het kritisch bekijken 
van onze bedrijfsmatige activiteiten en aan het zien en benutten van nieuwe kansen en mogelijkheden 
om onze Langstraat op sociaaleconomisch vlak te verstevigen. 
 
De coronacrisis zorgt er dus voor dat de toekomst – ook onze toekomst – er anders uitziet dan begin 2020. 
Om de mogelijkheden voor die toekomst goed duidelijk te krijgen, zijn we nu met voorrang aan de slag 
met het uitwerken van scenario’s. We gaan hierbij uit van drie varianten: een zwarte variant, waarbij het 
economisch erg tegenvalt, een witte variant, waarbij de economische gevolgen van de coronacrisis blijken 
mee te vallen, en een grijze variant, die er precies tussenin zit. Bij alle varianten bekijken we de gevolgen 
voor onze organisatie, ons IDU-proces, onze leerwerkstructuur en onze dienstverlening aan 
bijstandscliënten. Hierbij letten we er ook op welke alternatieve maatregelen we kunnen of moeten 
nemen en of en hoe we op een andere manier moeten handelen.  
 
Alle ontwikkelingen binnen en nu dus ook vooral buiten Baanbrekers hebben gevolgen voor onze plannen 
en prestaties. Hierover leest u veel meer in deze eerste bestuursrapportage van 2020. Vanaf deze plek 
kan ik u verzekeren dat Baanbrekers er – ook in deze bijzondere coronatijden – alles aan doet om onze 
talenten, kandidaten en medewerkers aan het werk te helpen en te houden. Hiervoor doen we een 
beroep op de werkgevers, ondernemers, de rest van ons netwerk en op onze eigen professionals. Ook nu 
blijven we zorgen voor beweging in onze arbeidsmarkt. Ook nu blijven we – samen met onze drie 
gemeenten – geloven in en inzetten op een integrale ketenbenadering, waardoor we creatieve en 
innovatieve manieren vinden om mensen aan het werk te helpen en ook andere maatschappelijke 
problemen aanpakken. We blijven gaan voor de verbinding op het gebied van werk, participatie en sociale 
innovatie. Dat doen we vanaf juni samen met Ad van Oudheusden, de nieuwe directeur van Baanbrekers. 
Samen willen we de mensen die op onze dienstverlening zijn aangewezen ook in coronatijden stimuleren 
om in beweging te komen naar een nieuwe, succesvolle en werkzame toekomst. Samen willen de vooral 
kansen zien en in mogelijkheden denken. Wel met de anderhalvemetersamenleving in het achterhoofd. 
Maar dat lijkt mij vanzelfsprekend. 
 
Eric van Agt 
Plaatsvervangend directeur 
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2 PROGRAMMAVERANTWOORDING 
 

In de navolgende programmaverantwoording zijn per deelprogramma de belangrijkste ontwikkelingen 

benoemd. Aan de orde komen: 

 

Deelprogramma 1:  Inkomensondersteuning 

 

Deelprogramma 2: Re-integratie & Participatie 

 

Deelprogramma 3: Leerwerkstructuur 
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2.1 Deelprogramma 1: Inkomensondersteuning 
 
De afgelopen jaren is bij Baanbrekers het aantal cliënten met een bijstandsuitkering harder gedaald dan 
landelijk. In eerdere rapportages is gemeld dat de langdurig sterkere daling van Baanbrekers ten opzichte 
van het landelijk gemiddelde zich niet oneindig zou voortzetten. Op 1 januari 2020 telde de Midden-
Langstraat 1.408 bijstandsgerechtigden. Mede omdat eind 2019 de eerste kentering zichtbaar was, zijn 
we in de geactualiseerde begroting uitgegaan van een lichte stijging van het aantal uitkeringen tot 
gemiddeld 1.420 over 2020. In de eerste weken van 2020 daalde dit aantal nog even tot 1.396. Daarna is 
een gestage toename zichtbaar tot 1.431 bijstandsgerechtigden per eind april. 
 

 
 
Begin maart 2020 deed het coronavirus zijn intrede. De Rijksoverheid nam ingrijpende maatregelen om 
de directe nadelige effecten op de economie te verzachten. Als gevolg van deze financiële steunpakketten 
is de instroom in de bijstand nog niet significant hoger dan de trend die begin 2020 is ingezet. Het 
probleem zit hem echter in het feit dat tegelijkertijd de uitstroom stagneert. 
 
De echte grote klappen worden pas vanaf 2021 verwacht. Op dit moment kunnen zelfstandig 
ondernemers nog gebruik maken van de Tozo en bedrijven van de NOW-regeling. Na september zal een 
deel van de zelfstandig ondernemers instromen in de bijstand en zullen werknemers die ontslag krijgen, 
eerst gebruik maken van de Werkloosheidsuitkering alvorens zij in de bijstand belanden. Op basis van 
onze eigen gegevens, en in lijn met de publicatie van adviesbureau Berenschot, gaan wij momenteel uit 
van zo’n 1.600 uitkeringsgerechtigden ultimo 2020. Voor de begroting betekent dit een bijstelling naar 
gemiddeld 1.500 uitkeringsgerechtigden over 2020. 
 
De komende maanden moet blijken in welke mate de economie en de samenleving als geheel in staat is 
om te herstellen van deze eerste dreun en wat de gevolgen voor de werkgelegenheid en het 
uitkeringsbestand op zowel de korte als lange termijn zijn. 
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Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 
 
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het 
kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig 
ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het 
inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt en in een lening voor bedrijfskapitaal 
tegen een sterk verlaagde rente om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. 
 
Tozo 1 
De regeling liep van 1 maart tot 1 juni 2020. De invoering van de Tozo binnen de dienstverlening van 
Baanbrekers was een enorm karwei onder hoge tijdsdruk dat veel van de flexibiliteit van de medewerkers 
en de organisatie heeft gevraagd. Enerzijds is de invoering gelukt door prioriteit te geven aan dit project 
en daarmee andere werkzaamheden te temporiseren. Anderzijds is het gelukt doordat medewerkers van 
andere afdelingen in zijn gezet van wie de eigen werkzaamheden door de ‘intelligente lockdown’ tijdelijk 
gestopt waren.  
 
Het inzetten van eigen personeel bleek echter niet in alle gevallen de oplossing, bijvoorbeeld door het 
missen van de benodigde expertise. Om de gevraagde dienstverlening te kunnen leveren is daarom ook 
gekozen voor externe inhuurkrachten. Het is goed te constateren dat over het algemeen dit geleid heeft 
tot een snelle doch zorgvuldige afhandeling van de Tozo-aanvragen en een tijdige betaling van 
voorschotten. 
 
Tozo 2 
De Tozo-regeling is inmiddels verlengd. Tozo 2 loopt van 1 juni tot en met 30 september. Deze regeling 
heeft geen effect op de verslagperiode van deze Berap, maar geeft wel een inkijkje in wat er de komende 
periode op ons af kan komen. Tozo 2 heeft enkele aanpassingen ten opzichte van Tozo 1. Zo wordt bij de 
aanvraag voor een aanvullende uitkering levensonderhoud de partnertoets uitgevoerd, omdat het 
inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de uitkering. De aanvraag lening 
bedrijfskapitaal moet bij Tozo 2 worden voorzien van een verklaring waaruit blijkt dat er geen sprake is 
van surseance van betaling of aanvraag faillissement. In de volgende Berap zullen we inzage geven in de 
effecten van Tozo 2. 
 
Financiering Tozo 
De Rijksoverheid heeft aangegeven de Tozo-uitkeringen volledig te vergoeden en de uitvoeringskosten 
van de Tozo te compenseren. Voor de compensatie van de uitvoeringskosten geldt een vast bedrag per 
besluit op een aanvraag. De hoogte van de compenstatie wordt op een later moment bekend gemaakt. 
Het is dus nog een grote onzekerheid of de vergoeding toereikend zal zijn voor de daadwerkelijke 
uitvoeringskosten bij Baanbrekers.  

Gemeente                                               

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

Heusden Loon op Zand Waalwijk Totaal

31-12-2019 485 217 705 1.407

Instroom 55 33 78 166

Uitstroom 45 25 72 142

30-04-2020 495 225 711 1.431

Instroom

Uitstroom

31-08-2020

Instroom

Uitstroom

31-12-2020
Bron: Werap week 1 - 18

Ontwikkeling uitkeringsbestand 2020 per gemeente
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Bezwaar, beroep en klachten 

  

Het aantal klachten en bezwaren is in 2020 ten opzichte van voorgaande jaren iets gedaald. Het aantal 

(hogere) beroepen laat een flinke afname zien ten opzichte van vorig jaar.  

 

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

besluit, is een goede maatstaf voor de kwaliteit van de genomen besluiten. Doordat dit aantal in alle 

gevallen laag is, geeft dat vertrouwen in de kwaliteit van de genomen besluiten. 

 

Over de eerste vier maanden van 2020 zijn de volgende aantallen over bezwaren, beroepen en klachten 

te melden: 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
  

                              Periode  

Soort

jan - apr 

2020

mei - aug 

2020

sep - dec 

2020

Totaal 2020 in % jan - apr 

2019

binnengekomen 4 4 100% 7

Totaal afgehandeld 2 0 0 2 100% 5

- na  mediation opgelost 2 2 100%

- gegrond 0 0 0%

- ongegrond 0 0 0%

- ingetrokken 0 0 0%

binnengekomen 79 79 100% 81

Totaal afgehandeld 57 0 0 57 100% 75

- gegrond 7 7 12%

- gedeeltelijk gegrond 1 1 2%

- ongegrond 38 38 67%

- niet ontvankelijk 11 11 19%

- ingetrokken 0 0 0%

binnengekomen 2 2 100% 5

Totaal afgehandeld 1 0 0 1 100% 3

- ingetrokken 0 0 0%

- afgewezen 0 0 0%

- niet ontvankel i jk 1 1 100%

binnengekomen 9 9 100% 32

Totaal afgehandeld 11 0 0 11 100% 13

- (gedeeltel i jk) gegrond 1 1 9%

- ongegrond 8 8 73%

- ingetrokken 2 2 18%

- niet ontvankel i jk 0 0 0%

Klachten

Bezwaren

Voorlopige voorzieningen

(Hogere) beroepen
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2.2 Deelprogramma 2: Re-integratie & Participatie 
 
Ten tijde van het opstellen van deze Berap zitten we midden in de intelligente lockdown die net iets 

versoepeld wordt. De gevolgen tot nu toe voor het In-, Door- en Uitstroom proces zijn echter goed te 

merken. Dit geldt zowel voor P-wet kandidaten als voor onze SW-doelgroep. 

Het aantal uitkeringsgerechtigden groeit. Bij aanvang van het jaar was de stand 1.408 en dit daalde de 

eerste paar weken naar 1.396. Echter is sprake van een gestage groei vanaf maart. De verwachting is dat 

deze groei zich voortzet. Waar het gaat uitkomen is ongewis en de voorspellingen zijn erg wisselend. Begin 

mei werd een kwart minder vacatures in onze regio gemeld bij het UWV. Is dit tijdelijk en veert onze markt 

weer overeind als de maatregelen nog verder versoepeld worden? Of liggen we echt even op onze rug en 

gaat de wederopstanding nog wel even duren? Wie het weet mag het zeggen. Vooralsnog kijken we terug 

op de realisatie tot nu toe. 

Tot 1 mei hebben we 60 P-wet kandidaten geplaatst. Dit is een forse achterstand op de geplande 300 

(waarvan 250 door WSP Werkhart) plaatsingen voor geheel 2020. De plaatsingen die we hebben 

gerealiseerd, betreffen zowel betaalde banen door middel van detachering als reguliere plaatsingen. Als 

het tempo van de plaatsingen niet snel aantrekt, is de verwachting dat het aantal begrote plaatsingen van 

300 aan het eind van het jaar niet gehaald zal worden. Doordat als gevolg van de corona-maatregelen er 

zowel nieuwe kans- als risicoberoepen zijn ontstaan, is het op het moment van schrijven nog niet duidelijk 

wat de exacte gevolgen zullen zijn op het begroot aantal plaatsingen. Om dit inzicht te verwerven zijn we 

momenteel de mogelijke instroom uit risicoberoepen en de kansen op uitstroom in kansberoepen in beeld 

aan het brengen om zodoende effectief te kunnen anticiperen op de veranderde omstandigheden. 

De 60 gerealiseerde plaatsingen zijn uit te splitsen in type plaatsingen en plaatsingen met of zonder 

loonkostensubsidie (LKS). 

 

 
 

Aanvullend op bovenstaande is het goed te vermelden dat het verloop van de loonwaardemetingen de 

afgelopen jaren een behoorlijke stijging laat zien. 

 

Schatting is dat we uitkomen rond de 150 dit jaar. Dit betreffen 

zowel nieuwe kandidaten als kandidaten waarvoor een 

verplichte periodieke her-meting moet worden uitgevoerd. 

Met het toenemen van het aantal banenafspraak-kandidaten 

zal ook in de toekomst het aantal loonwaardemetingen blijven 

stijgen. 

 
  

Type plaatsingen Plaatsingen met/zonder LKS

26 fulltime-plaatsingen 18 reguliere vacatures met LKS

29 parttime-plaatsingen 37 reguliere vacatures zonder LKS

5 plaatsingen op scholing 5 plaatsingen n.v.t. (scholing)

60 totaal 60 totaal

Aantal uitgevoerde loonwaardemetingen

2016 10

2017 41

2018 87

2019 106

2020 38 tot 1 mei (+ 24 in caseload)
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Bij Baanbrekers voeren we de loonwaardemetingen zelf uit. De rol van loonwaarde expert is onderdeel 

van de functie Werkmakelaar. Met een toenemend aantal banenafspraak-kandidaten groeit ook de inzet 

van jobcoaches. Op dit moment is er voor 88 mensen Jobcoaching ingezet waarvan er 7 door de werkgever 

worden begeleid. 

 

Voor 2020 was de taakstelling voor beschut werk ten tijde van het vaststellen van de begroting nog niet 

bekend. We schreven toen dat de verwachting was dat naar aanleiding van de evaluatie beschut werk, 

die in 2019 door van Ark is uitgevoerd, er een extra impuls voor beschut werk zou komen. Tot op heden 

is dit uitgebleven. En zoals toen ook aangegeven, bij gelijkblijvend overheidsbeleid, loopt het aantal 

positieve adviezen beschut werk niet gelijk met de taakstelling. De taakstelling is inmiddels bekend en 

komt voor de Langstraat-gemeenten uit op 41. 

 

Tot 1 mei hebben we 9 mensen kunnen laten uitstromen vanuit een doorstroombaan binnen de Werkpool 

naar een reguliere werkgever. Daarnaast lopen er momenteel 2 proefplaatsingen waarvan zo goed als 

zeker is dat dit tot een arbeidsovereenkomst bij die werkgever leiden. Verder staan er nog 2 

proefplaatsingen “on hold” als gevolg van de coronacrisis.  

 

Tot 11 mei hebben we 7 SW-kandidaten bij een externe werkgever aan het werk geholpen door middel 

van zowel individuele als groepsdetacheringen. Helaas zijn er door de Corona-perikelen, ook mensen 

teruggekomen naar Baanbrekers. Het gaat in totaal om 23 mensen die nu binnen de muren van 

Baanbrekers aan de slag zijn. Daarnaast was het de bedoeling dat er vanaf week 19 twaalf medewerkers 

en een meewerkend voorvrouw zouden starten met een groepsdetachering bij een nieuwe 

opdrachtgever, Piant in Waalwijk. Helaas hebben we dit uit moeten stellen door de Corona-perikelen. De 

verwachting voor de teruggekomen medewerkers is dat de meesten weer aan de slag kunnen bij de 

externe werkgever als het werk bij hen weer aantrekt. 

 

Binnen het Tozo-steunpakket dat per 17 maart door het Rijk bekend is gemaakt, waren drie maatregelen 

voor de uitvoering van R&P van toepassing. Allereerst betreft het de garantie aan werkgevers dat 

loonkostensubsidie wordt doorbetaald ten behoeve van werknemers die door de intelligente lockdown 

thuis zijn komen te zitten. Ten tweede betreft het de tijdelijke mogelijkheid om een telefonische 

loonwaardemeting af te nemen zolang een werkplekbezoek niet kan worden georganiseerd. Ten derde 

betreft het de mogelijkheid om tijdelijk de forfaitaire loonkostensubsidieperiode te verlengen. 

Baanbrekers heeft deze maatregelen uiteraard doorgevoerd in de dienstverlening zodra dit in de praktijk 

aan de orde was.  

 

Project HOB / Inburgering+ 

Met ingang van 1 juli 2021 wordt de nieuwe Wet inburgering ingevoerd. Vanaf die datum zijn gemeenten 

verantwoordelijk voor de inburgering van hun nieuwkomers. Er zijn drie leerroutes mogelijk: regulier, 

onderwijs, zelfredzaamheid (Z-route). Gemeenten moeten voor elke leerroute een passend aanbod (lees 

traject) hebben.  
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Daarmee richten we ons dus niet meer alleen op werk of 

onderwijs, waardoor het project Huis Opleiding Baan (HOB) 

verbreed is. Gemeenten Heusden en Waalwijk hebben 

Baanbrekers gevraagd, om in het overgangsjaar naar de nieuwe 

Wet inburgering in 2020, het volgende uit te voeren. 

 
1. Duaal traject Werk of Onderwijs 

Dit traject richt zich op de statushouders die zich in 2020 

vestigen binnen de gemeenten en bemiddelbaar zijn naar 

werk dan wel opleiding (conform aanpak HOB2019) in 

combinatie met een passende inburgeringscursus. 
2. Duaal Activeringstraject Statushouders 

Uit de bestandsscreening HOB2019 is gebleken dat een aantal gevestigde statushouders binnen 

de Langstraat-gemeenten een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben en daarmee niet 

tot de scope van HOB2019 behoren. Zij hebben een intensievere begeleiding nodig waarbij het 

accent ligt op maatschappelijke activering i.p.v. re-integratie naar werk of onderwijs. De 

gemeenten vragen Baanbrekers te starten met een activeringstraject waarbij ook bevordering van 

de Nederlandse taal en het behalen van het inburgeringsdiploma het doel is. Het gaat in totaal 

om 30 statushouders (Heusden 15, Waalwijk 7, Loon op Zand 8) die zich voor 2020 hebben 

gevestigd. Aan hen zal in 2020 een activeringstraject worden aangeboden.  

 

Door Loon op Zand is gecommuniceerd dat in 2020 geen budget beschikbaar is en zij vanaf 2020 geen 

nieuwe trajecten inkopen. Voor 2019 geldt dat 20 trajecten waren geprognosticeerd. Er zijn 12 trajecten 

opgestart doordat de instroom van statushouders aan de poort lager was en de kandidaten in het zittend 

bestand een (nog) grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben dan verwacht. Deze doelgroep vraagt meer 

inspanning dan de bemiddelbare HOB-kandidaten. Er was onvoldoende capaciteit bij Baanbrekers om 

voor kandidaten een activeringstraject van 24 maanden op te gaan zetten. Dit behoorde ook niet tot de 

scope van het HOB-project. Om die reden heeft de gemeente Loon op Zand de gereserveerde middelen 

van de acht HOB-trajecten overgeheveld naar 2020 zodat deze kandidaten alsnog opgepakt kunnen 

worden. Het gaat hier om activeringstrajecten. 

 

Opleidingsbudget 

In de ontwerpbegroting 2020 stond: Het toegenomen budget voor opleiding heeft vooral te maken met 

het TalentProgram dat in 2018 als pilot heeft gedraaid voor de gemeente Waalwijk en ook door Waalwijk 

is gefinancierd. Dit traject voorziet in een maatwerkaanpak. RIBW Brabant richt zich hierin op de aanpak 

van de psychische problematiek en het arbeidsfit maken van de kandidaat en Baanbrekers richt zich op 

het traject naar werk. Baanbrekers is van mening dat het programma structureel voor de Langstraat 

ingezet moet worden en is bereid de helft van de kosten voor diens rekening te nemen. De overige kosten 

zouden door de drie gemeenten betaald moeten worden. Vooruitlopend op gesprekken met de gemeenten 

hierover nemen wij in deze ontwerpbegroting deze post op. 

 

In maart 2019 heeft het SET aangegeven meerwaarde te zien in het opnemen van het Talentprogram in 

de standaarddienstverlening van Baanbrekers voor kandidaten waarbij een traject met uitzicht op werk 

aan de orde is. Voor deze trajecten zullen de volledige kosten op het re-integratie budget van Baanbrekers 

terechtkomen. 
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Regionale werkgeversdienstverlening & Matching 

Met een positief besluit op de regionale bundeling middelen wordt een deel van de re-integratiegelden 

per 2020 naar WSP doorbetaald. De definitieve start van deze pilot was per 1 maart 2020. 

 

Met bundeling middelen is ook de inzet van instrumenten ten behoeve van werkgeversdienstverlening 

verlegd. De sturing daarop vindt niet meer plaats door Baanbrekers maar door het MT-WSP. Daar is 

gebleken dat er bij sommige instrumenten behoefte is aan eenduidige en specifiekere werkafspraken en 

documenten, zodat deze instrumenten regionaal op dezelfde wijze worden ingezet. Daarom starten er 

werkgroepen om deze op te stellen. In de werkgroepen is een afgevaardigde van het UWV, Tilburg, 

Baanbrekers en iemand namens de kleinere gemeenten (Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Dongen en 

ABG) vertegenwoordigd. 
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2.3 Deelprogramma 3: Leerwerkstructuur 
 

De ambities zoals verwoord in de geactualiseerde begroting 2020 blijven onverminderd van kracht. 

Daarom wordt nu uitsluitend stilgestaan bij de belangrijkste ontwikkelingen. 

 

Zo regulier als mogelijk 

Mede door het aantrekken van twee extra medewerkerscoaches hebben op verschillende afdelingen 

gesprekken plaatsgevonden met medewerkers om hen te begeleiden richting een zo regulier mogelijke 

werkplek. 

 

Organisatorische ontwikkelingen binnen het Werkbedrijf 

Vanwege de sluiting van de Cleanroom en de Wasserij eind 2020 worden met de grootste opdrachtgevers 

afspraken gemaakt over de afbouw van de werkzaamheden tijdens de resterende contractduur.  

 

Gedurende de afbouwperiode zullen de detacheringsmogelijkheden van de SW-medewerkers door 

medewerkerscoaches in beeld worden gebracht en worden medewerkers begeleid naar een voor hen zo 

regulier mogelijke werkplek. De verwachting is dat 70% van de SW-medewerkers uitstroomt richting de 

Werkpool en 30% op een beschutte werkplek in het werkbedrijf van Baanbrekers.  

 

Met reguliere medewerkers worden gesprekken gevoerd om hen in beweging te brengen en te 

ondersteunen naar ander werk. Ook met medewerkers van Bedrijfsvoering & Control, voor wie (een deel 

van) de functie vervalt, worden gesprekken gevoerd. Afhankelijk van vervroegde uitstroom op kritieke 

functies (direct en indirect) kan tijdelijke vervanging noodzakelijk zijn. 

 

Vangnet Beschut Werk & doorstroombanen 

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

januari tot en met april gemiddeld 10. Het aantal medewerkers bij de Werkpool met een indicatie Beschut 

Werk bedroeg in deze periode gemiddeld 3. 

 

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

januari tot en met april betrof dit gemiddeld 11 werkplekken voor kandidaten met een indicatie 

Banenafspraak. De Werkpool heeft in dezelfde periode gemiddeld 28 van dit soort werkplekken 

gerealiseerd. 

 

 
  

Werkgelegenheid Leerwerkstructuur

Doelgroep

Afdeling

Werkpool 122 (110) 108,7 (98,1) 28 (32) 25,1 (28,4) 3 (2) 2,8 (1,8) 153 (144) 136,5 (128,3)

Verpakken & Assemblage 74 (98) 57,0 (80,0) 1 (2) 1,0 (1,3) 6 (4) 3,3 (2,2) 81 (104) 61,3 (83,4)

Wasserij 20 (20) 16,3 (16,0) 4 (3) 3,8 (2,6) 0 (0) 0,2 (0,0) 25 (23) 20,3 (18,5)

Twiddus 68 (68) 52,6 (53,6) 1 (2) 1,0 (1,4) 2 (2) 1,9 (2,0) 71 (71) 55,5 (57,0)

Cleanroom 39 (40) 29,1 (29,9) 3 (2) 2,6 (1,8) 2 (2) 1,9 (1,6) 44 (44) 33,6 (33,2)

Broikes 6 (8) 4,1 (5,9) 2 (0) 1,6 (0,0) 0 (0) 0,0 (0,0) 8 (8) 5,8 (5,9)

Kantine 8 (10) 7,0 (8,3) 0 (0) 0,0 (0,0) 0 (0) 0,0 (0,0) 8 (10) 7,0 (8,3)

Totaal 337 (354) 274,9 (291,7) 39 (41) 35,1 (35,4) 13 (10) 10,1 (7,5) 390 (404) 320,0 (334,7)

TotaalParticipatiewetWsw

* Gemiddelde bezetting januari - april 2020 (2019 )

Aantal fte Aantal fte Aantal fte Aantal fte

Banenafspraak Beschut Werk
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De leerwerkstructuur van Baanbrekers ten tijde van corona 
 

De impact van het coronavirus op het dagelijkse leven in Nederland is groot. Om risico’s op besmetting 

en verspreiding van het virus tegen te gaan worden forse beperkingen opgelegd. Dat raakt alles en 

iedereen en dus ook de PMC’s, de Werkpool en de mensen die bij ons werken. In onze leerwerkomgeving 

werken veel mensen die fysiek of psychisch kwetsbaar zijn en voor wie werken daardoor nu even geen 

optie is of was. 

 

Ondanks de beperkingen die de huidige crisis stelt aan de bedrijfsvoering en de productiemogelijkheden, 

werd juist ook in deze tijd de meerwaarde van onze PMC’s zichtbaar. Op allerlei manieren ging het werk 

ook in de coronatijd ‘gewoon’ door en werden diverse initiatieven opgezet. Hieronder een paar 

voorbeelden. 

 

Cleanroom 

In de cleanroom van Baanbrekers zijn de afgelopen maanden 700.000 IC-spuiten geproduceerd en 

verpakt voor de ziekenhuizen. Een forse opdracht die extra capaciteit vroeg, en met ondersteuning 

van geneeskundestudenten is uitgevoerd. Werknemers met en zonder arbeidsbeperking leverden 

daarmee gezamenlijk een belangrijke bijdrage aan de noodzakelijke intensieve zorg. 

 

Twiddus 

Als gevolg van de RIVM-richtlijnen lieten we maximaal tien klanten in de winkel toe en nooit meer dan 

twee tegelijk. Gelet op ons vloeroppervlak is dat streng, maar op deze manier kon de winkel toch open 

blijven voor de klantenkring die wij bedienen. Klanten toonden begrip en respect, in de rij en in de winkel 

hielden ze zich keurig aan de anderhalve meter afstand. 

 

Wasserij 

De wasserij draaide ook in deze bizarre tijden met aanpassingen, maatregelen, inzet en humor gewoon 

door. Omdat een grote hoeveelheid wasgoed afkomstig is uit verzorgingshuizen, was een aangepaste 

werkwijze noodzakelijk. Iedereen werkte met jassen en – behalve tijdens het vouwen van de schone was 

– met handschoenen aan. Als een partij wasgoed besmet kon zijn, gebruikten we ook mondkapjes en ging 

zo’n partij in opvallende rode zakken met de datum erop naar een aparte ruimte in het verzorgingshuis. 

Daar bleef het vijf dagen in quarantaine voordat het gewassen werd. Immers, veiligheid boven alles. 

 

Sandra van Engelen, medewerker van de wasserij, is tevens filmster geworden. Een filmploeg heeft haar 

gevolgd tijdens haar werk bij Baanbrekers. Van een hele filmdag is uiteindelijk een mooie reclamespot 

overgebleven van ongeveer dertig seconden. De reclamespot is gemaakt in opdracht van Cedris en is 

gedurende een paar weken op de nationale televisie uitgezonden. 

 

Verpakken & Assemblage 

Vanwege het coronavirus zaten sommige medewerkers van Baanbrekers preventief thuis. De meesten 

voelden zich prima en wilden graag aan het werk blijven. Dat ging echter niet altijd, het (productie)werk 

dat ze deden kon je niet zomaar oppakken en thuis neerzetten.  

 

Met uitzondering van een kleine groep waarvoor Baanbrekers een creatieve tijdelijke oplossing vond: 

kleine klussen eenvoudig productiewerk aan de eetkamertafel. Goed voor de medewerkers, want die 

hadden wat omhanden en voelden zich nuttig. En goed voor Baanbrekers en haar opdrachtgevers, omdat 

de productie zo ‘gewoon’ door kon gaan. 
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3 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN 
 

3.1 Overzicht van lasten en baten 
 

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

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

resultaat van Baanbrekers. 

 

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

Algemene toelichting op gemeenschappelijke programmaonderdelen 
 
Gesubsidieerd personeel 

Gesubsidieerd personeel bestaat uit medewerkers met een Wsw-indicatie. Op basis van het huidige 

personeelsbestand zijn de loonkosten bijgesteld. 

 

Wsw rijksvergoeding 

In de begroting 2020 is de Wsw rijksvergoeding conform meicirculaire 2020 verwerkt. De verdeling van 

de totale Wsw rijksvergoeding over de deelprogramma’s is gemaakt op basis van de afdelingen waarvoor 

de medewerkers momenteel werkzaam zijn. 

 

Daarnaast is het belangrijk te melden dat het kabinet voor de maanden maart tot en met mei 90 miljoen 

euro heeft uitgetrokken voor de ondersteuning van sociale werkbedrijven. Opdrachten vallen weg en een 

deel van de werknemers zit, vanwege de gezondheidsrisico’s, thuis. Deze financiële tegemoetkoming 

moet een groot deel van het omzetverlies compenseren. In de septembercirculaire 2020 zal concreet 

blijken voor welk bedrag Baanbrekers gecompenseerd wordt.  

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m 

april 2020

Realisatie t/m 

april 2020

Verschil 1ᵉ                    

4 maanden

Begroting 2020 Prognose 2020 Jaarekening 

2019

Lasten

DP1: Inkomensondersteuning 8.280 10.164 1.884 25.619 41.145 25.996

DP2: Re-integratie & Participatie 1.587 1.128 -458 4.290 4.171 3.415

DP3: Leerwerkstructuur 4.329 4.171 -159 13.063 12.890 12.637

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 7 0 -7 322 286 445

Totaal lasten deelprogramma's 14.203 15.463 1.260 43.294 58.492 42.493

Overhead 2.534 2.253 -280 7.324 7.089 7.139

Totaal lasten 16.737 17.716 980 50.618 65.581 49.632

Baten

DP1: Inkomensondersteuning 9.620 17.160 7.540 28.741 43.195 29.020

DP2: Re-integratie & Participatie 454 365 -89 1.101 1.122 968

DP3: Leerwerkstructuur 4.402 4.180 -221 13.386 13.049 13.556

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 3.651 3.718 67 7.390 7.413 8.541

Totaal baten 18.127 25.423 7.297 50.618 64.779 52.086

Saldo van lasten en baten 1.390 7.707 6.317 0 -802 2.453

Af: stortingen reserves 0 0 0 0 0 -240

Bij: onttrekkingen reserves 0 46 46 0 802 864

Resultaat 1.390 7.752 6.363 0 0 3.077
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3.2 Toelichting op het overzicht van lasten en baten 
 

 
 
In deelprogramma 1: Inkomensondersteuning is in de eerste vier maanden van 2020 een voordeel 
behaald van € 5.656.000 ten opzichte van de begroting. Dit wordt gevormd door een nadeel aan de 
lastenkant van € 1.884.000 en een voordeel aan de batenkant van € 7.540.000. Hierna is een toelichting 
gegeven op de relevante afwijkingen en ontwikkelingen binnen de posten van deelprogramma 1: 
Inkomensondersteuning. 
 
BUIG: uitkeringen, inkomsten en invordering 
Tot en met april zijn alle BUIG-middelen door de gemeenten aan Baanbrekers doorbetaald. In april is door 
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het nader voorlopige budget afgegeven met 
betrekking tot de BUIG – Inkomsten. Voor de drie gemeenten samen leidde dit tot een korting van 
afgerond € 925.000 ten opzichte van de berichtgeving in september 2019. Echter, de bijstelling van het 
nader voorlopig budget betreft een tussenstand, waarin de realisaties van vorig jaar én de conjuncturele 
situatie van vlak vóór de coronacrisis (CEP, CPB) zijn verwerkt. Bij de vaststelling van het definitieve budget 
2020 (eind september) zal rekening worden gehouden met de actuele conjuncturele situatie. Om 
onnodige tussentijdse schommelingen te voorkomen, wordt voorgesteld om pas bij de 2e Berap een 
begrotingswijziging te maken. 
 
Voor de BUIG – Uitkeringen wordt wel een begrotingswijzing voorgesteld. In de huidige begroting is 
uitgegaan van gemiddeld 1.420 uitkeringsgerechtigden over 2020. De intrede van het coronavirus 
noodzaakt echter tot aanpassing. Vanaf begin maart groeit het uitkeringsbestand gestaag. Als we de 
trendlijn van ons fictief klanten bestand volgen, zullen we aan het eind van dit jaar uitkomen op zo’n 1.600 
uitkeringsgerechtigheden. Daarom wordt, met in achtneming van de realisatie tot en met april, de 
begroting nu bijgesteld op basis van gemiddeld 1.500 uitkeringsgerechtigden. Dit levert een extra 

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m 

april 2020

Realisatie t/m 

april 2020

Verschil 1ᵉ                    

4 maanden

Begroting 2020 Prognose 2020 Jaarekening 

2019

Lasten

BUIG - Uitkeringen 6.189 6.312 123 19.340 20.580 19.636

Bbz 161 138 -23 484 484 473

Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers (Tozo) 0 1.805 1.805 0 13.596 0

Bijzondere bijstand 766 837 71 2.297 2.415 2.344

Gesubsidieerd personeel 39 40 2 116 122 113

Niet gesubsidieerd personeel 948 913 -35 2.867 2.853 2.704

Inhuur derden 65 182 117 195 775 316

DVO HIT/BIT 3 0 -3 10 10 4

Specifieke ICT 110 159 49 310 310 312

Overige lasten 0 -221 -221 0 0 94

Totaal lasten 8.280 10.164 1.884 25.619 41.145 25.996

Baten

BUIG - Inkomsten 8.242 8.242 0 25.756 25.756 25.541

BUIG - Invordering 183 226 43 550 550 577

Bbz 17 115 98 50 50 475

Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers (Tozo) 0 7.330 7.330 0 14.330 0

Bijzondere bijstand 1.150 1.219 69 2.297 2.415 2.344

Wsw rijksvergoeding 26 27 1 78 85 79

DVO HIT/BIT 3 0 -3 10 10 4

Overige baten 0 0 0 0 0 0

Totaal baten 9.620 17.160 7.540 28.741 43.195 29.020

Saldo van lasten en baten 1.340 6.996 5.656 3.123 2.050 3.025

Deelprogramma 1: Inkomensondersteuning
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kostenpost op van € 1.240.0000. In de komende maanden wordt bezien in hoeverre deze aanpassing in 
lijn ligt met de daadwerkelijke gevolgen van de coronacrisis op het aantal uitkeringen. In de 2e Berap zal 
dit programmaonderdeel, in combinatie met het definitieve BUIG-budget opnieuw aan de orde komen. 
 
Het niveau van BUIG – Invordering loopt vooralsnog voor op schema. Gezien het grillige karakter van deze 
post wordt tijdens de 2e Berap opnieuw bezien of dit tot een begrotingswijzing moet leiden. Op dit 
moment volgt geen aanpassing. 
 

 
 
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en inhuur derden 
De invoering van de Tozo heeft grote financiële consequenties voor deelprogramma 1. Het grote voordeel 
aan de batenkant wordt immers veroorzaakt doordat het Rijk tot eind april reeds voor € 7.330.000 aan 
middelen had overgemaakt, terwijl de uitkeringslasten op dat moment pas echt op gang begonnen te 
komen. Door introductie van de regeling in maart 2020 is dit tevens een nieuw programmaonderdeel. 
 

 
 
Zoals in de programmaverantwoording vermeld is, worden de uitkeringslasten één op één door het Rijk 
vergoed. Voor de uitvoeringslasten geldt een vast bedrag per genomen besluit.  
 
Om de impact van de Tozo op de financiën van Baanbrekers zo goed mogelijk in te schatten, hebben we 
bovenstaande berekening gemaakt, uitgaande van: 

 een extra kostenpost aan inhuur van € 580.000; 

 een geraamde vergoeding van € 300 per genomen besluit. De hoogte van de vergoeding is nog 
niet bekend. De raming is bepaald na overleg met een collega Participatie-bedrijf en met oog op 

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m 

april 2020

Realisatie t/m 

april 2020

Verschil 1ᵉ                    

4 maanden

Begroting 2020 Prognose 2020 Jaarekening 

2019

BUIG - Uitkeringen 6.189                       6.312                       123                          19.340                    20.580                    19.636                    

BUIG - LKS: Banenafspraak 475                          422                          -53                           1.450                       1.450                       1.145                       

BUIG - LKS: Beschut Werk 80                             41                             -38                           388                          388                          116                          

Sub-totaal 6.743                       6.775                       32                             21.178                    22.418                    20.897                    

BUIG - Invordering -183                         -226                         -43                           -550                         -550                         -577                         

Saldo 6.560                       6.549                       -12                           20.628                    21.868                    20.320                    

BUIG - Inkomsten -8.242                     -8.242                     0                               -25.756                   -25.756                   -25.541                   

Resultaat op BUIG -1.682                     -1.693                     -12                           -5.128                     -3.888                     -5.221                     

Toelichting: Recapitulatie BUIG

Lasten Baten

Uitkeringslasten 13.596.000€      Vergoeding uitkeringslasten 13.596.000€  

- Tozo 1 8.325.600€            - Uitkerings lasten worden voor 100% vergoed

LO: 80% toekenning x 2.130 aanvragen x € 1.300 x 3 maanden 6.645.600€                  

KR: 80% toekenning x     210 aanvragen x € 10.000 1.680.000€                  Compensatie uitvoeringslasten 733.500€        

- o.b.v. 2.445 unieke  bes lui ten x € 300

- Tozo 2 5.270.400€            

LO: 50% x toegekend aantal Tozo 1 aanvragen x € 1.300 x 4 maanden 4.430.400€                  

KR: 80% toekenning x     105 aanvragen x € 10.000 840.000€                      

Uitvoeringslasten 580.000€            

- interne organisatie p.m¹

- additionele externe inhuur 580.000€            

Totaal lasten 14.176.000€      Totaal baten 14.329.500€  

Afkortingenlijst

LO = uitkeringen levensonderhoud

KR = lening voor bedrijfskapitaal

Tozo

¹ De PM-post betreft de kosten van inzet van inkomensconsulenten, medewerkers R&P, 

aanpassing van geautomatiseerde systemen etc. Omdat deze kosten vooralsnog binnen de 

begroting worden opgevangen, heeft het geen kostenverhogend effect. Dit heeft er dan wel 

toe geleid dat werkzaamheden zijn getemporiseerd / zijn blijven liggen. 
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de vergoeding ad € 317 die tot 1 januari 2020 werd ontvangen voor een verkorte Bbz-aanvraag 
door ondernemers in de binnenvaart; 

 geen nieuwe vergoeding voor de afhandeling van Tozo 2-aanvragen. Daar waar sprake is van een 
verlengde aanvraag is het niet duidelijk of opnieuw een vergoeding wordt verstrekt voor de 
afhandeling. Er is immers, op basis van de toelichtingen die door het Rijk zijn gegeven, niet zonder 
meer sprake van een nieuw besluit; 

 geen nieuwe losstaande aanvragen voor Tozo 2. Oftewel, de aanname dat Tozo 2 alleen 
verlengingen van Tozo 1 zal betreffen. 

 
Bijzondere bijstand 
Op 1 juli 2019 zijn door het dagelijks bestuur de gewijzigde beleidsregels voor de bijzondere bijstand 
vastgesteld en loopt ook de afrekening van Inburgering hierin mee. In de tweede helft van 2019 leidde dit 
reeds tot een lastenverhoging ten opzichte van voorgaande jaren. In de begroting 2020 is uitgegaan van 
het lastenniveau uit de afgelopen jaren. Doordat echter nieuw beleid van toepassing is, heeft dit in het 
eerste tertiaal 2020 tot hogere lasten geleid dan begroot is. Voor de prognose zijn de werkelijke 
bestedingen over de periode januari – april 2020 nu aangevuld met het kostenniveau over de periode mei 
- december 2019. Afrekening vindt uiteindelijk per gemeente plaats op basis van de werkelijk gemaakte 
kosten. Hieronder de kosten bijzondere bijstand per gemeente en de splitsing naar hoofdkostensoorten. 
 

 
 

 
NB: Het grote verschil in het aantal dossiers zit hem in het toegenomen aantal personen dat gebruik maakt van de collectieve 
ziektekostenverzekering. Dat de kosten daarvan niet zoveel zijn toegenomen wordt veroorzaakt doordat vanaf januari 2020 lagere 
pakketprijzen worden gehanteerd. In 2019 was de hoogste bijdrage nog € 35 euro, terwijl dat in 2020 € 21 euro bedraagt. 

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m 

april 2020

Realisatie t/m 

april 2020

Verschil 1ᵉ                    

4 maanden

Begroting 2020 Prognose 2020 Jaarekening 

2019

Heusden 261                          299                          38                             784                          846                          808                          

Loon op Zand 132                          134                          2                               395                          410                          408                          

Waalwijk 373                          404                          31                             1.118                       1.159                       1.128                       

Totaal lasten 766                          837                          71                             2.297                       2.415                       2.344                       

Toelichting: Bijzondere bijstand

Omschrijving Cluster

aantal 

dossiers €

Gem. 

aantal 

dossiers €

aantal 

dossiers €

aantal 

dossiers €

kosten financiële transacties f 628 315.840     238 125.742     114 50.430       276 139.668     

directe levensbehoeften a 77 98.448       23 38.537       11 9.928          43 49.983       

individuele inkomenstoeslag k 183 81.979       60 26.626       23 10.484       100 44.869       

voorziening voor wonen c 52 53.911       16 14.334       11 6.737          25 32.840       

kosten maatschappelijke zorg e 46 19.150       24 11.426       6 2.050          16 5.674          

kosten medische dienstverlening h 17 5.761          5 1.649          3 2.223          9 1.889          

kosten huishouden b 12 1.624          4 371             1 684             7 569             

voorziening voor opvang d 7 389             2 34                3 284             2 71                

individuele studietoeslag l 0 -              0 -              0 -              0 -              

kosten uitstroombevordering g 33 5.609          12 1.767          3 597             18 3.245          

overige kosten soorten i 14 8.122          6 480             1 156             7 7.486          

Sub-totaal 1.069 590.833     390 220.966     176 83.573       503 286.294     

Collectieve ziektekostenpremie m 3.455 239.021     1.087 72.742       660 51.886       1.708 114.393     

Div adm. posten / ontvangsten 0 7.033          5.311          -1.713        3.435          

Totaal 2020 t/m april 4.524 836.887     1.477 299.019     836 133.746     2.211 404.122     

Totaal 2019 t/m april 3.339 765.280     1.060 261.008     642 131.516     1.637 372.756     

Verschil 2020 t.o.v. 2019 1.185 71.607       417 38.011       194 2.230          574 31.366       

Bijzondere bijstand 2020 naar hoofdkostensoorten

Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk
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In deelprogramma 2: Re-integratie & Participatie is in de eerste vier maanden van 2020 een voordeel 
behaald van € 369.000 ten opzichte van de begroting. Dit wordt gevormd door een voordeel aan de 
lastenkant van € 458.000 en een nadeel aan de batenkant van € 89.000. Hierna is een toelichting gegeven 
op de relevante afwijkingen en ontwikkelingen binnen de posten van deelprogramma 2: Re-integratie & 
Participatie. 
 
 
BUIG – LKS: Banenafspraak en Beschut Werk 

 BUIG – LKS Banenafspraak: het uitgekeerde bedrag aan loonkostensubsidies ligt iets onder 
begroting. Vooralsnog geen aanpassing. 

 BUIG – LKS Beschut Werk: zoals aangegeven in de programmaverantwoording blijft dit achter op 
de taakstelling. BUIG – LKS Beschut Werk werkt echter kostenneutraal door in de begroting omdat 
Fidant als ontvanger optreedt. In de 2e Berap zal op basis van het gerealiseerd aantal plaatsingen 
op dat moment een nieuwe prognose worden gemaakt. 

 

 
  

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m 

april 2020

Realisatie t/m 

april 2020

Verschil 1ᵉ                    

4 maanden

Begroting 2020 Prognose 2020 Jaarekening 

2019

Lasten

BUIG - LKS: Banenafspraak 475 422 -53 1.450 1.450 1.145

BUIG - LKS: Beschut Werk 80 41 -38 388 388 116

Re-integratie trajecten 179 181 3 520 490 530

Lonen Fidant extern 20 23 3 60 60 47

Projectkosten HOB 114 55 -59 342 342 245

Niet gesubsidieerd personeel 559 554 -5 1.681 1.705 1.612

- doorbelast aan trajecten -156 -149 7 -473 -481 -280

Inhuur derden 3 1 -2 10 68 0

Contributie WSP Werkhart 313 0 -313 313 150 0

Overige lasten 0 0 0 0 0 0

Totaal lasten 1.587 1.128 -458 4.290 4.171 3.415

Baten

Participatiebudget (P-budget) 236 239 3 709 730 686

Vergoeding Fidant extern 16 10 -6 50 50 21

Projectinkomsten HOB 202 132 -69 342 342 245

Inkomsten uit de regio 0 -17 -17 0 0 16

Overige baten 0 0 0 0 0 0

Totaal baten 454 365 -89 1.101 1.122 968

Saldo van lasten en baten -1.133 -764 369 -3.190 -3.049 -2.447

Waarvan dekking uit BUIG 555 464 -91 1.838 1.838 1.262

Waarvan overig 578 300 -278 1.352 1.211 1.185

Deelprogramma 2: Re-integratie & Participatie

Categorie

Periode

januari - april 639 (524) € 422.421 (€ 360.009) 69 (70) 41.165€  (€ 38.216) 708 (594) € 463.586 (€ 398.225)

mei - augustus (594) (€ 359.288) (56) (€ 37.763) 0 (650) € 0 (€ 397.051)

september - december (680) (€ 426.601) (64) (€ 40.213) 0 (744) € 0 (€ 466.814)

Totaal 639 (1.798) € 422.421 (€ 1.145.898) 69 (190) 41.165€  (€ 116.192) 708 (1.988) € 463.586 (€ 1.262.090)

* Betalingen in periode 2020 (2019)

Inzet van BUIG -loonkostensubsidie Banenafspraak & Beschut Werk

TotaalBanenafspraak Beschut Werk

Aantallen Aantallen AantallenLasten (€)Lasten (€) Lasten (€)
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Re-integratie trajecten 
Over het algemeen lopen de bestedingen in de pas met de begroting. Toch worden een tweetal budgetten 
afgeraamd. Ten eerste lopen de kosten van inburgering vanaf 1 juli 2019 mee onder de bijzondere bijstand 
en worden deze ook per gemeente vergoed. Daarnaast hebben de gemeenten besloten tot samenwerking 
in de GR Hart van Brabant waardoor een deel van onze dienstverlening naar de regio is verschoven. 
Hierdoor zullen minder stimuleringspremies door Baanbrekers worden ingezet, dan tot nu toe begroot is. 
Komende maanden moet blijken of dit deelbudget volledig afgeraamd kan worden. 
 
 

 
 
Project Huis Opleiding Baan (HOB) 
Een aantal HOB-trajecten die in 2019 van start zijn gegaan lopen ook in 2020 door. Daarnaast zijn ook in 
2020 weer nieuwe trajecten opgestart. Iedere gemeente heeft hiervoor afzonderlijke overeenkomsten 
met Baanbrekers afgesloten, waarbij trajectprijzen in rekening worden gebracht op basis van de te leveren 
dienstverlening. 
 
Contributie WSP Werkhart 
De drie gemeenten 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). 
Daarnaast is ondertussen duidelijkheid verschaft over de korting die Baanbrekers zal ontvangen voor het 
feit dat zij reeds jobcoaches in dienst heeft. Als gevolg van die korting is de verwachte kostenpost nu naar 
beneden bijgesteld tot € 150.000 voor de drie Langstraatgemeenten. Voor de inleg van de gelden is bij 
Baanbrekers tot op heden geen factuur vanuit de regio ontvangen. 
 
Participatiebudget (P-budget) 
Bijstelling op basis van de berichtgeving meicirculaire 2020 inzake de participatiegelden.  

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m 

april 2020

Realisatie t/m 

april 2020

Verschil 1ᵉ                    

4 maanden

Begroting 2020 Prognose 2020 Jaarekening 

2019

Stimuleringspremies 22                             12                             -10                           65                             35                             52                             

Inburgering 25                             -                           -25                           75                             -                           36                             

Transferium / SMT 60                             53                             -7                             180                          180                          161                          

Jobcoach / loonwaardemeting 50                             68                             18                             150                          150                          89                             

Opleiding 33                             35                             2                               100                          100                          78                             

Bestandsanalyse -                           -                           -                           -                           -                           124                          

Overig 8                               14                             6                               25                             25                             26                             

Sub-totaal 198                          181                          -16                           595                          490                          566                          

Doorbelast gemeenten inburgering -19                           -                           19                             -75                           -                           -36                           

Totaal re-integratie trajecten 179                          181                          3                               520                          490                          530                          

Toelichting: Re-integratie trajecten
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In deelprogramma 3: Leerwerkstructuur is in de eerste vier maanden van 2020 een nadeel behaald van 
€ 63.000 ten opzichte van de begroting. Dit wordt gevormd door een voordeel aan de lastenkant van 
€ 159.000 en een nadeel aan de batenkant van € 221.000. Hierna is een toelichting gegeven op de 
relevante afwijkingen en ontwikkelingen binnen de posten van deelprogramma 3: Leerwerkstructuur. 
 
Resultaat PMC’s en Werkpool 
De gerealiseerde omzet van de PMC’s ligt na vier maanden iets onder het niveau van de begroting. Dit 
nadeel wordt echter gecompenseerd door lagere directe productiekosten als gevolg van een aantal kleine 
investeringen die nog niet verricht zijn. In de resterende periode zullen de directe productiekosten dan 
ook steeds dichter naar het niveau van de begroting toegroeien. 
 

 
 
De coronacrisis heeft impact op de bedrijvigheid in de leerwerkstructuur en de omzet die daarmee 
gepaard gaat. Voor de PMC’s Verpakken & Assemblage, Wasserij en Cleanroom geldt dat deze relatief 
goed in de pas lopen met de begroting en ook weinig hinder ondervinden van de huidige omstandigheden. 
 
De PMC’s Twiddus, Broikes, de kantine en de Werkpool ondervinden echter dusdanige hinder van de 
huidige omstandigheden dat een aanpassing van de omzetverwachting voor dit jaar vereist is. De 
prognose is aangepast op basis van de huidige omstandigheden en inzichten. In de 2e Berap zal opnieuw 
worden bekeken of verdere aanpassing vereist is.  
  

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m 

april 2020

Realisatie t/m 

april 2020

Verschil 1ᵉ                    

4 maanden

Begroting 2020 Prognose 2020 Jaarekening 

2019

Lasten

Directe productiekosten PMC's 118 77 -42 356 280 275

Directe productiekosten Werkpool 0 5 5 0 0 0

Lonen Fidant intern 496 422 -74 1.692 1.692 1.257

Gesubsidieerd personeel 2.961 2.922 -39 8.760 8.733 8.955

Niet gesubsidieerd personeel 721 726 5 2.156 2.085 2.036

Inhuur derden 34 20 -14 100 100 114

Overige lasten 0 0 0 0 0 0

Totaal lasten 4.329 4.171 -159 13.063 12.890 12.637

Baten

Omzet PMC's 962 917 -44 2.775 2.515 3.228

Omzet Werkpool 680 629 -51 2.200 1.900 1.999

Wsw rijksvergoeding 2.490 2.483 -7 7.454 7.677 7.855

Loonkostensubsidies Fidant intern 270 151 -119 957 957 474

Overige baten 0 0 0 0 0 0

Totaal baten 4.402 4.180 -221 13.386 13.049 13.556

Saldo van lasten en baten 73 10 -63 323 159 919

Deelprogramma 3: Leerwerkstructuur

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m 

april 2020

Realisatie t/m 

april 2020

Verschil 1ᵉ                    

4 maanden

Begroting 2020 Prognose 2020 Jaarekening 

2019

Verpakken & Assemblage 226                          217                          -9                             660                          660                          792                          

Wasserij 97                             123                          26                             289                          289                          354                          

Twiddus 238                          218                          -20                           714                          595                          761                          

Cleanroom 253                          285                          32                             670                          670                          912                          

Broikes 31                             2                               -29                           90                             24                             138                          

Kantine -1                             -5                             -3                             -4                             -3                             -3                             

Totaal resultaat PMC's 843                          841                          -2                             2.420                       2.235                       2.952                       

Toelichting: Omzet - directe productiekosten PMC's
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Hierna volgt per PMC een korte toelichting van de redenen tot aanpassing: 

 Twiddus: als gevolg van de intelligente lockdown is de klandizie afgenomen. Daarnaast 
worden we momenteel met de anderhalvemetersamenleving geconfronteerd waardoor 
minder klanten op het zelfde moment in de winkel aanwezig kunnen en mogen zijn. Beide 
factoren hebben ertoe geleid dat de winkelomzet met zo’n 50% is teruggelopen. Daar 
komt nog bij dat er afzetproblemen zijn met de kleding uit inzamelcontainers doordat de 
doorvoer naar landen in Afrika momenteel niet mogelijk is. Om te voorkomen dat er 
oneindig grote voorraden ontstaan, is besloten om het textiel voor een lagere prijs per 
kilo van de hand te doen. Beide effecten zijn vooralsnog voor een periode van een half 
jaar doorberekend. 

 Broikes: door het verbod op bijeenkomsten is nagenoeg de volledige afzetmarkt 
opgedroogd. In april werd slechts een omzet van € 3.000 behaald. De komende maanden 
wordt enige verbetering verwacht, maar bedrijven zullen terughoudend blijven in het 
organiseren van grote groepsbijeenkomsten. 

 Kantine: als gevolg van de coronamaatregelen is de kantine omgedoopt tot een 
afhaalrestaurant. Echter, het hoge percentage thuiswerkers en de terughoudendheid van 
de resterende medewerkers heeft ertoe geleid dat de omzet significant is teruggelopen. 
De verwachting is dat dit ook de komende maanden zal blijven. Op resultaatniveau blijven 
grote nadelige gevolgen achterwege vanwege de grote samenhang tussen omzet en 
inkoopwaarde. 

 Werkpool: twee factoren leiden ertoe dat de omzetverwachting van de Werkpool voor 
2020 aanzienlijk naar beneden wordt bijgesteld. Enerzijds is sprake geweest van een hoog 
ziekteverzuim. Daarnaast valt een groot deel van de betreffende medewerkers in de 
risicogroep waardoor zij preventief thuis moesten blijven. Anderzijds geldt dat sommige 
productielijnen op locatie stil zijn komen te liggen, waardoor de medewerkers (tijdelijk) 
terug zijn gekomen binnen het eigen werkbedrijf. Beide ontwikkelingen leiden tot minder 
declarabele uren van de Werkpool. In de komende maanden moet blijken in hoeverre 
detacheringen doorlopen, tijdelijk worden stilgezet of wellicht zelfs worden beëindigd.  

 
Voor de gehele leerwerkstructuur geldt dat als gevolg van de corona het ziekteverzuim hoog is (geweest) 
en ook een grote groep medewerkers preventief thuis heeft gezeten. Daarnaast zijn medewerkers van 
PMC’s waarbij het rustig was, bij PMC’s ingezet waar de productie gewoon doorliep, om op die manier 
onze dienstverlening naar de opdrachtgevers in deze bizarre tijden zo goed mogelijk te waarborgen. 
 
 
  



 

1e Berap 2020 24 

 

 
 
In deelprogramma 4: Gemeentelijke bijdragen & overige lasten en baten is in de eerste vier maanden van 
2019 een voordeel behaald van € 74.000 ten opzichte van de begroting. Dit wordt gevormd door een 
voordeel aan de lastenkant van € 7.000 en een voordeel aan de batenkant van € 67.000.  
 
Voor de prognose van Ruelong B.V. wordt verwezen naar hoofdstuk 6. Ten opzichte van de begroting is 
de verwachting nu dat het bedrijfsresultaat over 2020 iets zal verbeteren. Voor de overige 
programmaonderdelen zijn er op dit moment verder geen noemenswaardige ontwikkelingen te melden.  

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m 

april 2020

Realisatie t/m 

april 2020

Verschil 1ᵉ                    

4 maanden

Begroting 2020 Prognose 2020 Jaarekening 

2019

Lasten

Resultaat deelneming Ruelong B.V. 0 0 0 300 264 427

Lasten overige omzet 7 0 -7 22 22 8

Incidentele lasten 0 0 0 0 0 10

Totaal lasten 7 0 -7 322 286 445

Baten

Gemeentelijke bijdragen 3.518 3.518 0 7.036 7.036 7.590

Wsw rijksvergoeding Beg. Werken 162 165 3 494 516 501

- doorbetaald aan bedrijven -50 -37 13 -200 -200 -234

- doorbetaald aan buitengemeenten 0 0 0 0 0 -15

Overige omzet 20 33 13 60 60 47

Incidentele baten 0 39 39 0 0 652

Totaal baten 3.651 3.718 67 7.390 7.413 8.541

Saldo van lasten en baten 3.643 3.717 74 7.069 7.127 8.096

Deelprogramma 4: Gemeentelijke bijdragen & overige lasten en baten
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In de overhead is in de eerste vier maanden van 2020 een voordeel behaald van € 280.000 ten opzichte 
van de begroting. Hierna is een toelichting gegeven op de relevante afwijkingen en ontwikkelingen binnen 
de overheadposten. 
 
Niet gesubsidieerd personeel en inhuur derden 
Begin 2020 stond nog een aantal vacatures open. Omdat de vacatures niet direct ingevuld zijn, valt nu een 
deel van de begrote loonsom vrij. Daarnaast loopt de besteding van het inhuurbudget exact in lijn met de 
begroting. 
 
Overige personeelslasten 
Naast de reguliere overige personeelslasten worden ook ontvangen ziekengelden vanuit het UWV 
hieronder verantwoord. De ontvangsten in het eerste tertiaal 2020 zijn nu verrekend in de begroting wat 
tot een budgettair voordeel leidt van € 95.000. De overige bestedingen wijken vooralsnog niet significant 
af van de begroting. 
 
Algemene lasten 
In de algemene lasten is in het eerste tertiaal 2020 sprake van een kleine onderbesteding. De verwachting 
is echter dat dit zich in de komende maanden gaat rechttrekken. Tijdens de 2e Berap zullen de budgetten 
opnieuw bekeken worden en daar waar nodig worden bijgesteld.  

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m 

april 2020

Realisatie t/m 

april 2020

Verschil 1ᵉ                    

4 maanden

Begroting 2020 Prognose 2020 Jaarekening 

2019

Gesubsideerd personeel 1.466 1.430 -36 4.344 4.201 4.817

- doorbelast Ruelong B.V. -1.161 -1.146 15 -3.472 -3.360 -3.678

Netto gesubsidieerd personeel 305 284 -21 872 841 1.139

Niet gesubsidieerd personeel 1.281 1.241 -40 3.871 3.750 3.728

- doorbelast Ruelong B.V. -147 -151 -4 -445 -442 -563

Netto niet gesubsidieerd personeel 1.134 1.089 -44 3.426 3.307 3.165

Wsw rijksvergoeding -1.135 -1.139 -3 -3.414 -3.464 -3.771

- doorbelast Ruelong B.V. 938 946 8 2.844 2.904 3.088

Netto Wsw rijksvergoeding -197 -192 5 -571 -560 -683

Lage Inkomensvoordeel (LIV) 0 0 0 -293 -293 -270

- doorbelast Ruelong B.V. 0 0 0 77 77 66

Netto Lage Inkomensvoordeel (LIV) 0 0 0 -216 -216 -204

Overige personeelslasten 289 119 -170 897 800 527

Inhuur derden 129 129 0 385 385 276

Afschrijving 182 182 0 514 514 563

Rente 14 14 0 14 14 15

Onderhoud 82 90 8 589 589 1.027

Algemene lasten 831 775 -57 2.116 2.116 2.018

DVO Ruelong B.V. -236 -236 0 -700 -700 -702

Lasten overhead 2.534 2.253 -280 7.324 7.089 7.139

Overhead
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3.3 Gemeentelijke bijdragen 
 
De gemelde ontwikkelingen in deze 1e Berap resulteren in een bijstelling van diverse begrotingsposten. 
Deze doorrekening zou feitelijk leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdragen.  
 
Het voorstel is om het voorlopig berekende tekort af te dekken met een onttrekking uit de algemene 
reserve. Bij de 2e Berap zijn naar verwachting betere ramingen bekend over het aantal 
uitkeringsgerechtigden, de invloed van Tozo en dan zal ook blijken hoeveel BUIG-gelden ontvangen 
worden.  
 
Bij de 2e Berap zal een definitief voorstel over de dekking van eventuele tekorten aan het algemeen 
bestuur worden voorgelegd. 
  

Geactualiseerde 

begroting 2020 

Bijstelling Prognose 

2020 

Heusden          (38,12 %) 2.682.530 - 2.682.530 

Loon op Zand  (20,17 %) 1.419.083 - 1.419.083 

Waalwijk         (41,71 %) 2.934.867 - 2.934.867 

Totaal 7.036.480 - 7.036.480 
N.B: procentuele verdeling gemeenten is o.b.v. voorlopige inwoneraantallen per 1-1-2020; bij de jaarrekening zal deze worden 
herrekend op basis van de werkelijke inwoneraantallen per 1-1-2020. 
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3.4 Mutaties reserves 
 
Stortingen reserves 
In de primitieve begroting waren geen stortingen in de reserves geraamd. Er worden voor 2020 nu ook 
geen stortingen voorzien.  
 
Onttrekkingen reserves € 46.000 
In de primitieve begroting waren geen onttrekkingen uit reserves geraamd. Het algemeen bestuur heeft 
in 2019 wel een besluit genomen over de besteding van de reserve herpositionering.  
 
Reserve herpositionering 
De reserve herpositionering bedraagt per 1 januari 2020 € 2.468.000. Op 21 oktober 2019 is door het 
algemeen bestuur besloten tot de volgende besteding van deze reserve: 
 

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

        € 798.000 
Restant beschikbaar voor kosten uitvoering sociaal plan 1.670.000 
Totaal                 € 2.468.000 
 
 
A) In 2020 zijn activiteiten opgestart en zijn kosten gemaakt. Voor begeleidingskosten Sw-

medewerkers is tot en met april € 41.360 uitgegeven. 
B) Eind 2019 zijn met een extern adviseur verkennende gesprekken gevoerd over het traject tot 

vermarkten van PMC’s. Op basis van de verkregen inzichten heeft de directie, in samenspraak 
met het dagelijks bestuur, besloten af te zien van verdere stappen inzake het ‘vermarkten van 
PMC’s’. Het geraamde bedrag ad € 200.000 is daardoor niet meer nodig, en wordt toegevoegd 
aan het restant budget voor uitvoering sociaal plan. 

C) In het kader van de cultuurverandering is € 4.480 verantwoord. Conform de gemaakte 
afspraken worden deze kosten nu ten laste van de reserve herpositionering gebracht. Als 
gevolg van het vertrek van de directeur en het niet kunnen houden van ontmoetingen voor 
een groter deel van de organisatie, zijn er ten aanzien van cultuurverandering geen nadere 
activiteiten ondernomen. In overleg met de nieuwe directeur zal hier vanaf juni 2020 weer 
naar gekeken worden. 

 
Het totaalbedrag van afgerond € 46.000 (€ 41.360 + € 4.480) wordt aan de reserve herpositionering 
onttrokken.  
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3.5 Begrotingswijziging 2020 
Op 27 januari 2020 heeft het algemeen bestuur de geactualiseerde begroting 2020 vastgesteld. Alle 

wezenlijke verschillen in de verslagperiode en nieuwe ontwikkelingen waarmee we zijn geconfronteerd 

de laatste maanden, zijn in onderstaande 2e begrotingswijziging 2020 verwerkt. De begrotingswijziging is 

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

aangeboden. 

 
 

 

Bedragen x € 1 

Beschikbaar  

Voor wijziging 

2020 

Aanpassing 

krediet 2020 

Beschikbaar na 

wijziging 

2020 

Restant kredieten 2019    

1.DMS 50.000 5.000 55.000 

2.Bedrijfsvoering: Vervanging ICT-netwerk 320.000 -/- 175.500 144.500 

3.Vervanging bedrijfsauto Broikes 32.500 - 32.500 

4.Verpakken & Assemblage: vervanging machinepark 50.000 - 50.000 

5.Quick win’s medewerkerstevredenheidsonderzoek 25.441 8.279 33.720 

Kredieten uit begroting 2020    

6.Programma digitalisering: Koppeling met systemen 50.000 20.000 70.000 

7.Informatievoorziening: Software + implementatiekosten 50.000 - 50.000 

8.Beveiliging netwerk: Verbetering technische informatie 25.000 - 25.000 

9.Upgrade netwerk: Vervanging werkgroepswitches 50.000 - 50.000 

10.Herzien vaste telefonie (vervalt PM - - 

11.Cleanroom:Vervanging meetapparatuur 10.500 -/- 10.500 0 

 12.Software op het gebied van E-HRM 150.000 -/- 110.000 40.000 

13.Reachtruck magazijn 30.000 - 30.000 

14. Upgrade Navision   PM 

Totalen  843.441 -262.721 580.720 

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

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

1e wijziging

2e 

Begrotingswijziging

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

2e wijziging

Lasten

DP1: Inkomensondersteuning 26.643 25.619 15.527 41.145

DP2: Re-integratie & Participatie 3.924 4.290 -119 4.171

DP3: Leerwerkstructuur 12.886 13.063 -174 12.890

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 1.533 322 -36 286

Totaal lasten deelprogramma's 44.985 43.294 15.197 58.492

Overhead 7.144 7.324 -235 7.089

Totaal lasten 52.129 50.618 14.962 65.581

Baten

DP1: Inkomensondersteuning 29.809 28.741 14.454 43.195

DP2: Re-integratie & Participatie 737 1.101 21 1.122

DP3: Leerwerkstructuur 12.987 13.386 -337 13.049

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 7.676 7.390 22 7.413

Totaal baten 51.208 50.618 14.161 64.779

Saldo van lasten en baten -921 0 -802 -802

Af: stortingen reserves 0 0 0 0

Bij: onttrekkingen reserves 921 0 802 802

Resultaat 0 0 0 0
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4 BEDRIJFSVOERING 
 
Evaluatie gemeenschappelijke regeling Baanbrekers 

De evaluatie door Berenschot in de tweede helft vorig jaar is afgerond en heeft geresulteerd in een tot 

dusver vertrouwelijk concept-evaluatierapport van de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers d.d. 9 

januari 2020. Dit rapport is op 17 januari 2020 in aanwezigheid van Berenschot besproken in het dagelijks 

bestuur. Tijdens deze vergadering zijn aanvullende vragen gesteld en wensen geuit. Dit heeft geresulteerd 

in de volgende aanvullende werkzaamheden voor Berenschot in het kader van deze evaluatie: 

 Een extra bijeenkomst van het SET (beleid en financieel) op 11 februari 2020; 

 Bijwonen van de vergadering van het dagelijks bestuur op 21 februari 2020;  

 Aanvullende werkzaamheden m.b.t. het uitvoeren van financiële berekeningen. Dit om te komen 

tot een meerjarig beeld van de financiële effecten van de verdeelsleutel. 

 

De vergadering van het dagelijks bestuur van 21 februari 2020 resulteerde in aanvullende wensen 

aangaande: 

 Het organiseren van een bijeenkomst met financieel specialisten vanuit de drie gemeenten i.v.m. 

het kunnen geven door Berenschot van een extra toelichting op de onderbouwing van de 

uitgevoerde financiële berekeningen; 

 Het doorrekenen van de zogenaamde ‘GGD-variant’ met verwerking hiervan in het 

evaluatierapport; 

 Het voorbereiden van een notitie op basis van de gehouden sessie van het dagelijks bestuur 

i.v.m. het formuleren van de uitgangspunten van de samenwerking in de gemeenschappelijke 

regeling.  

De kosten voor deze aanvullende werkzaamheden van Berenschot zijn begroot op € 16.070. 

 

Op 7 mei 2020 heeft een vervolgbijeenkomst plaatsgevonden met de drie gemeentesecretarissen en de 

drie wethouders van het dagelijks bestuur van Baanbrekers. Hierin stond primair de financiële 

verdeelsystematiek ter discussie. Er wordt naar gestreefd dat een presentatie van deze uitgevoerde 

evaluatie, mogelijk met uitzondering van deze financiële verdeelsystematiek, in de vergadering van het 

algemeen van bestuur van 6 juli a.s. kan worden gehouden. 

 

Separaat hieraan streven de drie gemeenten er naar om nog in 2020 consensus te bereiken over de 

financiële verdeelsystematiek en overige aanpassingen in de gemeenschappelijke regeling. 
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Planning & Control / Financiën 

Planning & control cyclus 

De begroting 2020 is vastgesteld door het algemeen bestuur en is meerjarig sluitend. De begroting 2021 

en de jaarrekening 2019 zijn conform de planning en binnen de wettelijke termijnen aangeboden aan het 

algemeen bestuur resp. de gemeenteraden. Alle kaders op basis van de financiële verordening zijn recent 

geactualiseerd. De kaders voor de inrichting en het beheer van de financiële functie zijn daarmee duidelijk. 

 

Accountant en controle 

De huidige accountant BDO heeft de jaarrekeningen 2018 en 2019 gecontroleerd. De intentie is om 

samenwerking voor 2020 te continueren. De controle van de jaarrekening (2019) is ruim een maand 

eerder afgerond dan het jaar daarvoor. Het rapport van bevindingen, toegelicht aan het algemeen bestuur 

op 25 mei 2020, heeft geen bijzonderheden opgeleverd.  

 

Wijziging rechtmatigheidsverantwoording vanaf 2021 

Vanaf het boekjaar 2021 moet het dagelijks bestuur de rechtmatigheidsverantwoording afgeven in de 

jaarstukken. Tot en met 2020 verstrekt de externe accountant bij de jaarrekening een verklaring met een 

oordeel over zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. Het oordeel over de rechtmatigheid komt voor 

de accountant dus te vervallen, en het wordt de taak van het dagelijks bestuur om zich daarover te 

verantwoorden.  

Om tot een gedegen oordeel te kunnen komen, moet daarbij gesteund kunnen worden op een adequate 

administratieve organisatie en goed functionerende interne controle. Aanpassingen in diverse 

werkprocessen en controleprotocollen zijn noodzakelijk. In 2020 moeten alle voorbereidingen hiervoor 

zijn afgerond. Met de accountant zijn de eerste gesprekken gevoerd om te beoordelen welke 

aanpassingen noodzakelijk zijn in onze IC en werkprocessen.  

 

Organisatie financiële en salarisadministratie (FSA) 

Voortvloeiende uit eerdere besluitvorming in november 2019 is de organisatie van FSA op onderdelen 

aangepast. FSA wordt per 1 juni qua bemensing weer op sterkte gebracht met een teamleider. 
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Interne beheersing 
Jaarlijks worden interne audits uitgevoerd. Door de coronacrisis is gezocht naar meer digitale manieren 
om hier vorm aan te geven. 

- De inspectie op het archief heeft online plaatsgevonden en bevindt zich in de afrondende fase; 
- Een audit op het kwaliteitsmanagementsysteem medisch vindt deels online plaats en; 
- De bijdrage van het team IB aan de jaarrekeningcontrole heeft eveneens digitaal plaatsgevonden.  

 
De archiefinspecteur heeft al in 2019 aangegeven dat een archief managementsysteem moet worden 
opgezet. Dit is opgepakt met behulp van een externe partij, maar heeft door de coronacrisis vertraging 
opgelopen. Dit is bekend bij de inspecteur.  
Inmiddels zijn de medewerkers van het archief bezig met het digitaliseren van een aantal processtromen. 
Dit alles uiteraard conform de bepalingen rondom informatieveiligheid waarover onze CISO waakt. Een 
functie die thans wordt ingevuld met een externe kracht.  
 
Op het vlak van AO/ IC zijn begin van het jaar 2020 werkafspraken gemaakt met de accountant. Een van 
de afspraken was dat de accountant vanaf het boekjaar 2020 de steekproef bepaalt voor de 
gegevensgerichte controle. Dit bleek in de praktijk voor de accountant niet uitvoerbaar te zijn, en om die 
reden is teruggekomen op de afspraak. De oude werkwijze blijft van kracht. 
 
Op het vlak van Kwaliteit, Arbo en Milieu is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het opstellen van 
een risico inventarisatie. Deze is nagenoeg gereed. De tussentijdse bevindingen zijn reeds gedeeld met de 
verantwoordelijke managers. Een aantal medewerkers van interne beheersing is werkzaam binnen de 
Cleanroom. Zij oriënteren zich de komende maanden op andere arbeidsmogelijkheden. Een enkeling 
heeft intern reeds een andere baan gevonden. 
 
De teamleider Interne Beheersing is tevens hoofd calamiteiten en is vanuit die hoedanigheid vooral bezig 
geweest om de organisatie door de coronacrisis te leiden. Er is een calamiteitenteam samengesteld 
bestaande uit de plaatsvervangend directeur en de manager Ruelong B.V. Gezamenlijk zijn en worden de 
nodige maatregelen genomen om de medewerkers en de organisatie zo gezond mogelijk door deze 
periode heen te loodsen. 
 
In de laatste week van mei is door Dekra de QMS-audit uitgevoerd voor de Cleanroom. Uit de audit zijn 
nul zogenaamde ‘minors’ (bevindingen inclusief aanbevelingen) gekomen wat met recht een bijzondere 
prestatie kan worden genoemd.  
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Personeel en organisatie 
Algemeen 

Het 1e kwartaal van 2020 is een bijzonder kwartaal geweest. Een aantal zaken moest vanwege Corona 

uitgesteld worden zoals het vervolg van de plannen van aanpak van het medewerkers-

tevredenheidsonderzoek (MTO). De focus lag op goede informatievoorziening naar medewerkers en 

leidinggevenden met betrekking tot alle perikelen rondom Corona. Een aantal zaken is daarnaast 

opgepakt. 
 

Gevolgen koers “Kom in beweging” 

Als gevolg van de nieuwe koers wordt een aantal teams/organisatieonderdelen op termijn gesloten en 

vindt een herschikking plaats van enkele ondersteunende teams. Hierdoor kunnen medewerkers op 

termijn boventallig worden. Om boventalligheid te voorkomen wordt in de voorfase ingezet op mobiliteit 

en herplaatsing van deze medewerkers. In het 1e kwartaal 2020 zijn van de 13 vacatures 3 vacatures 

ingevuld met een medewerker die in een pré-boventallige fase zit. P&O heeft geadviseerd bij diverse 

herinrichtingsvraagstukken van teams (zoals bij de financiële- en salarisadministratie, technische 

dienst/technische ondersteuning, bedrijfsbureaus. 

 

Speerpunten HR-doelstellingen 

Eind 2019 zijn de twee HR-doelstellingen en zes speerpunten vastgesteld door het MT: Duurzame 

Inzetbaarheid (gezondheid, groei, plezier) en Professionele cultuur (lef, vakmanschap, 

integraliteit/verbinding). In het begin van het 1e kwartaal 2020 is door middel van een interactieve 

workshop door het MT met een aantal leidinggevenden een prioritering aangebracht in de 6 speerpunten: 

gekozen is in 1e instantie in ieder geval voor het jaar 2020, te focussen op de speerpunten vakmanschap 

en integraliteit/verbinding. Als gevolg van de coronacrisis heeft een nadere werking door een afvaardiging 

van leidinggevenden nog niet kunnen plaatsvinden. 

 

e-HRM en professionele cultuur 

Het voornemen voor het jaar 2020 is om e-HRM in te voeren. e-HRM bespaart tijd en kosten, verkleint de 

kans op fouten door automatisering van processen en is onderdeel van een professionaliseringsslag naar 

meer digitalisering en transparantie voor medewerkers. In het 1e kwartaal is gestart met een oriëntatie 

wat het huidige salarispakket voor mogelijkheden biedt, resulterend is een plan van aanpak en 

implementatie in de rest van het jaar. 

 

Duurzame inzetbaarheid 

In 2020 is ingezet op het verleggen van de focus van verzuim richting preventie, de 1e pijler gezondheid 

van Duurzame Inzetbaarheid. De diverse overleggen op het gebied van verzuim en preventie zijn in kaart 

gebracht en de samenhang is beschreven. In het 1e kwartaal van 2020 is gestart met het SMT (Sociaal 

Medisch Team). In dit overleg (tussen de manager van ieder organisatieonderdeel met de bedrijfsarts en 

praktijkondersteuner bedrijfsarts van de Arbodienst) worden analyses en aanbevelingen gedaan specifiek 

voor het betreffende organisatieonderdeel. 

 

Actualisatie regelingen, formulieren etc.  

De periode van de coronacrisis is aangegrepen om ‘oude’ formulieren, regelingen et cetera tegen het licht 

te houden en te actualiseren / verbeteren. 
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Communicatie 
Kom in beweging, maar houd anderhalve meter afstand. Dat is in feite in één zin de impact van de 
coronacrisis op de boodschap die Baanbrekers de eerste maanden van 2020 heeft uitgedragen. Het was 
onze bedoeling om meer verhalen te delen over talenten die stappen zetten naar en op de arbeidsmarkt. 
Dat deden we ook, maar wel heel anders dan aanvankelijk gedacht. 
 
De eerste twee maanden van 2020 verliepen voorspoedig. We deelden succesverhalen over onze talenten 
en over het feit dat we steeds meer mensen uit de uitkering aan het werk hadden geholpen. Ook brachten 
we het nieuws dat uit benchmarks blijkt dat we als organisatie in de top van Nederland staan.  
 
Communicatie kreeg door corona een andere invulling. We vertelden de verhalen over de doorwerkers 
van Baanbrekers. Hiervoor startten we de serie ‘Business as (un)usual’. De coronamaatregelen die we bij 
Baanbrekers hebben genomen, vereisten ook communicatief veel inspanning. Ook de inhoudelijke 
informatie over de coronahulp aan zelfstandigen werd uitgebreid gebracht. De media besteedden 
regelmatig aandacht aan Baanbrekers. Er verschenen onder meer verhalen over de productie van IC-
spuiten, over de impact van de coronacrisis in de Langstraat en over onze Tozo-aanpak. 
 
Een bijzonder communicatief hoogtepunt waren de opnamen voor een reclamespot voor de publieke 
omroep. In deze spot schitterde één van onze wasserijmedewerkers. De spot werd gemaakt in opdracht 
van Cedris, de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt. Eind april is de commercial ruim een week 
lang te zien geweest op televisie.  
 
Nu de anderhalvemetersamenleving steeds meer het nieuwe normaal begint te worden, gaan we op 
communicatiegebied ook bekijken hoe we hier handen en voeten aan kunnen geven. Eén van de stappen 
op dit gebied is het invoeren van een sociaal intranet voor alle medewerkers van onze organisatie. De 
voorbereidingen voor dit nieuwe communicatiemiddel zijn in gang gezet. Natuurlijk blijft Baanbrekers 
intern en extern verhalen delen, waarin de mens centraal staat. Dit doen we om te binden, te boeien en 
om te betrekken. 
 
Informatie en automatisering 

In het eerste kwartaal is de implementatie van het digitale cliëntdossier gerealiseerd voor enkele 

werkprocessen. Dit wordt verder uitgebreid; dit ook gezien de noodzaak meer digitaal te werken in tijden 

van het Coronavirus. Software om veilig email te kunnen versturen is per 1-1-2020 geïmplementeerd.  Het 

vervangingstraject voor de ICT-omgeving is in de volgende fase, de opdracht is gegund aan een leverancier 

en we starten spoedig met de vervanging van de servers. Ook is een start gemaakt met de vervanging van 

de service software voor de helpdesk. Ook dit kwartaal is er voor het Sociaaldomein een nieuwe versie 

van de software (SUITE voor SD) geplaatst om te blijven voldoen aan de wet- en regelgeving.  Het opzetten 

van een programma van eisen en wensen voor het sociaal intranet, dat veelzijdig kan worden ingezet, 

heeft de inzet van automatisering gevraagd.  

 

Verder heeft de staart van het eerste kwartaal vooral in het teken gestaan van het Corona virus. Het team 

automatisering heeft ongeveer 60% van de gebruikers ondersteund in het gaan thuiswerken, videobellen, 

leveren extra telefoons, computers en beeldschermen, en alles wat onze gebruiker nog meer nodig had 

om thuis te kunnen werken.   
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Huisvesting / vlekkenplan 
In 2019 is het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) opgesteld en is een EED (EED = Energy Efficiency 
Directive) uitgevoerd. Deze twee zijn samengevoegd tot een DMJOP (Duurzaam Meerjaren Onderhouds-
Plan). Om de uitvoering van dit plan te bekostigen is een onderhoudsvoorziening opgenomen in de 
begroting 2020.  
 
De consequenties van de nieuwe koers en de staat van onderhoud/gedateerdheid van de bebouwing, 
maken dat er integraal nagedacht moet worden over de toekomstige huisvesting van Baanbrekers. Hierbij 
speelt tevens de behoefte aan een up to date inrichtingsconcept om werkzaamheden minder 
versnipperd/verkokerd (en ook veiliger) te kunnen uitvoeren. In de toekomst zijn daarom keuzen nodig 
tussen (grootschalig) onderhoud en/of (ver)nieuwbouw. Vanaf het voorjaar 2020 is de huisvesting 
integraal onder de loep genomen. Daarvoor is eerst een vlekkenplan opgesteld dat uitgewerkt moet 
worden in een Programma van Eisen om zo een begroting te kunnen opstellen. Waarschijnlijk zullen 
onderdelen van het DMJOP niet uitgevoerd gaan worden als onderhoud, maar komen deze punten aan 
bod bij renovatie. Dit moet in 2020 duidelijk worden. Door de Corona-crisis veranderen de inzichten en 
richtlijnen voor gebouwinrichting en werkplekken behoorlijk en ook deze punten dienen meegenomen te 
worden in het Programma van Eisen. In het najaar zal besluitvorming moeten plaatsvinden over hoe 
verder met onze huisvesting. Op korte termijn zijn diverse aanpassingen aan gebouw en inrichting 
noodzakelijk om Coronaproof te zijn. De consequenties worden in het tweede en derde kwartaal duidelijk.  
 
Inkoop 

De professionalisering van aanbestedingen en inkoop heeft, na het vaststellen van het inkoopbeleid eind 

2019, verder handen en voeten gekregen. De veelzijdigheid van de organisatie (met daarbij feitelijk nog 

WML Facilitair en Baanbrekers als verschillende inkopende diensten) in combinatie het ontberen van een 

(centrale) inkoopadviseur hebben in combinatie met de coronacrisis vergaande verbeterslagen in de weg 

gezeten. In de rest van het jaar moet hier een inhaalslag in gemaakt worden. 
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5 OVERIGE ONDERWERPEN 
 

5.1 Ontwikkelingen risico’s 
 
In de begroting 2020 was een zestal risico’s benoemd. Hiervan zijn er enkele substantieel gewijzigd sinds 
het vaststellen van de begroting. Dit wordt vooral veroorzaakt door de coronacrisis. De crisis heeft 
wereldwijd grote maatschappelijke en financiële gevolgen, dus ook voor Baanbrekers, maar heeft geen 
gevolgen voor de continuïteit van de organisatie. 
 
Voor de volgende twee risico’s zijn zowel de maximale omvang als de kans op optreden van het risico 
toegenomen: 
 
Ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden 
Het aantal uitkeringsgerechtigden was op basis van historische cijfers en landelijke trends voor de 
begroting 2020 ingeschat op gemiddeld 1.420. Met de huidige ontwikkeling is het de verwachting dat het 
jaargemiddelde aanzienlijk hoger gaat uitkomen. Deze ontwikkeling staat in schril contrast met de recente 
berichtgeving (medio mei) over het BUIG-budget 2020. Aangekondigd is dat de BUIG-gelden voor 
Baanbrekers circa € 925.000 lager gaan uitvallen dan wij in onze begroting hadden opgenomen. 
 
Wegvallen opdrachtgevers 
Door de stagnerende economie is de kans steeds groter dat er opdrachten wegvallen, waarvoor niet direct 
nieuw werk aangenomen kan worden. De reeds bekende dalingen van de omzetten zijn in de cijfers van 
voorliggende Berap verwerkt, maar de kans op verdere afname van de opdrachten is reëel aanwezig. 
 
Naast bovengenoemde toename van de risico’s onderkennen we nog een aantal nieuwe risico’s. 
 
Organisatieaanpassingen 
Om de productie coronaproof te kunnen continueren zullen aanpassingen moeten worden gedaan. 
 
Kosten inhuur i.v.m. ziekteverzuim 
Als het ziekteverzuim fors gaat stijgen (en die signalen zijn ontegenzeggelijk), zullen er extra kosten 
gemaakt worden om de ontstane achterstanden weg te werken. 
 
Inkomensondersteuning 
Zzp’ers in financiële nood 
Het aantal aanvragen Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is aanzienlijk. 
Medio mei waren bij Baanbrekers al ruim 2.200 aanvragen binnen. Behoorlijk wat zelfstandig 
ondernemers hebben geen inkomsten en vragen bijstand aan. De uitkeringen Tozo worden volledig door 
het Rijk vergoed. Voor de uitvoeringskosten gaat een genormeerd bedrag per uitkeringsbesluit toegekend 
worden. De hoogte daarvan is nog niet bekend, zodat we ook niet kunnen vaststellen of die vergoeding 
toereikend zal zijn voor alle extra kosten die Baanbrekers maakt om de regeling te kunnen uitvoeren.  
 
Re-integratie & Participatie 
Nu er beperkt werk is, ligt de re-integratie vanuit de bijstand grotendeels stil, en staat de inburgering 
even op lager pitje. 
 
Leerwerkstructuur 
Sommige onderdelen van de sociale werkvoorziening draaien mondjesmaat of juist op volle toeren, de 
benodigde regelmaat voor de werkkrachten valt daardoor weg. 
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Bedrijfsvoering 
De dienstverlening van Baanbrekers gaat door. Noodzakelijke dienstverlening heeft eerste prioriteit, dit 
vereist organisatorische aanpassingen 

 Er wordt zoveel mogelijk thuis gewerkt en contacten met collega’s en cliënten gebeuren 
zoveel mogelijk digitaal en telefonisch; 

 veel creativiteit en flexibiliteit bij medewerkers om de noodzakelijke dienstverlening te 

kunnen garanderen. Medewerkers die het als gevolg van de coronacrisis rustig hebben, 

worden ingezet op plekken waar het nu juist druk is. Dit geldt zowel voor de 

uitvoerende als ondersteunende functies; 

 alle geledingen van de organisatie hebben te maken met productieverlies als gevolg van 

bijvoorbeeld ziekteverzuim of verzuim gerelateerd aan de coronacrisis (risicogroepen 

die preventief thuis blijven). Geplande vakanties gaan niet door, waardoor op een later 

moment in het jaar wellicht een inhaaleffect komt van opgenomen verlofdagen. 
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5.2 Investeringen 
In de jaarrekening 2019 is een overzicht opgenomen van de besteding van de investeringsbudgetten. De 

per ultimo 2019 resterende budgetten zijn in onderstaand overzicht opgenomen. Daaronder zijn de 

investeringen toegevoegd zoals die in de geactualiseerde begroting 2020 zijn opgenomen.  

 

In de kolom ‘uitgaven 2020’ zijn de werkelijke bestedingen tot en met april 2020 verantwoord. In de 

laatste kolom zijn de bedragen van de benodigde aanvullende investeringen c.q. aframingen vermeld. 

Deze aanpassingen zijn in de tweede begrotingwijziging 2020 verwerkt. 
 

(Vervangings) investeringen 

 

Restantkrediet  

2019  

Krediet 

2020 

Totaal 

beschikbaar 

2020 

Uitgaven 

2020 

aanpassing 

krediet 

2020 

Investeringen 2019       

1.DMS  50.000 - 50.000 - 5.000 

2.Bedrijfsvoering: Vervanging  

ICT-netwerk 

320.000 - 320.000 - -/- 175.500 

3.Vervanging bedrijfsauto Broikes 32.500 - 32.500 - - 

4.Verpakken & Assemblage: 

vervanging machinepark 

50.000 - 50.000 - - 

5.Quick win’s op basis van resultaten 

medewerkerstevredenheidsonderzoek 

 

25.441 

 

- 

 

25.441 

 

33.720 

 

8.279 

Investeringen conform de 

Begroting 2020  

     

6.Programma digitalisering 

Koppeling met systemen 

 50.000 50.000 - 20.000 

7.Informatievoorziening 

Software + implementatiekosten 

 50.000 50.000 - - 

8.Beveiliging netwerk 

Verbetering technische informatie 

 25.000 25.000 - - 

9.Upgrade netwerk infrastructuur 

Vervanging werkgroepswitches 

 50.000 50.000 - - 

10.Herzien vaste telefonie (vervalt)  PM PM - - 

11.Cleanroom 

Vervanging meetapparatuur 

 10.500 10.500 - -/- 10.500 

 12.Onderzoek, aanschaf en 

 implementatie van software op het 

gebied van E-HRM 

 150.000 150.000 - -/- 110.000 

13.Reachtruck magazijn  30.000 30.000 - - 

 

 

Toelichting op de investeringen 

 

1. (DMS) / informatieveiligheid € 50.000 

Dit project was gepland om in 2019 te worden uitgevoerd. Wegens herprioritering en ontbreken van 

capaciteit is de uitvoering doorgeschoven naar 2020. Het MT heeft het pakket van eisen aangescherpt. 

De offerte is getekend en de levering vindt binnenkort plaats.  
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2. Bedrijfsvoering: Vervanging ICT-netwerk € 320.000 

Dit project was gepland om in 2019 te worden uitgevoerd. Wegens herprioritering is de uitvoering 

doorgeschoven naar 2020. Het MT heeft het pakket van eisen inmiddels aangescherpt. Daarbij is ook 

gebleken dat de investering fors lager gaat uitvallen, omdat een deel is omgezet in jaarlijkse 

licentiekosten. 
 

3. Vervanging bedrijfsauto Broikes € 32.500 

Dit betreft een doorgeschoven investering vanuit 2019. De auto is afgeschreven en staat op de planning 

te worden vervangen, maar omdat de auto technisch nog voldoet is de vervanging uitgesteld. 
 

4. Verpakken & Assemblage: vervanging machinepark € 50.000 

Naar aanleiding van een onderzoek naar de technische werking van het machinepark is bij het opstellen 

van de jaarrekening de investeringsbegroting teruggebracht naar € 50.000. Dit bedrag is bestemd om in 

2020 aanpassingen te doen aan onderdelen van de Cip Cap-machine. 
 

5. Quick-wins op basis van resultaten medewerkerstevredenheidsonderzoek € 25.441 

In het (D)MJOP (het onderhoudsplan gebouwen) zijn alle toekomstige onderhoudskosten opgenomen. De 

uitvoering van dit plan zal in 2020 starten. Vooruitlopend daarop zijn uit het medewerkers-

tevredenheidsonderzoek 2019 enkele zaken naar voren gekomen die op korte termijn dienden te worden 

opgepakt. Hiervoor was in 2019 € 50.000 beschikbaar. Voor deze te maken kosten, niet zijnde onderhoud, 

was per 1 januari nog een bedrag van €25.441 beschikbaar. In 2020 zijn aanpassingen gedaan aan het 

luchtbevochtigingssysteem. De kosten hebben € 33.720 bedragen. Daarmee is het oorspronkelijke krediet 

ad € 50.000 met circa € 8.300 overschreden. Hiervoor wordt aanvullend krediet gevraagd. 
 

6. Programma digitalisering- Koppeling met systemen € 50.000 

De kosten van deze koppeling worden nog in 2020 gemaakt en zullen circa € 70.000 gaan bedragen. De 

investering dient dus met € 20.000 te worden verhoogd.  
 

7. Informatievoorziening-Software + implementatiekosten € 50.000 

Het project loopt nog. Het investeringsbedrag ad € 50.000 is nog indicatief. Bij de 2e Berap zal duidelijk 

zijn wat de kosten precies gaan worden, en op welke termijn e.e.a. wordt afgerond. 
 

8. Beveiliging netwerk-Verbetering technische informatie € 25.000 

9. Upgrade netwerk infrastructuur-Vervanging werkgroepswitches € 50.000 

In verband met vertraging van andere projecten als gevolg van de coronacrisis, worden deze twee 

investeringen waarschijnlijk doorgeschoven naar 2021. 

 

11. Cleanroom-Vervanging meetapparatuur € 10.500 

Er komen in 2020 waarschijnlijk wel vervangingen voor meetapparatuur, maar dit zijn kosten die onder 

de grens voor activeren (€ 10.000) vallen, en dus op de reguliere exploitatie worden geboekt. Het 

investeringsbedrag kan dus worden afgeraamd. 
 

12. Onderzoek, aanschaf en implementatie van software op het gebied van E-HRM € 150.000 

In het eerste kwartaal is een oriënterend onderzoek gestart. Hieruit is gebleken dat een deel van de 

investering omgezet gaat worden naar jaarlijkse exploitatiekosten, uitgaande van de huidige 

samenwerkingspartij. Dit betekent dat het krediet wordt verlaagd naar € 40.000. De afschrijvingskosten 

op deze investering worden lager, maar het betekent wel dat de jaarlijkse exploitatiekosten hoger 

worden. 
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Aanvullende investeringen 2020; Upgrade Navision 

Wij werken momenteel met Navision 2013. We moeten de software nog dit jaar upgraden om per 1 

januari 2021 operationeel te zijn. De kosten hiervan zijn nog niet volledig in beeld, maar een eerste 

indicatie is dat we moeten rekenen op een investering van circa € 150.000. Bij de 2e Berap zal een en 

ander waarschijnlijk duidelijk zijn.  
 

13.Reachtruck magazijn € 30.000 

De reachtruck is geheel afgeschreven en moet op termijn vervangen worden, maar aanschaf gaat pas 

plaatsvinden zodra de truck niet meer functioneert. De reachtruck is alleen nodig voor gebouw 1. Als het 

magazijn in gebouw 1 komt te vervallen is vervanging helemaal niet meer aan de orde. 
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5.3 Liquiditeitsprognose en - realisatie 
In onderstaand overzicht is het (verwachte) verloop van de liquide positie voor het jaar 2020 
weergegeven. Daarbij is over de periode tot en met mei de realisatie vermeld, en voor de rest van het jaar 
de (bijgestelde) raming. 
 
Vanaf april 2020 is sprake van een relatief groot overschot aan liquide middelen. De stijging van de liquide 
middelen wordt veroorzaakt door introductie van de Tozo. Alle door het Rijk beschikbaar gestelde 
voorschotten zijn door de gemeenten doorbetaald aan Baanbrekers. Echter houdt de uitbetaling van de 
uitkeringen geen gelijke tred met de bevoorschotting. Het grootste deel van de uitbetalingen moet nog in 
de komende maanden plaatsvinden. Het uiteindelijke overschot moet terugbetaald worden aan het Rijk. 
Zodra tot afrekening wordt overgegaan, zal onze liquide positie weer het normale niveau vertonen. 
 

 

 
De kredietlimiet van Baanbrekers bij de BNG bank bedraagt € 3,1 miljoen. Dit is voldoende om tijdelijke 
liquiditeitstekorten af te dekken. Indien de werkelijke ontwikkeling afwijkt van bovenstaande prognose 
en daardoor een financieringsbehoefte ontstaat, dan zal uiteraard gekeken worden of aantrekken van 
kort geld, dan wel financiering met een langlopende lening gunstiger is. Momenteel is dit niet aan de orde.  
 

Het overschot aan liquide middelen staat conform de geldende regels geparkeerd in de schatkist. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ultimo maand Banksaldi x € 1.000 

januari 207 

februari 1.406 

maart 2.663 

april 9.735 

mei 11.802 

juni 8.813 

juli 4.977 

augustus 4.392 

september 3.807 

oktober 2.922 

november 2.037 

december 1.152 
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5.4 Bezetting - ontwikkelingen 2020 

 

 
 

 
 

Bezetting* niet-gesubsidieerd (fte's)

Deelprogramma                                
(organisatieonderdeel )

Jaarrekening 
31-12-2019

Berap I             
30-04-2020

Inkomensondersteuning 43,5 44,9

- Inkomensondersteuning 43,5 44,9

Re-integratie & Participatie 24,0 23,6

- Re-integratie & Participatie 24,0 23,6

Leerwerkstructuur 42,7 42,4

- Werkbedrijf 22,8 20,6

- Werkpool 19,9 21,8

Overhead 54,1 52,5

- Boventalligen 0,0 1,0

- Directie 8,6 8,1

- Bedrijfsvoering & Control 36,6 35,7

- Ruelong B.V. 9,0 7,7

Sub-totaal 164,3 163,4

Doorbelast Ruelong B.V. -9,0 -7,7

Totaal 155,3 155,7
* Bezetting op genoemde peildata

Bezetting* gesubsidieerd - Wsw (fte's)

Deelprogramma                                
(organisatieonderdeel )

Jaarrekening 
31-12-2019

Berap I             
30-04-2020

Inkomensondersteuning 3,0 3,1

- Inkomensondersteuning 3,0 3,1

Re-integratie & Participatie 0,0 0,0

Leerwerkstructuur 278,7 274,9

- Werkbedrijf 171,5 166,2

- Werkpool 107,2 108,7

Overhead 134,4 128,5

- Boventalligen 0,0 0,0

- Bedrijfsvoering & Control 23,9 21,9

- Ruelong B.V. 110,5 106,6

Sub-totaal 416,1 406,5

Doorbelast Ruelong B.V. -110,5 -106,6

Totaal 305,6 300,0
* Bezetting op genoemde peildata

Bezetting* gesubsidieerd - Fidant (fte's)

Deelprogramma                                
(organisatieonderdeel )

Jaarrekening 
31-12-2019

Berap I             
30-04-2020

Inkomensondersteuning 0,6 0,6

- Inkomensondersteuning 0,6 0,6

Re-integratie & Participatie 0,0 2,4

Leerwerkstructuur 55,6 46,4

- Werkbedrijf 18,8 17,3

- Werkpool 36,8 29,2

Overhead 12,6 12,3

- Boventalligen 0,0 0,0

- Bedrijfsvoering & Control 1,2 1,7

- Ruelong B.V. 11,4 10,6

Sub-totaal 68,7 61,7

Doorbelast Ruelong B.V. -11,4 -10,6

Totaal 57,4 51,1
* Bezetting op genoemde peildata



 

1e Berap 2020 42 

 

  

Gemeente                                               

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

Heusden Loon op Zand Waalwijk Elders Totaal

31-12-2019 145 126 212 14 497

30-04-2020 142 122 202 15 481

31-08-2020 0

31-12-2020 0

Mutatie 2020 -3 -4 -10 1 -16

Gemeente                                               

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

Heusden Loon op Zand Waalwijk Elders Totaal

31-12-2019 119,4 106,3 180,1 10,3 416,1

30-04-2020 117,1 103,1 171,0 11,2 402,4

31-08-2020 0,0

31-12-2020 0,0

Mutatie 2020 -2,3 -3,2 -9,1 0,9 -13,7 

Wsw-bezetting 2020 per gemeente (in aantallen)

Wsw-bezetting 2020 per gemeente (in fte's)
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6 RUELONG B.V. 
 

6.1 Programmaverantwoording 
 

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

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

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

garantiestelling bij Baanbrekers afgedekt met een voorziening. 

 

Algemeen 
 
Groen 
Vanaf 1 januari 2020 zijn al acht medewerkers 
uitgestroomd. Daarnaast is aan de medewerkers van 
wie in 2020 de tijdelijke contracten aflopen 
gecommuniceerd dat hun contract niet verlengd wordt. 
Dat heeft een beweging in gang gezet waardoor 
medewerkers zijn gaan solliciteren of al een andere 
baan gevonden hebben. 
 
WML Facilitair zal met andere groenbedrijven in gesprek 
gaan om te bekijken of er mogelijkheden zijn om 
contracten, met de daarbij behorende reguliere 
medewerkers, over te nemen. Ook de opties om 
gesubsidieerde medewerkers die op deze projecten 
werkzaam zijn te detacheren bij andere groenbedrijven 
worden meegenomen.  
 
Schoonmaak 

Eind 2019 en begin 2020 zijn al vier projecten overgedragen aan Actief Cleaning Services. Op deze 

projecten waren alleen reguliere medewerkers werkzaam en deze projecten bevonden zich grotendeels 

buiten het werkgebied van WML Facilitair. 

 

Ook in de periode hierna heeft WML Facilitair de overige projecten waarop alleen reguliere medewerkers 

werkzaam zijn en waar de leerwerkstructuur niet ingezet kan worden in beeld gebracht. Om een start te 

maken met de afbouw van contracten van reguliere schoonmaakmedewerkers zijn 34 projecten waarop 

alleen reguliere medewerkers werkzaam zijn en 6 projecten van de glasbewassing geselecteerd. Op dit 

moment worden stappen ondernomen om deze over te dragen aan een ander schoonmaakbedrijf. 

 

WML Facilitair ten tijde van corona 

De impact van het coronavirus op het dagelijkse leven in Nederland is groot. Om risico’s op besmetting 

en verspreiding van het virus tegen te gaan worden forse beperkingen opgelegd. Dat raakt alles en 

iedereen en dus ook ons bedrijf en de mensen die bij ons werken. Bij alle beslissingen die genomen 

worden staat de zorg voor en veiligheid van onze medewerkers op de eerste plaats. 

 

Elk bedrijf moet zich houden aan de door de overheid opgelegde RIVM-richtlijnen en ook het werkproces 

moet daaraan beantwoorden. Dat geldt dus ook voor onze bedrijfsactiviteiten. Zolang hieraan wordt 

voldaan, kan het werk worden geleverd en worden de werknemers ook verwacht aanwezig te zijn. Een 

uitzondering geldt voor medewerkers die tot de risicogroep behoren. Binnen ons bedrijf werken veel 

mensen die fysiek of psychisch kwetsbaar zijn en voor wie werken daardoor nu even geen optie is of was. 

Formatie (fte's)

2020 2019

Eigen mensen 75,0 80,4

WFG 41,1 45,1

WFS 27,0 30,5

WBG 5,6 3,8

WBS 1,3 1,0

Gedetacheerden 124,9 143,5

Gesubsidieerd 106,6 117,2

Niet gesubsidieerd 7,7 9,6

Fidant - Banenafspraak 9,0 9,5

Fidant - Beschut Werk 1,7 2,7

Fidant - Regulier 0,0 4,6

Totaal 199,9 223,9
* Gemiddelde bezetting over periode januari - april
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Dit alles heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering en zorgt ervoor dat gemaakte afspraken met 

opdrachtgevers, zowel van onze als van hun zijde, niet altijd nagekomen kunnen worden. Zo kon WML 

Facilitair bij sommige klanten bijvoorbeeld niet schoonmaken omdat de gebouwen gesloten waren. Met 

het oog op een duurzame klantrelatie is besloten om maatwerk aan te bieden als het gaat om facturering. 

Bij projecten waardoor als gevolg van de coronacrisis geen of veel minder werkzaamheden konden 

worden uitgevoerd, zijn we met onze opdrachtgevers in gesprek gegaan over de contractueel 

overeengekomen termijnen. We hebben, in samenspraak met het dagelijks bestuur, besloten onze 

opdrachtgevers tegemoet te komen voor de niet geleverde dienstverlening. Dit heeft echter wel een 

nadelig effect op de omzet. 

 

Gezien het belang van hygiëne in deze periode maken we binnen de schoonmaak gebruik van een speciaal 

desinfectiemiddel en worden zaken als klinken, knoppen, balies, panelen, en koffieautomaten extra 

gedesinfecteerd. Onze medewerkers dragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden continu 

handschoenen. Deze aanvullende hygiënemaatregelen worden deels aan de klant doorbelast. 

 

Ook in het groen hebben we maatregelen genomen. Zo mogen maximaal twee personen tegelijk in de 

schaftkeet plaatsnemen, gaan de pauzes voortaan in ploegen en zijn de wasbare handdoeken in de keten 

vervangen door papieren handdoekrollen. In de bedrijfsauto’s van WML Facilitair zitten nu maximaal twee 

personen, schuin achter elkaar om zoveel mogelijk afstand te houden. Hierdoor hebben we voornamelijk 

binnen de groenploeg meer vervoersbewegingen nodig wat leidt tot (eenmalig) extra vervoer 

gerelateerde kosten als brandstof, kilometervergoeding etc. 

 

Al deze ontwikkelingen zullen hun weerslag hebben op het resultaat van Ruelong B.V. in 2020. Het ligt in 

de lijn der verwachting dat, naast de krimp door het afstoten van projecten, de omzet als gevolg van de 

coronacrisis met een extra factor zal dalen en de diverse voorzorgsmaatregelen tot eenmalig hogere 

personeelskosten zullen leiden. Doordat we afgelopen jaar een solide basis voor de toekomst hebben 

gecreëerd, we kritisch kijken naar de opdrachten in onze portefeuille en we nog steeds volop in beweging 

zijn om de koers zo goed als mogelijk uit te dragen, zijn we trots dat we vooralsnog de grote nadelige 

effecten van de coronacrisis het hoofd kunnen bieden. Komende maanden zal, met alle onzekerheden 

waarmee we op dit moment te kampen hebben, blijken of deze financiële doorkijk stand kan houden. 

 

Ondanks de beperkingen die de huidige crisis stelt aan de bedrijfsactiviteiten, wordt juist ook in deze tijd 

de meerwaarde van ons bedrijf zichtbaar. 
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6.2 Resultatenrekening 
 

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

Het tussentijds bedrijfsresultaat van Ruelong B.V. ligt na de eerste vier maanden van 2020 nagenoeg op 
hetzelfde niveau als een jaar geleden. Het grote verschil zit hem echter in het volume van de verschillende 
posten. Als gevolg van de bewegingen die we tot nu toe hebben gemaakt, neemt de omvang van onze 
bedrijfsvoering af. 
 
Omdat een groot deel van de veranderingen pas in de tweede helft van 2019 is ingezet, is het verschil tot 
op heden nihil. De komende maanden zullen de grote effecten zichtbaar worden en verwachten we 
daarmee onder aan de streep een efficiencyslag te kunnen maken. Vooral het feit dat de personeelskosten 
in de komende maanden harder gaan afschalen dan de netto omzet die we ermee verliezen, moet ervoor 
gaan zorgen dat het bedrijfsresultaat minder negatief wordt dan afgelopen jaar. 
 
Zoals in de programmaverantwoording reeds benoemd is, brengen de huidige omstandigheden grote 
onzekerheden met zich mee. Dit heeft zijn weerslag op de medewerkers, de projectenportefeuille en de 
wijze waarop wij ons werk nu en in de komende maanden kunnen en moeten uitvoeren. In de 2e Berap 
zal dan ook opnieuw bekeken worden of de prognose 2020 gehandhaafd kan blijven. In de tussentijd 
blijven we alles in het werk stellen om zo goed mogelijk invulling te geven aan onze in-bewegingkoers. 
 

 

Realisatie t/m 

april 2020

Realisatie t/m 

april 2019

Verschil 1ᵉ                    

4 maanden

Jaarrekening 

2019

..Prognose.. 

2020

Bruto omzet 2.128.770 2.379.937 -251.166 7.410.698 6.569.843

Inkoopwaarde omzet -252.573 -306.492 53.920 -890.293 -761.000

Netto omzet 1.876.198 2.073.444 -197.247 6.520.405 5.808.843

Personeelskosten 1.468.344 1.666.057 -197.713 5.360.409 4.404.346

Afschrijvingen 64.288 66.408 -2.119 201.513 240.450

Onderhoud 102.161 80.066 22.095 226.181 240.000

Overige bedrijfskosten 136.298 146.600 -10.302 441.094 485.000

DVO Baanbrekers 236.000 251.000 -15.000 702.000 700.000

Operationele kosten 2.007.091 2.210.130 -203.039 6.931.198 6.069.796

Operationeel resultaat -130.894 -136.686 5.792 -410.793 -260.953

Rentebaten en -lasten -1.225 -2.042 817 -7.554 -3.021

Overige baten en lasten -2.879 6.122 -9.000 -8.500 0

Resultaat -134.997 -132.606 -2.391 -426.847 -263.974
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BIJLAGE: 

Beantwoording technische vragen 1e Berap 2020 
18 juni 2020 

 

Door het SET zijn zowel schriftelijk als mondeling (tijdens de vergadering van het SET van 16 juni jl.) 

technische vragen gesteld over de eerste BERAP 2020. De antwoorden –voor zover vragen niet 

adequaat zijn beantwoord tijdens de vergadering- zijn hieronder naar volgorde van de inhoud 

opgenomen. Er zijn tevens vragen gesteld en suggesties gedaan voor tekstaanpassing, waar dat kon 

zijn deze direct verwerkt in deze (naar aanleiding van het SET) aangepaste (concept)versie van de 

BERAP. 

 

Integrale ketenbenadering (voorwoord) 

In het voorwoord wordt gesproken over de integrale ketenbenadering waardoor op een creatieve en 

innovatieve wijze naar oplossingen wordt gezocht. Goed dat we hierop inzetten, maar de praktijk lijkt 

weerbarstig te zijn. Ik krijg de laatste tijd steeds meer signalen dat het met name bij de schuldhulp niet 

zo soepel loopt en Baanbrekers zich daarbij erg regelgericht opstelt.  
 

Antwoord 

Eind 2019 is begonnen met het project Integrale ketenbenadering, met de drie gemeentesecretarissen 

en directeur van Baanbrekers als opdrachtgevers. Begin 2020 is een werkgroep, met daarin 

medewerkers van Baanbrekers en de drie gemeenten, aan de slag gegaan om aan de hand van 

concrete praktijkcasussen te signaleren waar de processen tussen Baanbrekers, gemeenten en klant 

kunnen worden verbeterd. Door het uitwerken van future states, het inzetten van verbeteracties en 

tussentijds evalueren, borgen en leren zullen processen bij gemeenten en Baanbrekers kunnen 

verbeteren. Dit gebeurt telkens in korte verbetercycli (bekend als de agile/scrum methode),  

 

Na een aantal, door iedereen enthousiast ontvangen, werkgroepsessies is het tempo van dit project 

tijdelijk verlaagd als gevolg van de coronacrisis en de grote drukte (vooral rond Tozo-

werkzaamheden). Vanuit de opdrachtgevers is gecommuniceerd dat verdere voortgang gewenst is, en 

dat de werkgroep vanaf september weer geacht wordt om fysiek samen te komen om tot verdere 

verbeteringen te komen. 

 

Tabel BUIG-volume (p. 7)  

Wat is de definitie van BUIG volume en wat bedraagt de index 100 in de tabel? 
 

Antwoord 

Volume BUIG = aantal actieve uitkeringen. 

Standen per 31-12-2018: Nederland: 414.070 | Tilburg: 6.760 | Baanbrekers: 1.472 

Naar aanleiding van deze vraag in het SET is dit ook in de BERAP toegevoegd. 

 

Bijstelling uitkeringsgerechtigden (p. 7) 

Op pagina 7 wordt aangegeven dat de begroting 2020 wordt bijgesteld naar een gemiddeld aantal van 

1.500 uitkeringsgerechtigden. Is deze sprong niet wat groot als er eind april sprake is van 1.431 

uitkeringsgerechtigden? Voorgesteld wordt om voor deze extra kostenpost van 1.240.000 een 

begrotingswijziging op te nemen. Is het niet beter om dit zo nodig in de 2e Berap te doen. Dan bestaat 

er een veel duidelijker beeld. Door het voorlopige overschot op de Tozo middelen lijkt er ook geen 

liquiditeitsprobleem te ontstaan als het aantal uitkeringsgerechtigden daadwerkelijk fors toeneemt.  
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Uit de passage op pagina 26 maak ik op dat een eventuele begrotingswijziging zich nog niet vertaalt in 

een hogere gemeentelijke bijdrage.  
 

Baanbrekers geeft aan dat met name na september er een grote stijging wordt verwacht. Zonder 

aanvullende maatregelen zal dit nog niet in de BUIG verwerkt zijn. Het betekent overigens een stijging 

naar circa 1.650 bijstandsgerechtigden in de laatste maanden om gemiddeld op 1500 uit te komen. Is 

dat realistisch en waarin werkt dat nog meer door? (vraag 1) Zijn er geluiden bekend waaruit is op te 

maken dat de BUIG rekening gaat houden met corona? (Vraag 2) 
Resultaat tlv AR lijkt me goed. Wat is de eventuele ruimte voor wat opgevangen kan worden? (Vraag 
3) 
 

Antwoord 1 

Of dit aantal realistisch is, zal in de komende maanden moeten blijken. Op basis van onze eigen 

gegevens, en in lijn met de publicatie van adviesbureau Berenschot, verwachten wij momenteel zo’n 

1.600 uitkeringsgerechtigden ultimo 2020. Met inachtneming van de gerealiseerde aantallen tot eind 

april betekent dit een bijstelling naar gemiddeld 1.500 uitkeringsgerechtigden over 2020. Dit werkt 

vooralsnog alleen door in de onttrekking van de algemene reserve, omdat deze bijstelling een van de 

grootste veroorzakers is van het tussentijds tekort op de reguliere exploitatie. 
 

Antwoord 2 

Ja, het Rijk heeft bij de publicatie van het Nader voorlopig budget Gebundelde uitkering 2020 de 

hierna volgende begeleidende tekst opgenomen: De bijstelling van het nader voorlopig budget is een 

tussenstand, waarin de realisaties van vorig jaar én de conjuncturele situatie van vlak voor de 

Coronacrisis (CEP, CPB) zijn verwerkt. Het macrobudget 2020 gaat van € 6,147 miljard naar € 5,928 

miljard (bijstelling van – € 219 miljoen). Deze bijstelling wordt niet in de maandelijkse betalingen aan 

gemeenten verwerkt. Bij de vaststelling van het definitieve budget 2020 (eind september) zal 

rekening worden gehouden met de actuele conjuncturele situatie. 
 

Antwoord 3 

In de algemene reserve was per 1 januari 2020 een bedrag van € 1,2 miljoen beschikbaar. 

 

Tozo 1 (p. 8 / 18) 

De uitvoering van Tozo 1 is adequaat opgepakt door Baanbrekers. Het financieel resultaat is nog niet 

bekend maar ik lees wel dat er gekozen is voor het inschakelen van externe capaciteit. Deze is in de 

regel kostbaar. 

Is de afweging om hiervoor te kiezen met een mogelijk negatief financieel resultaat een bestuurlijke 

afweging geweest? (vraag 1) Ik kan me een dergelijk besluit niet herinneren.  

Op Tozo lijkt een positief resultaat te worden gerealiseerd. Klopt dat en wat zijn de afspraken met het 

rijk over een positief saldo van de Tozo-middelen? (vraag 2) 
 

Antwoord 1 

Nee, dit is geen bestuurlijk besluit geweest, maar is wel veelvuldig (onder andere in extra ingelaste 

vergaderingen) in het DB gemeld en besproken. 
 

Antwoord 2 

Op Tozo wordt ogenschijnlijk een positief resultaat gerealiseerd, omdat we alleen de additionele 

kosten hebben toegewezen. Naast extra inhuur van externe krachten worden ook door de eigen 

organisatie kosten voor uitvoering van de Tozo gemaakt. Denk hierbij aan de inzet van 

inkomensconsulenten, medewerkers R&P, aanpassing van de geautomatiseerde systemen etc. Dit 

kan vooralsnog echter binnen de begroting worden opgevangen waardoor het geen kostenverhogend 

effect heeft, met dien verstande dat dit er wel toe heeft geleid dat werkzaamheden zijn getemporiseerd 

of zijn blijven liggen en dus later alsnog opgepakt moeten worden. Qua financiering worden de 

uitkeringslasten door het Rijk 100% vergoed en geldt een standaard (tot dusver onbekend) tarief per 
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genomen besluit. Het kan dus voorkomen dat organisaties er onderaan de streep er geld aan 

overhouden / moeten bijleggen. Dit risico, zowel positief als negatief, is voor rekening van de 

uitvoerende organisaties. 

 

Bezwaar, beroep en klachten (p. 9) 

Wordt mediation alleen voor klachten ingezet? Zo ja, waarom? (Vraag 1) 

Worden ontwikkelingen in het aantal klachten / bezwaren / beroepen geanalyseerd? (Vraag 2) 
 

Antwoord 1 

Mediation wordt primair voor klachten ingezet. Maar ook bij bezwaren vindt een vorm van mediation 

plaats, door primaire besluiten die aan het bezwaar ten grondslag lagen nog eens kritisch te bezien en 

eventueel te heroverwegen om zo bezwaren te voorkomen. Er worden dan foute beslissingen hersteld 

vóórdat het tot een bezwaar komt. Of het leidt ertoe dat de uitleg richting de cliënt duidelijk is, en hij 

afziet van bezwaar. 
 

Verderop in het traject van bezwaar en beroep is het niet gebruikelijk dat mediation wordt ingezet. In 

sommige gevallen worden de partijen echter alsnog door de rechter verzocht om samen aan tafel te 

gaan. 
 

Antwoord 2 

Bij iedere klacht die binnenkomt, wordt onderzocht wat de achterliggende reden is. In de periode 

januari – april zijn minder klachten, bezwaren en beroepen binnengekomen dan een jaar geleden. Er 

is op dit moment dan ook geen reden voor verder onderzoek. 

 

Uitgevoerde loonwaardemetingen (p. 10) 

Waarvan is het aantal loonwaardemetingen een indicator? 
 

Antwoord 

Kort gezegd is het een indicator van de hoeveelheid werk dat door Baanbrekers uitgevoerd wordt en 

wat toeneemt. Loonwaardemetingen voeren we uit om te bepalen in hoeverre mensen een afstand tot 

de arbeidsmarkt hebben. 
 

Het kan zijn dat mensen al in het doelgroepregister (DGR) staan als ze zich bij Baanbrekers melden 

en als ze dan aan de slag gaan, moeten wij voor dat nieuwe dienstverband een loonwaardemeting 

uitvoeren. 

 

Ook komt het voor dat mensen nog niet in het DGR staan. Dan zetten we mensen via de Praktijkroute 

(met een forfaitaire loonkostensubsidie) in. Vervolgens moeten we een loonwaardemeting uitvoeren 

om te bepalen wat de afstand tot de arbeidsmarkt is. 
 

Uiteindelijk volgen we het advies in het loonwaarderapport. Dit kan betekenen dat er geen nieuwe 

meting uitgevoerd hoeft te worden, het kan zijn dat er aangegeven is dat er een nieuwe meting na een 

½ jaar of een jaar moet volgen. Sowieso elke wisseling van dienstverband (andere werkgever) leidt tot 

een nieuwe loonwaardemeting. 
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Plaatsingen P-wet (p. 10) 

Op pagina 10 wordt gesproken over 60 plaatsingen tot 1 mei jl. van P-wetters. Via WSP Werkhart 

krijgen we teruggekoppeld dat er tot 27 april jl. 8 plaatsingen hebben plaatsgevonden die meetellen 

voor het Target van 220. Hoe verhouden deze cijfers zich tot elkaar. Baanbrekers gaat in de berap 

bijvoorbeeld uit van een target van 300? 
 

 

Antwoord 

Er is een verschil tussen het aantal plaatsingen in de begroting van Baanbrekers (300 inclusief 

scholing en doorstroombanen) ten opzichte van de target van WSP Werkhart (250 exclusief scholing 

en doorstroombanen). Daarnaast is er nog een verschil tussen het target van WSP Werkhart per 1 

januari 2020 (+/- 250) en de target geldend vanaf de werkelijke startdatum 1 maart 2020 (221). In de 

2e Berap zal deze gecorrigeerd worden, evenals het gefactureerde voorschotbedrag. 

 

WSP Werkhart (p. 13 / 21) 

Wat is het effect van de overheveling van deze taken naar de regio op de begroting van Baanbrekers? 

Vooralsnog worden hier alleen extra kosten opgevoerd, maar dit zou toch een besparing op moeten 

leveren? In de Berap wordt gerekend met een target van 250. In de rapportage van Werkhart staat 

een aantal van 220 en Baanbrekers hanteert overall een target van 300. 

Hoe verhouden deze verschillende aantallen zich tot elkaar? (Vraag 1)  

De kosten zijn bijgesteld van 313.000 naar 150.000.Wat als de plaatsingen niet worden gerealiseerd? 

(Vraag 2)  

Wat voor effect heeft dit op personele inzet van Baanbrekers? Werk wordt nu toch regionaal gedaan? 

(vraag 3) 
 

Antwoord 1  

Zie antwoord bij ‘plaatsing P-wet’ 
 

Antwoord 2 

Indien er middelen overblijven, dan neemt het MT Werkhart als werkbudget maximaal 50.000 euro 

mee om praktische ondersteuning van het team mogelijk te maken. Denk hierbij aan inzet van 

ondersteunend advies dat niet door beleidsmedewerkers geboden kan worden, ontwikkeling van 

communicatiemateriaal of specifieke activiteiten/projecten. De rest wordt weer teruggestort naar de 

gemeenten aan de hand van de verdeelsleutel target. Zodoende voorkomen we dat er onnodig geld 

blijft staan in het regionale budget en krijgen de gemeenten over het onbenutte geld op gelijke 

voet/basis terugbetaald wat ze hebben ingelegd. 
 

Antwoord 3 

Uitvoering van de werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio heeft geleid tot een grotere 

personele inzet van Baanbrekers. Dit komt onder andere doordat: 

 Er meer of dubbele registratie van plaatsingen noodzakelijk is geworden; 

 het afstemmen van de lokale werkwijzen tot één regionale werkwijze per instrument veel inzet 

van diverse functionarissen van de moederorganisaties vraagt; 

 om de verhouding van de kwaliteit/kostprijs bij de inzet van de instrumenten te waarborgen, 
wij vanuit Baanbrekers aan alle overleggen actief moeten deelnemen. 

 
Grofweg ingeschat zijn medewerkers van Baanbrekers zo’n 60u per week bezig met werk dat aan de 
regionale werkgeversdienstverlening gerelateerd is. 
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Sluiting PMC’s in relatie tot ondersteunende afdelingen (p. 14)  

Welke impact heeft de sluiting van de Cleanroom en Wasserij op de formatie van de ondersteunende 

afdelingen? 
 

Antwoord 

Het sluiten van de Wasserij per 1 september 2020 zal tot gevolg hebben dat minder technische 

ondersteuning nodig is, minder ondersteuning vanuit de automatisering en minder vanuit het 

Bedrijfsbureau (voor verkoopadministratie en vervoer). Omgerekend betreft dit iets minder dan 1,5 fte. 

De uren die vervallen, zijn niet direct in te boeken als besparingen (aframing van formatie) omdat het 

vele verschillende taken over diverse teams en mensen betreft. Daarnaast betreft een deel van de 

formatie Sw-medewerkers, waardoor deze elders in de organisatie weer een plek krijgen. 

 

Dit zelfde geldt voor de Cleanroom. Beoogd is de sluiting per 1 januari 2021 of indien aan de 

contractstermijn wordt vastgehouden, 1 juli 2021. Op het moment van sluiting zullen kwaliteits- en 

procescontrole, het handboek managementsysteem, aansturing, technische support, personele 

zaken, verwerken inkoop- en verkoopfacturen en taken binnen het Bedrijfsbureau (planning, 

werkvoorbereiding, magazijn e.d.) die aan de Cleanroom gelieerd zijn, wegvallen. In totaliteit betreft dit 

circa 7 fte. Voor deze taken geldt nog meer dan bij de Wasserij, dat het gaat om een veelheid aan 

taken bij een groot aantal medewerkers (deels Sw) en teams. Op termijn moet het dus een besparing 

opleveren maar deze is zéker niet direct in te boeken. 

 

Uitgangspunten impactberekening Tozo (p. 18-19) 

Zijn er nog nadere toelichtingen te geven op de Tozo-berekening? 
 

Antwoord 

De uitgangspunten zijn opgenomen in het document. Naar aanleiding van deze vraag in het SET is in 

de BERAP een verduidelijking bij de PM-post opgenomen en zijn de gehanteerde uitgangspunten 

puntsgewijs opgenomen. 

 

Huisvesting (p. 34) 

Op pagina 34 komt het onderdeel huisvesting aan bod. Gelet op uitspraken over grootschalig 

onderhoud en vernieuwbouw concludeer ik dat Baanbrekers eigenaar is van alle opstallen.  
 

Antwoord 

Dat is correct. 

 

Kredieten (p. 37-39) 

Ik lees bij zowel de investeringen in het ICT netwerk als de investeringen in E-Hrm dat de investering 

lager zal zijn, maar dat de licentielasten zullen toenemen. Is bekend wat de overwegingen zijn om 

voor hogere licentielasten te gaan?  
 

Antwoord 

Het is niet zozeer een organisatiekeuze om voor hogere licentielasten te gaan, maar het is een 

algemene ontwikkeling dat (ICT-)leveranciers geen pakketten meer verkopen, maar op licentiebasis 

de producten aanbieden. 



Tweede begrotingswijziging 2020  
 
De tweede begrotingswijziging 2020 van Baanbrekers behoort bij de eerste bestuursrapportage 2020 
die op 26 juni 2020 door het dagelijks bestuur is vastgesteld. 
 
  

 
  

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

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

1e wijziging

2e 

Begrotingswijziging

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

2e wijziging

Lasten

DP1: Inkomensondersteuning 26.643 25.619 15.527 41.145

DP2: Re-integratie & Participatie 3.924 4.290 -119 4.171

DP3: Leerwerkstructuur 12.886 13.063 -174 12.890

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 1.533 322 -36 286

Totaal lasten deelprogramma's 44.985 43.294 15.197 58.492

Overhead 7.144 7.324 -235 7.089

Totaal lasten 52.129 50.618 14.962 65.581

Baten

DP1: Inkomensondersteuning 29.809 28.741 14.454 43.195

DP2: Re-integratie & Participatie 737 1.101 21 1.122

DP3: Leerwerkstructuur 12.987 13.386 -337 13.049

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 7.676 7.390 22 7.413

Totaal baten 51.208 50.618 14.161 64.779

Saldo van lasten en baten -921 0 -802 -802

Af: stortingen reserves 0 0 0 0

Bij: onttrekkingen reserves 921 0 802 802

Resultaat 0 0 0 0



 

 

Bedragen x € 1 

Beschikbaar  

Voor wijziging 

2020 

Aanpassing 

krediet 2020 

Beschikbaar na 

wijziging 

2020 

Restant kredieten 2019    

1.DMS 50.000 5.000 55.000 

2.Bedrijfsvoering: Vervanging ICT-netwerk 320.000 -/- 175.500 144.500 

3.Vervanging bedrijfsauto Broikes 32.500 - 32.500 

4.Verpakken & Assemblage: vervanging machinepark 50.000 - 50.000 

5.Quick win’s medewerkerstevredenheidsonderzoek 25.441 8.279 33.720 

Kredieten uit begroting 2020    

6.Programma digitalisering: Koppeling met systemen 50.000 20.000 70.000 

7.Informatievoorziening: Software + implementatiekosten 50.000 - 50.000 

8.Beveiliging netwerk: Verbetering technische informatie 25.000 - 25.000 

9.Upgrade netwerk: Vervanging werkgroepswitches 50.000 - 50.000 

10.Herzien vaste telefonie (vervalt PM - - 

11.Cleanroom:Vervanging meetapparatuur 10.500 -/- 10.500 0 

 12.Software op het gebied van E-HRM 150.000 -/- 110.000 40.000 

13.Reachtruck magazijn 30.000 - 30.000 

14. Upgrade Navision   PM 

Totalen  843.441 -262.721 580.720 

 
 
Vastgesteld door het algemeen bestuur van Baanbrekers in de openbare vergadering van 6 juli 2020. 
 
 
Het bestuur voornoemd, 
 
 
 
A. van Oudheusden      R. Bakker 
 
 
Secretaris       voorzitter 



> VOORSTEL BESTUUR 
  
   

 

Let op: dit document moet overeenkomen met de beheerste versie in het handboek en mag alleen worden ingevuld. 

 

Versie 3 1 van 2 

Voorstel inzake 
 

Plan van aanpak naar aanleiding van rapportage/voortgangsverslag informatie- 
en archiefbeheer Baanbrekers 2019 

Steller Angeline Grootswagers  

Verantwoordelijk 
manager 

Govert Schermers 

Datum bestuur  6 juli 2020 

Beslispunten 
 

- Kennisnemen van de Rapportage informatie- en archiefbeheer 
Baanbrekers 2019 

- Kennisnemen van het  Plan van aanpak naar aanleiding van 
voornoemde rapportage 
 

 

Financiële 
gevolgen 

n.v.t. 

Formatie 
gevolgen 

n.v.t. 

Gevolgen MT-
systemen 

De uitkomst van de inspectie wordt meegenomen in het managementsysteem 
zoals dat thans wordt opgezet. 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

N.V.T.    

Besluitvorming: 
 Datum Advies/besluit 

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

N.V.T.  

Besluit van het AB 
(vul in wat van toepassing is) 

6 juli 2020 
 

kennisnemen/ingestemd/vastgesteld/ 
afgewezen/aangehouden: 
 
 
ondertekening: 
 
 
A. v. Oudheusden                R. Bakker 
Secretaris                              Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 Datum Actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht NVT  

Website/intranet NVT  

Handboek Baanbrekers NVT  

Opname in het archief n.t.b. E. Assmann 

Anders Vóór 15 juli Verslag voor 15 juli 2020 naar de 
provincie. Actie: A. Grootswagers 

 

Nadere informatie: 
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Let op: dit document moet overeenkomen met de beheerste versie in het handboek en mag alleen worden ingevuld. 

 

Versie 3 2 van 2 

Korte samenvatting  (als stuk > 3 A4) of integraal voorstel (als max 3 A4) 
Inleiding en evt. samenvatting van het voorstel 

De streekarchivaris heeft aan het dagelijks bestuur van Baanbrekers het bijgevoegde 
voortgangsverslag informatie- en archiefbeheer Baanbrekers 2019 doen toekomen.  
 
Deze rapportage gaat uit van de geformuleerde Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) zoals deze 
door de Provincie zijn opgesteld in het kader van het interbestuurlijk toezicht. De streekarchivaris 
heeft de KPI-toets bij Baanbrekers vervolgens uitgevoerd met behulp van de medewerkers Archief 
en interne beheersing. De uitkomsten van deze toets zijn in het bijgevoegd voortgangsverslag 
informatie- en archiefbeheer Baanbrekers 2019 bijgevoegd. 
Aan het MT is deze rapportage, alsmede het bijbehorende plan van aanpak en de brief aan de 

Provincie ter kennisname voorgelegd.  

De formele zorgdrager voor het informatie- en archiefbeheer is de directeur. De bedoeling is dat 

deze rapportage uiterlijk 15 juli a.s. (wettelijke termijn) wordt voorgelegd ter beoordeling aan GS 

i.v.m. het interbestuurlijk toezicht informatie- en archiefzorg van de Provincie. 

Uit de inspectie op het informatie- en archiefbeheer Baanbrekers 2019 blijkt dat het steeds beter 
gaat en dat Baanbrekers nu vooral puntjes op de i moet zetten en vooral zelf moet blijven bewaken 
wat er wordt gedaan aan informatie- en archiefbeheer en met welke gedachten dit wordt gedaan.  
Hier moet vervolgens naar worden gehandeld.  
Met het inzetten van de in dit plan genoemde maatregelen, wordt er een bijdrage geleverd aan het 
‘in control zijn’. 
 
Beslispunten 

- Kennisnemen van Rapportage informatie- en archiefbeheer Baanbrekers 2019 
- Kennisnemen van het  Plan van aanpak naar aanleiding van voornoemde rapportage 
- Kennisnemen van de Brief aan de Provincie en het Streekarchief. 

 
 

Implementatie en 
communicatie 

Intern: uitvoering plan van aanpak zoals intern opgesteld naar aanleiding 
van de geconstateerde verbeterpunten. 

Bijlage(n)  Rapportage informatie- en archiefbeheer Baanbrekers 2019 
 Plan van aanpak naar aanleiding van voornoemde rapportage 

 
 
 
 
 



                                                                                                       
                            

 

 

                                           

Plan van aanpak 2020 

   Informatie- en archiefbeheer Baanbrekers  
 

 

 

 

 

Betreft   : Plan van aanpak naar aanleiding van inspectie informatie- 

     en archiefbeheer Baanbrekers 2019 

Datum inspectie : 30 april 2020 

Inspecteur  : Mevrouw C. de Hart, Streekarchief Langstraat Heusden Altena 
Datum Verslag : 29 mei 2020 

Teamleider  : mevr. A. Grootswagers, team Interne Beheersing 

Datum plan v aanpak : 12 juni 2020 

 
  



Baanbrekers -  Plan van Aanpak - 2 
 

 

 

1. Inleiding: 
 

Aanleiding 

Op grond van artikel 4 van de Dienstverleningsovereenkomst Archieftoezicht Baanbrekers brengt de 

archivaris aan het dagelijks bestuur verslag uit over de uitoefening van het toezicht op de 

archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats en over het beheer van de 

archiefbewaarplaats. Om een uitspraak te kunnen doen over het toezicht door Baanbrekers en het 

voldoen aan de bepalingen uit de archiefwet, heeft er op 30 april 2020 een inspectie plaatsgevonden 

waarbij een uitspraak is gedaan over het jaar 2019. De inspectie vindt plaats aan de hand van tien 

kritische prestatie indicatoren (KPI’s) welke door de VNG zijn ontwikkeld op basis van eisen die door 

de archiefwetgeving aan overheidsorganisaties gesteld worden. 

 

Conclusie 

De conclusie vanuit de inspectie is dat een groot deel van de KPI’s ten opzichte van 2018 gelijk is 

gebleven. Reden hiervoor is dat in 2018 en 2019 een aantal projecten is gestart die nog tot in 2020 

doorlopen, zoals het inrichten van een kwaliteitssysteem en het volledig digitaliseren van het 

postproces. Wijzigingen zijn er alleen voor wat betreft de score van KPI 1 en 7. De score van KPI 7 

(archiefruimte en archiefbewaarplaats) is vooruitgegaan naar ‘voldoet’, aangezien  de 

luchtvochtigheid in de archiefruimte weer constant is. Voor wat betreft KPI 1 (lokale regelingen en 

uitbesteden archiefbeheertaken) is de score gedaald naar ‘voldoet grotendeels’. Reden hiervoor is 

dat Baanbrekers steeds meer digitaal werkt en het daarom van belang is bij de aanschaf van 

applicaties waarin informatie wordt verwerkt rekening te houden met de eisen die daaraan vanuit de 

Archiefwet worden gesteld. 

 

Aandachtspunten 
De belangrijkste aandachtspunten die uit dit verslag naar voren komen zijn: 
‐ Het opstellen van beleid ten aanzien van digitale informatie en de applicaties waarin 
deze is opgeslagen (KPI 1, 4 en 5); 
‐ Het vervangingsproces meer laten aansluiten op de werkwijze beschreven in het 
handboek vervanging (KPI 5). 

 

In dit plan van aanpak wordt enkel ingezoomd op de KPI’s welke nog verdere verbetering behoeven.    

Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar het verslag. 

 

Daarnaast heeft de Provincie vorig jaar gevraagd om in 2020 in te zoomen op een aantal facetten.  

In het bijzonder zijn zij geïnteresseerd in het beleid en de maatregelen ten aanzien van het digitaal 
archiefbeheer binnen onze organisatie. Dit sluit aan bij de bevindingen met betrekking tot KPI 1,4 ,en 
5.  
Tevens verneemt de Provincie graag de voortgang van het programma Digitalisering 2019-2021 en de 

koppeling met het e-depot van het streekarchief. Tot slot worden zij graag geïnformeerd over de 

relatieve luchtvochtigheid in de archiefruimte en de maatregelen die Baanbrekers heeft genomen 

om dit probleem op te lossen. 

 

. 
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2. Minor en verbetervoorstellen 
 
Uit de inspectie is met betrekking tot KPI 1,4 en 5 het volgende naar voren gekomen: 
 

 
 

 
 

 

Analyse 
De inspectie uit haar zorgen rondom het tijdig toetsen of archiefverplichtingen zijn geborgd bij de 
aanschaf van nieuwe systemen. Een aantal jaar geleden heeft Baanbrekers een ERP-systeem 
aangeschaft (Navision) waarbij het niet mogelijk is gebleken om opgeslagen documenten te 
vernietigen. Hierdoor blijft informatie langer in het systeem dan de wettelijke bewaartermijn.  
Bij het opstellen van criteria ten aanzien van een ERP-systeem is destijds onvoldoende aandacht 
geweest voor archiefbeheer. Dit heeft alles te maken met de fusie tussen voormalig WML en ISD.  
Destijds had WML niet te maken met een archiefinspectie. De ISD heeft altijd voldaan aan 
archiefwetgeving, waarbij de laatste jaren een verdere professionaliseringsslag is gemaakt. Het 
traject rondom de aanschaf van een nieuwe ERP-systeem is destijds ongeveer anderhalf jaar na de 
fusie gestart. Het gros van de betrokkenen was nog onvoldoende bekend met archiefbeheer en 
bijbehorende wetgeving. Die relatie is dan ook niet gelegd. Dit kan niet meer worden hersteld. Wel 
kunnen maatregelen worden genomen die de kans op herhaling voorkomen.  
In 2019 stond Baanbrekers aan de vooravond van het digitaliseren. Er is gestart met het digitaliseren 
van het postproces, met name de inkomende post. Inmiddels wordt een deel van de uitvoering van 
de Participatiewet digitaal afgehandeld. 
 
Genomen maatregelen 

De projectgroep die zich bezighoudt met het digitaliseringsproces heeft er vanaf het begin af aan 
twee partijen bij betrokken.  
1. BCT. Een partij gespecialiseerd in het digitaal en zaakgericht werken conform de vereisten rondom 
archiefbeheer. 
2. Archiefinspecteur. Zij geeft regelmatig (on)gevraagd advies aangaande het digitaliseringstraject 
binnen Baanbrekers en met name de relatie met de archiefverplichtingen. 
Met het vroegtijdig betrekken van de archiefinspecteur wordt voorkomen dat een aangeschaft 
systeem niet ‘archiefwaardig’ is.  
 
Het is van belang bij eventuele aanschaf van een nieuw systeem voor financiële administratie er voor 
te zorgen dat functionaliteit voor vernietiging aanwezig is. 
 
 
 
 



Baanbrekers -  Plan van Aanpak - 4 
 

 
 

KPI 4 Digitale archiefbescheiden 

Werkt Baanbrekers  inzake digitale archiefbescheiden systematisch aan digitaal 
informatiebeheer en voldoet ze aan specifieke wettelijke voorschriften? 
 

Score 2018:                                                                                                                                                                   

  

Er is deels beleid vastgesteld ten aanzien van digitale archiefbescheiden. 

 

 
 

Analyse 
De inspecteur geeft aan dat er in de applicatie Corsa  een groot aantal bestandsformaten omgezet 
kan worden naar PDF/A (het originele bestand blijft daarbij echter altijd bewaard). Het is echter de 
vraag of dit voor al deze formaten het meest geschikte formaat is om het duurzaam in te bewaren. 
Bij een conversie van Excel naar PDF/A gaan bijvoorbeeld functies als formules, sorteren en filteren 
verloren. Het is daarom van belang dat Baanbrekers zelf de afweging  maakt wanneer het omzetten 
naar PDF/A nuttig is. 
 
Genomen maatregelen 

De bevindingen van de inspecteur zijn voorgelegd aan de projectleider digitalisering. Aan hem is 
gevraagd om een correctieve maatregel te nemen namelijk het opstellen van een overzicht met 
bestandsformaten die worden overgezet naar PDF/A met daarbij aangegeven of er sprake is van het 
risico zoals geschetst door de inspecteur. Tevens dient te worden toegelicht waarom het risico wordt 
genomen. Deze inventarisatie moet vervolgens door het MT worden geaccordeerd.  
Mochten er in de toekomst nieuwe/andere bestandsformaten worden omgezet, dan moet allereerst 
aantoonbaar worden afgewogen of het omzetten naar PDF/A de juiste keuze is.  
 
 

KPI 5 Vernietiging, vervanging en vervreemding van archiefbescheiden 

Weegt Baanbrekers zorgvuldig af wanneer het bezit van bescheiden niet meer van belang is 
voor bedrijfsvoering, democratische controle en cultuurhistorie? 
 

Score 2018:                                                                                                                                                                   

  

Selectie en vernietiging van archiefbescheiden vindt tijdig en op de juiste manier 
plaats. Vervanging is ingevoerd, maar nog niet conform het handboek vervanging. 

 

 
 

Analyse  

Uit de inspectie komt naar voren dat de praktijk en theorie binnen Baanbrekers afwijken van elkaar. 
Zo wordt erin het handboek vervanging aangegeven dat: 

- Alle inkomende, uitgaande en interne stukken gescand worden terwijl  in 2019 nog niet is 
gestart met het scannen van (een deel van) de post. 

- Er periodiek onderhoud plaatsvindt aan de scanners terwijl er in de praktijk geen onderhoud 
plaatsvindt.  Wanneer een scanner niet goed meer functioneert wordt deze door de 
leverancier vervangen door een nieuwe. 
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- Er rapportages opgesteld worden naar aanleiding van de kwaliteitscontroles van de scans en 
de registraties, op basis waarvan eens per kwartaal een totaalrapportage wordt uitgebracht. 
Dit vindt echter in de praktijk niet plaats. 

De implementatiewens is niet gelijk geweest aan de praktijk. Hetgeen in het handboek is beschreven 
ten aanzien van de doorlooptijd van het digitaliseren van het postproces, ziet er in de praktijk anders 
uit. Er is vertraging ontstaan. Eind 2020 is dit proces gereed.  
Regelmatig is de voortgang besproken met de verantwoordelijke manager en of het voltallige 
managementteam. Het niet behalen van de doorlooptijd is derhalve bekend. Nagelaten is echter om 
de bij behorende documentatie, zoals een handboek hierop aan te passen. Het handboek geeft 
echter wel de reikwijdte van dat moment weer.  
Met betrekking tot onderhoud aan scanapparaten is in de praktijk gebleken dat het efficiënter is om 
de apparaten te vervangen in plaats van te onderhouden. Uiteraard een legitieme reden. Er heeft 
echter geen correctie plaatsgevonden in het handboek.  
Omdat het digitaliseren nog in volle gang is, is er nog geen kwaliteitsrapportage opgeleverd. Dit staat 
elkaar echter niet in de weg.  
 
Genomen maatregelen 

Correctief is de projectleider gevraagd om: 

- Het handboek vervanging te actualiseren. 

- Een kwaliteitsrapportage op te leveren ten aanzien van de scankwaliteit. 

Preventief houden de teamleider Automatisering en Interne Beheersing eens per jaar een 

gezamenlijke controle op de afspraken zoals weergegeven in het handboek. Zij brengen hier verslag 

over uit.  

 
Provincie 

De voortgang van de digitalisering blijkt uit dit plan van aanpak en het door de inspectie opgestelde 
rapport. Er vindt een nauwe samenwerking plaats met het streekarchief. Van daaruit wordt er 
gewerkt aan het e-depot.  
Voor wat betreft de relatieve luchtvochtigheid in de archiefruimte kan worden gesteld dat het 
eerdere probleem zich niet meer heeft voorgedaan. Periodiek worden er metingen verricht met een 
datalogger. Er zijn geen afwijkingen gesignaleerd.  
 

 

3. Thema/ rode draad 
 

Uit de inspectie op het informatie- en archiefbeheer Baanbrekers 2019 blijkt dat het steeds beter 

gaat en dat Baanbrekers nu vooral puntjes op de i moet zetten en vooral zelf moet blijven bewaken 

wat er wordt gedaan aan informatie- en archiefbeheer en met welke gedachten dit wordt gedaan.  

Hier moet vervolgens naar worden gehandeld.  

Met het inzetten van de in dit plan genoemde maatregelen, wordt er een bijdrage geleverd aan het 

‘in control zijn’. 

 

4. Meten effectiviteit 
 

Of de genomen maatregelen effectief zijn, blijkt uit de eerst volgende inspectie.  

 

5. Samenvattende conclusies 
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De inspectie heeft geresulteerd in een aantal bevindingen welke direct ter harte zijn genomen. De 

opmerkingen dragen immers bij aan de verdere verbetering van Baanbrekers als professionele 

organisatie. Baanbrekers blijft werken aan haar kwaliteitsbewustzijn en aan het denken in de cyclus 

van Plan – Do – Check- Act. 



Voortgangsverslag informatie‐ en archiefbeheer Baanbrekers 
2019 
 
Inleiding 
Op grond van artikel 4 van de Dienstverleningsovereenkomst Archieftoezicht Baanbrekers brengt 
de archivaris aan het dagelijks bestuur verslag uit over de uitoefening van het toezicht op de 
archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats en over het beheer van de 
archiefbewaarplaats. Dit voortgangsverslag informatie‐ en archiefbeheer is naar aanleiding van het 
genoemde artikel opgesteld.  
 
Het vorige verslag informatie‐ en archiefbeheer van Baanbrekers is uitgebracht in 2018. Het huidige 
verslag gaat in op de verbeteringen en veranderingen ten opzichte van de situatie in 2018. 
 
Het verslag is opgesteld aan de hand van tien Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Deze KPI’s zijn 
door de VNG ontwikkeld op basis van de eisen die aan overheidsorganisaties gesteld worden door 
de archiefwetgeving. Door het beantwoorden van de bij de archief KPI’s behorende vragen blijkt of 
Baanbrekers aan de eisen van wet‐ en regelgeving voldoet. Voor iedere KPI is aangegeven in 
hoeverre de organisatie aan een KPI voldoet. Hierbij is naast de huidige score ook de beoordeling uit 
2018 opgenomen, om de voortgang van Baanbrekers weer te geven. 
 
De kleuren bij de score hebben de volgende betekenis: 
 

  Voldoet 

  Voldoet grotendeels 

  Voldoet deels 

  Voldoet grotendeels niet 

  Voldoet niet 

 
Conclusie 
De score van een groot deel van de KPI’s is ten opzichte van 2018 gelijk gebleven. Reden 
hiervoor is dat in 2018 en 2019 een aantal projecten zijn gestart die nog tot in 2020 
doorlopen, zoals het inrichten van een kwaliteitssysteem en het volledig digitaliseren van 
het postproces. Wijzigingen zijn er alleen voor wat betreft de score van KPI 1 en 7. De score 
van KPI 7 (archiefruimte en archiefbewaarplaats) is vooruitgegaan naar ‘voldoet’, aangezien 
de luchtvochtigheid in de archiefruimte weer constant is. Voor wat betreft KPI 1 (lokale 
regelingen en uitbesteden archiefbeheertaken) is de score gedaald naar ‘voldoet 
grotendeels’. Reden hiervoor is dat Baanbrekers steeds meer digitaal werkt en het daarom 
van belang is bij de aanschaf van applicaties waarin informatie wordt verwerkt rekening te 
houden met de eisen die daaraan vanuit de Archiefwet worden gesteld.  
 
De belangrijkste aandachtspunten die uit dit verslag naar voren komen zijn: 

‐ Het opstellen van beleid ten aanzien van digitale informatie en de applicaties waarin 
deze is opgeslagen (kpi 1, 4 en 5); 

‐ Het vervangingsproces meer laten aansluiten op de werkwijze beschreven in het 
handboek vervanging (kpi 5). 
 

In het voortgangsverslag 2020 zal in ieder geval worden ingegaan op de voortgang wat deze 
punten betreft, en daarnaast op het verloop van de hierboven genoemde projecten. 
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Voortgang per Kritische Prestatie Indicator (KPI) 
 

KPI 1  Lokale regelingen 
Voldoen de regelingen aan de wettelijke eisen? 
 

Score 2018:     

 

De regelingen van Baanbrekers zijn geactualiseerd en voldoen daarmee aan de 
wettelijke eisen. 

Voortgang:   Archiefverordening en Besluit informatiebeheer 
Geen wijzigingen 
 
Uitbesteden archiefbeheer 
Het archief van Baanbrekers wordt steeds meer digitaal gevormd, in verschillende 
applicaties. Het is daarom van belang in de overeenkomsten met de leveranciers 
van deze applicaties afspraken te maken zodat Baanbrekers aan de wettelijke 
verplichtingen ten aanzien van het archiefbeheer kan voldoen. In de algemene 
inkoopvoorwaarden van Baanbrekers is al geregeld dat het intellectueel 
eigendom van de gegevens in de applicaties bij Baanbrekers blijft. Wanneer het 
gaat om inkoop van IT‐voorzieningen waarin gegevens en documenten van 
Baanbrekers worden opgeslagen zou daarnaast aandacht moeten zijn voor een 
exit‐plan, zodat de overstap naar een ander systeem soepel kan verlopen. Ook is 
het van belang dat de gegevens en documenten in de applicatie na verloop van de 
wettelijke bewaartermijnen vernietigd kunnen worden of overgebracht kunnen 
worden naar de archiefbewaarplaats. 

Score 2019:     

  

De regelingen van Baanbrekers zijn geactualiseerd en voldoen daarmee aan de 
wettelijke eisen. Bij aanschaf van IT‐voorzieningen waarin gegevens en 
documenten opgeslagen worden dient aandacht te zijn voor de verplichtingen ten 
aanzien van archiefbeheer. 

 

KPI 2  Interne kwaliteitszorg en toezicht 
Werkt Baanbrekers structureel aan de kwaliteit(sverbetering) van haar informatiehuishouding? 

Score 2018:     

 

Baanbrekers werkt aan kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding, 
maar nog niet op basis van een kwaliteitssysteem. Er wordt verslag gedaan van 
het archieftoezicht, dit wordt tijdig aan het algemeen bestuur voorgelegd. 

Voortgang: 
 

Kwaliteitssysteem informatiebeheer 
Het is niet gelukt het kwaliteitssysteem in 2019 in te richten. Begin 2020 is gestart 
met een traject om te komen tot een kwaliteitsmanagementsysteem voor het 
informatie‐ en archiefbeheer. 
 
De procedures voor uitgaande en interne stukken zijn er nog niet. In de loop van 
2020 is begonnen met het scannen van deze stukken. De procedures zullen 
daarom in 2020 opgesteld worden. 
 
Verslag informatie‐ en archiefbeheer 
Het vorige verslag informatie‐ en archiefbeheer is uitgebracht op 12 juni 2019. Het 
verslag is door het dagelijks bestuur op 8 juli 2019 voorgelegd aan het algemeen 
bestuur.  

Score 2019:     

 

Baanbrekers werkt aan kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding, 
maar nog niet op basis van een kwaliteitssysteem. Er wordt verslag gedaan van 
het archieftoezicht, dit wordt tijdig aan het algemeen bestuur voorgelegd. 
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KPI 3  Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid van 
archiefbescheiden 

Geschiedt de ordening planmatig, waarborgen het systeem en de materialen de authenticiteit, 
context, toegankelijkheid en duurzaamheid? 
 

Score 2018:     

 

Er is een vrijwel compleet overzicht van de archiefbescheiden van Baanbrekers. Er 
is nog geen metagegevensschema opgesteld.   

Voortgang: 
 

Ordening 
In 2019 zijn drie projecten gestart om er voor te zorgen dat het postproces 
volledig digitaal kan verlopen (deze maken onderdeel uit van het programma 
Digitalisering). Het project ‘Werken met koppeling Suite‐Corsa’ is afgerond. Het 
project ‘Digitale handtekening’ loopt nog, net als het project ‘Postproces digitaal’, 
waarbij nog gerealiseerd moet worden dat de cliëntenpost, uitgaande post en  
interne stukken digitaal verwerkt worden. Sinds maart 2020 zijn er enkele 
processen digitaal, dit wordt in de loop van 2020 verder uitgewerkt. 
 
Authenticiteit, context en toegankelijkheid 
Het metagegevensschema is in concept gereed. 

Score 2019:     

  

Er is een vrijwel compleet overzicht van de archiefbescheiden van Baanbrekers. Er 
is nog geen metagegevensschema opgesteld. 

 

KPI 4  Digitale archiefbescheiden 
Werkt Baanbrekers  inzake digitale archiefbescheiden systematisch aan digitaal 
informatiebeheer en voldoet ze aan specifieke wettelijke voorschriften? 
 

Score 2018:     

 

Er is deels beleid vastgesteld ten aanzien van digitale archiefbescheiden. 

Voortgang:  Er is een procedure opgesteld voor het vernietigen van digitale informatiedragers. 
Daarnaast is nog geen beleid vastgelegd ten aanzien van digitale 
archiefbescheiden. Zoals bij KPI 1 benoemd, is het van belang bij de aanschaf van 
applicaties rekening te houden met de eisen ten aanzien van informatie‐ en 
archiefbeheer. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de mogelijkheden voor 
vernietiging en overbrenging en om de minimale metagegevens die nodig zijn 
voor goed informatiebeheer.  
 
Zoals in het voorgaande verslag is aangegeven, is het van belang vast te leggen 
welke bestandsformaten geschikt zijn voor duurzame bewaring. In Corsa kan een 
groot aantal bestandsformaten omgezet worden naar PDF/A (het originele 
bestand blijft daarbij echter altijd bewaard). Het is de vraag of dit voor al deze 
formaten het meest geschikte formaat is om het duurzaam in te bewaren. Bij een 
conversie van Excel naar PDF/A gaan bijvoorbeeld functies als formules, sorteren 
en filteren verloren. Het is daarom van belang dat Baanbrekers zelf de afweging 
maakt wanneer het omzetten naar PDF/A nuttig is. 
 
Conversie en migratie 
Er komt wellicht een nieuw systeem voor de financiële administratie. Mocht dit 
het geval zijn dan is het bij eventuele conversie of migratie van belang aandacht te 
schenken aan de vereisten vanuit informatie‐ en archiefbeheer. Daarnaast moet 
van de conversie of migratie verslag worden gedaan in een verklaring van 
conversie of migratie. 
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Score 2019:     

  

Er is deels beleid vastgesteld ten aanzien van digitale archiefbescheiden. 

 
   

KPI 5  Vernietiging, vervanging en vervreemding van archiefbescheiden 
Weegt Baanbrekers zorgvuldig af wanneer het bezit van bescheiden niet meer van belang is 
voor bedrijfsvoering, democratische controle en cultuurhistorie? 
 

Score 2018:     

 

Selectie en vernietiging van archiefbescheiden vindt tijdig en op de juiste manier 
plaats. Vervanging is ingevoerd, maar nog niet conform het handboek vervanging. 

Voortgang: 
 

Vernietiging 
De analoge stukken vermeld op de vernietigingslijst van 2019 zijn vernietigd. Van 
deze vernietiging is een verklaring van vernietiging opgesteld. Er wordt ook 
gewerkt aan de tijdige vernietiging van digitale informatie. Zo is in 2019 
begonnen met het opschonen van de personeelsregistraties in de applicatie 
Compas. Dit is in 2020 afgerond. De vernietiging van de daarvoor in 2019 in 
aanmerking komende gegevens uit Suite voor het Sociaal Domein heeft nog niet 
plaatsgevonden, dit zal in 2020 gaan gebeuren. Het is niet mogelijk om te 
vernietigen in Navision, het systeem voor de financiële administratie. Hierdoor 
blijft informatie langer in het systeem dan de wettelijke bewaartermijn. Het is van 
belang bij eventuele aanschaf van een nieuw systeem voor financiële 
administratie er voor te zorgen dat functionaliteit voor vernietiging aanwezig is. 
 
Vervanging 
De vervangen stukken worden eens per half jaar vernietigd, hiervan wordt een 
verklaring van vervanging opgemaakt. 
 
Zoals in het voorgaande verslag is aangegeven, wijkt het scannen en vervangen 
op een aantal punten af van de procedure zoals omschreven in het handboek 
vervanging. Zo is ook in 2019 nog niet begonnen met het scannen van de post van 
cliënten en interne en uitgaande stukken. Hiermee komt de reikwijdte van het 
scanproces niet overeen met die in het handboek vervanging, waarin is 
beschreven dat alle inkomende, uitgaande en interne stukken gescand worden. In 
2020 is begonnen met het scannen van de in‐ en uitgaande post van de afdeling 
inkomensondersteuning. Dit zal in de loop van het jaar uitgebreid worden, 
waardoor uiteindelijk het hele postproces digitaal zal zijn, zoals in het handboek 
omschreven. 
 
Een ander punt waarop afgeweken wordt van het handboek is het onderhoud van 
de scanners. Er zou volgens het handboek periodiek onderhoud zijn, maar in de 
praktijk vindt geen onderhoud plaats. Wanneer een scanner niet goed meer 
functioneert wordt deze door de leverancier vervangen door een nieuwe. 
 
Ook het rapporteren over de kwaliteitscontroles komt niet overeen met de in het 
handboek omschreven procedure. In het handboek is beschreven dat er 
rapportages opgesteld worden naar aanleiding van de kwaliteitscontroles van de 
scans en de registraties, op basis waarvan eens per kwartaal een totaalrapportage 
wordt uitgebracht. Dit vindt echter in de praktijk niet plaats. 

Score 2019:     

  

Selectie en vernietiging van archiefbescheiden vindt tijdig en op de juiste manier 
plaats. Vervanging is ingevoerd, maar nog niet conform het handboek vervanging. 
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KPI 6  Overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats 
Brengt Baanbrekers het principe van de Archiefwet ‘archiefbescheiden na 20 jaar overbrengen, 
tenzij met redenen omkleed’ correct in de praktijk? 
 

Score 2018:     

 

Alle daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden zijn overgebracht naar 
de archiefbewaarplaats. 

Voortgang:  Geen wijzigingen 

Score 2019:     

  

Alle daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden zijn overgebracht naar 
de archiefbewaarplaats. 

 

KPI 7  Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en e‐depots 
Zijn de fysieke en digitale bewaaromstandigheden op orde? 
 

Score 2018:     

 

De luchtvochtigheid in de archiefruimte is in de winter te laag en is niet constant. 

Voortgang:   Archiefruimte 
In de winter van 2018 was de luchtvochtigheid te laag en sterk gedaald ten 
opzichte van de andere maanden. Hoewel er geen aanpassingen aan de 
archiefruimte zijn gedaan is de luchtvochtigheid in 2019 wel constant gebleven, 
ook in de wintermaanden. Het lijkt daarom niet nodig maatregelen te nemen. Er is 
geen verklaring gevonden voor de lage luchtvochtigheid in 2018. 
 
E‐depot 
Het Streekarchief is aangewezen als archiefbewaarplaats voor Baanbrekers. Om 
te kunnen voorzien in de duurzame bewaring van digitale archiefbescheiden is in 
2019 bij het Streekarchief verder gewerkt aan het inrichten van een e‐depot, met 
name aan het opstellen van beleid. Vanwege het vertrek van de 
projectmedewerker die hieraan werkte is het opstellen van beleid niet afgerond. 
Begin 2020 is bij het Streekarchief een adviseur e‐depot aan de slag gegaan die 
het project voor de inrichting van een e‐depot gaat oppakken en beleid ten 
aanzien van de duurzame bewaring van archiefbescheiden gaat opstellen. 

Score 2019:     

  

De bewaaromstandigheden van de archiefbescheiden zijn op orde. 

 
KPI 8  Ter beschikkingstelling van naar de archiefbewaarplaats overgebrachte 

archiefbescheiden 
Voldoet Baanbrekers  in de praktijk aan de openbaarheidseisen van de Archiefwet? 
 

Score 2018:     

 

Baanbrekers voldoet aan de openbaarheidseisen van de Archiefwet. 

Voortgang:  Het Streekarchief heeft in 2019 deelgenomen aan de Kwaliteitsmonitor 
dienstverlening archieven. Gemiddeld gaven de bezoekers een 8,5 als overall 
waardering voor het Streekarchief, dat is boven het landelijk gemiddelde van 8,0. 

Score 2019:     

  

Baanbrekers voldoet aan de openbaarheidseisen van de Archiefwet. 
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KPI 9  Rampen, calamiteiten en veiligheid 
Heeft Baanbrekers plannen voor het behoud van de (te bewaren) archiefbescheiden bij 
bijzondere omstandigheden? 
 

Score 2018:     

  

Er zijn plannen voor het behoud van archiefbescheiden bij bijzondere 
omstandigheden vastgesteld, in 2019 zal een specifiek plan voor de evacuatie van 
archieven opgesteld worden. 

Voortgang:  Het is niet gelukt om in 2019 een bedrijfsnoodplan evacuatie archief op te stellen. 
Het opstellen hiervan wordt meegenomen bij het inrichten van het 
kwaliteitssysteem en is uitbesteed aan een externe partij. Hiermee is in 2020 
gestart. 

Score 2019:     

  

Er zijn plannen voor het behoud van archiefbescheiden bij bijzondere 
omstandigheden vastgesteld. Het opstellen van een specifiek plan voor de 
evacuatie van archieven is onderdeel van de invoering van het kwaliteitssysteem. 

 

KPI 10  Middelen en mensen  
Kan Baanbrekers beredeneerd aangeven, gelet op haar wettelijke taken voor de archiefzorg en 
het archiefbeheer, hoeveel middelen en mensen zij hiervoor ter beschikking stelt alsmede hun 
kwaliteitsniveau? 
 

Score 2018:     

 

Baanbrekers stelt voldoende mensen en middelen beschikbaar om het 
informatiebeheer uit te voeren en achterstanden uit het verleden weg te werken. 

Voortgang:  Geen wijzigingen. 

Score 2019:     

  

Baanbrekers stelt voldoende mensen en middelen beschikbaar om het 
informatiebeheer uit te voeren en achterstanden uit het verleden weg te werken.  

 


