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 ONDERWERP STUKKEN ACTIE              
1. Opening                                                     

   

2. Ingekomen stukken  

 a) Op verzoek AB stand van zaken TOZO d.d. 22-10-2020   ja, nazending ter info 

 

3.  Besluitenlijst AB-vergadering   

               a) Concept verslag AB-vergadering van 21 september 2020   ja  vaststellen 

               b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering van 21 september  2020 ja  vaststellen 

               c) Concept termijnkalender AB van 26 oktober 2020    ja  vaststellen 

 

TER BESPREKING 
Niets aan de orde 

  

TER BESLUITVORMING 
4. Voorstel verlenging lidmaatschap ‘extern’ DB lid 

 a) AB voorstel tot het verlengen van het lidmaatschap extern DB lid  ja  vaststellen 

 

5. Tweede Berap 2020 

 a) AB voorstel        ja  vaststellen 

 b) Tweede Berap 2020       ja  ter info 

 c) Begrotingswijziging       ja  vaststellen 

 d) Bijlage: beantwoording technische vragen    ja  ter info 

  

TER INFORMATIE/KENNISNAME 
   

6.  Mededelingen & Rondvraag      

a) 2de Voortgangsrapportage ‘in beweging koers’    ja  ter info 

              

 

AGENDA MAANDAG  26 oktober 2020                            ALGEMEEN BESTUUR 
Tijd:              19.00 -20.30 uur 

Locatie:       Géén er wordt digitaal vergaderd 
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Conceptverslag AB-vergadering d.d. 21 september 2020 

 

Algemeen Bestuur Baanbrekers 

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

De heer A. van Oudheusden, secretaris AB 

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

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

             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 

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

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

Mevrouw S. van Huijgevoort, beleidsmedewerker Baanbrekers 

(verslaglegger)  

 

Afwezig (mbvv): De heer F. van Wel, lid AB, wethouder gemeente Loon op Zand           

 

  1. Opening 

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

 

2. Ingekomen stukken 

a) Verslag Participatieraad d.d. 23 januari jl. 

Hiervan wordt kennis genomen. 

 

b) Brief Provincie N-B d.d. 28 juli jl. i.v.m. financieel toezicht begrotingsjaar 2021 

N.a.v.: 

De heer Van den Hoven vraagt hoe Baanbrekers om zal gaan met het weerstandsvermogen, dat met 

een waarde van 0,86 onder de streefwaarde ligt. 

De voorzitter antwoordt dat de drie gemeenten garant staan voor de verliezen van Baanbrekers en 

het niet wenselijk is om voor het weerstandsvermogen de reserves binnen de gemeenschappelijke 

regeling (GR) op te hogen.  

De heer Van Tuyl oppert de mogelijkheid om een tegenpost met daarin de gemeentegarantie in de 

begroting op te nemen.  

De heer Van Hamond benoemt de optie om de risico’s te verkleinen, zodat de ratio aangepast kan 

worden. 

De heer Van Tuyl stelt voor om, met betrekking tot het verzoek van de provincie om in de nieuwe 

begroting een post onvoorzien op te nemen, die post uit de algemene reserve te halen.  

De voorzitter antwoordt dat Baanbrekers in het AB-voorstel heeft aangegeven hoe aan dit verzoek 

tegemoet te komen. 

 

NOOT: Vanuit Baanbrekers hebben wij de in de vergadering genoemde oplossingen bekeken en 

stellen wij het volgende voor: 

M.b.t. het weerstandsvermogen: 

Voor de nieuwe begroting willen wij uiteraard voorkomen dat een dergelijke opmerking weer wordt 

gemaakt. Het ophogen van de reserves zou een mogelijkheid zijn, maar dat lijkt ons nu niet aan de 
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orde, gezien de discussies die daarover regelmatig gevoerd zijn, en het feit dat met de komende 

wijziging van de GR het onderwerp “reserves” wellicht ook ter discussie staat. 

 

Een ratio vanaf 1,0 wordt over het algemeen als voldoende gezien. Dit is ook de provinciale richtlijn. 

Echter, het algemeen bestuur is bevoegd zelf een afwijkende streefwaarde vast te stellen. Dus in de 

begroting 2022 kunnen we aangeven dat onze streefwaarde bijvoorbeeld 0,75 is. Het belangrijkste 

argument voor het vaststellen van de lagere waarde is natuurlijk het feit dat bij een GR de 

deelnemers de uiteindelijke risicodragers zijn en het voortbestaan van de GR niet in het gedrang 

komt bij een forse afname van het vermogen.  

 

M.b.t. de post onvoorzien 

In onze begroting zit, net als in voorgaande jaren, geen post onvoorzien. De provincie geeft aan dat 

dit een verplichte post is op grond van het BBV en verzoekt hiermee rekening te houden bij de 

volgende begroting.  

Bij de begroting 2022 zullen wij (een zeer beperkte) post voor onvoorzien opnemen, met een goede 

onderbouwing. Overigens achten wij het nut van een post onvoorzien niet groot. Het legt onnodig 

beslag op gemeentelijke middelen en alleen het AB kan over de post beschikken.  

 

3. Verslag en besluitenlijst AB-vergadering  

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

N.a.v.: 

De heer Van Tuyl vraagt naar de actuele stand van zaken met betrekking tot de Tozo1, 2 en 3. 

De voorzitter geeft aan dat in Waalwijk en Heusden hierover in de raadsinformatiebrief wordt 

gecommuniceerd. Dit betreft echter beperkte informatie.  

De heer Blankers verwijst naar de DB-bijlage waarin de stand van zaken is beschreven voor Tozo1 en 

2. Deze bijlage zal met het conceptverslag naar de AB leden worden gestuurd. 

De heer Van Oudheusden geeft aan nog geen informatie over Tozo 3 te hebben, omdat deze regeling 

start per 1 oktober 2020. 

 

Het conceptverslag van de AB-vergadering van 6 juli 2020 wordt vastgesteld. 

 

b) Openbare besluitenlijst AB-vergadering d.d. 6 juli 2020 

De openbare besluitenlijst van de AB-vergadering van 6 juli 2020  wordt vastgesteld. 

 

c) Termijnkalender AB van 21 september 2020 

De termijnkalender d.d. 21 september 2020 wordt vastgesteld. 

 

4. Raadslid als AB lid 

N.a.v.: 

De heer Van Tuyl geeft aan dat hij het eens is met dit voorstel en eventuele gevoelens van 

belangenverstrengeling in de eigen gemeenteraad besproken en opgelost kunnen worden. 

De heer Van Hamond geeft aan geen moeite te hebben met het vervullen van zowel de rol van 

raadslid als AB lid.  

 

Het AB besluit: 

1. De deelname/het lidmaatschap van het raadslid in het algemeen bestuur van de 

gemeenschappelijke regeling Baanbrekers vast te stellen/ te bevestigen, waardoor de GR 

Baanbrekers op dit punt niet wijzigt.  
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2. Dat het AB lid richting de desbetreffende raad van de gemeente de rol van ‘verbinder’ zal 

vervullen tussen raad en algemeen bestuur van Baanbrekers. 

3. Dat over deze rolinvulling regelmatig het gesprek als AB (raads-)leden met elkaar gevoerd zal 

worden en van elkaar geleerd kan worden in deze (evt. ‘in elkaars keuken kijken’). 

 

5. Opdrachtverlening accountantscontrole 2020 

De heer Van den Hoven doet de suggestie om de aanbesteding samen te laten lopen met (één van) 

de gemeenten. 

De heer Van Oudheusden vindt nader onderzoek naar de haalbaarheid hiervan zeker de moeite 

waard, omdat accountants in de huidige markt niet makkelijk nieuwe klanten aannemen. 

De heer Van Tuyl vindt dit een goede suggestie, omdat zo een kostenbesparing bereikt kan worden 

en er gezamenlijk informatie uitgewisseld zou kunnen worden. Hij oppert het idee om de periode 

van de aanbesteding dan gelijk te laten lopen met de bestuursperiode van vier jaar.  

Baanbrekers zal de mogelijkheden hierin onderzoeken en deze suggestie wordt opgenomen in de 

termijnkalender van het AB. 

Baanbrekers zal daarnaast uitzoeken of het verwijtbaar is aan de accountant BDO dat er een fout in 

de aanbesteding is gemaakt voor wat betreft de termijnen. 

 

Het AB besluit: 

1. De opdracht voor accountantscontrole 2020 te verstrekken aan BDO, met optie tot verlenging 

met 1 jaar en hierbij af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid 

2. Voor de periode daarna tijdig een Europese aanbesteding op te starten. 

 

6. Voorstel en bijlage vervolgacties i.v.m. de evaluatie GR Baanbrekers bij AB voorstel van 6 juli jl. 

De heer Van den Hoven vraagt of de afspraken over de uitwerking van de financiële verdeelsleutel 

niet per 1 januari 2021 in zouden moeten gaan. Hij geeft aan dat dit proces al lang loopt. Hij vraagt 

waarom er nu geen knopen doorgehakt worden, zodat niet met terugwerkende kracht verrekend 

hoeft te worden.  

De heer Van den Hoven merkt op om dan te wachten tot de gemeentegelden bekend zijn en nu niet 

iets vast te stellen waar misschien verkeerd mee uitgekomen wordt. 

De voorzitter geeft aan dat alle punten met betrekking tot het financiële perspectief nog tijd vragen. 

De heer Blankers geeft aan dat een aantal punten uit de evaluatie van de GR al is te vertalen in 

aanpassingen in de GR. De keuze met betrekking tot de verdeelsleutel is echter een lastige. De 

gemeenten zijn daar gezamenlijk mee bezig en streven op 1 januari 2021 met een afspraak te 

komen.  

De heer Van Tuyl merkt op dat hij graag een zo eenvoudig mogelijke inrichting van de verdeelsleutel 

ziet, zodat niet ieder jaar overlegd hoeft te worden om de verdeling te maken. 

De heer Blankers geeft aan dat zodra de keuze is gemaakt, deze naar het DB en AB wordt gebracht. 

Tijdens de volgende vergadering zal er in ieder geval meer informatie volgen. 

 

Het AB besluit: 

 kennis te nemen van de bijlage bij het AB voorstel d.d. 6 juli 2020 inzake de te bespreken 

onderwerpen/acties als gevolg van de uitgevoerde evaluatie GR Baanbrekers inclusief 

initiatiefnemers en globaal tijdspad. 

 

7.a. Stand van zaken koersdocument 

N.a.v.: 

De heer Van den Hoven vraagt zich af wat er nu gebeurt met de medewerkers die werkzaam zijn op 

de gesloten of te sluiten afdelingen, Wasserij en Cleanroom. 
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De heer Van Oudheusden licht toe dat de Wasserij per 1 september 2020 dicht is en alle 

medewerkers, al dan niet tijdelijk, zijn herplaatst. De Cleanroom sluit per 1 januari 2021. Met één 

opdrachtgever lopen nog gesprekken om het contract definitief af te ronden. Ook de sw-

medewerkers van de Cleanroom zullen worden herplaatst binnen andere productmarktcombinaties. 

Niemand van hen komt zonder werk thuis te zitten. Er zullen wel enkele reguliere medewerkers 

boventallig worden. Inmiddels heeft Baanbrekers een mobiliteitscentrum ingericht om deze 

medewerkers te ondersteunen in hun zoektocht naar ander werk. 

 

7.b. Voorstel inrichting groen en schoonmaak WML facilitair  

N.a.v.: 

De heer van Oudheusden geeft dan dat de groen- en schoonmaakafdeling van WML Facilitair zullen 

worden ingericht als leerwerkafdelingen. De volgende voortgangsrapportage bevat een actuele stand 

van zaken hiervan. De reden om voor de groen- en schoonmaakafdeling nu dit voorstel in te dienen 

was de mogelijkheid om na het AB-besluit de groen- en schoonmaakmedewerkers duidelijkheid te 

kunnen bieden over hun werkplek.  Ook voor deze medewerkers geldt nog steeds dat, wanneer dit 

mogelijk is, zij naar zo regulier mogelijke plekken gedetacheerd worden. 

De heer Van Hamond vraagt of WML Facilitair nog op dezelfde manier blijft opereren.  

De heer Van Oudheusden antwoordt dat WML Facilitair en Baanbrekers juridisch nu nog twee 

entiteiten zijn. Baanbrekers onderzoekt de mogelijkheden om dit anders in te richten.  

De heer Veldkamp vraagt wanneer de gevolgen voor de begroting inzichtelijk zijn.  

De voorzitter geeft aan dat de tweede bestuursrapportage op de agenda van het volgende DB en AB 

staat. De geactualiseerde begroting staat voor december gepland. 

De heer Van Tuyl heeft gehoord dat er al schoonmaakcontracten opgezegd worden, dus dat dit 

scenario al uitgevoerd wordt.  

De heer Van Oudheusden licht toe dat dit gaat om diverse kleine contracten waarop alleen reguliere 

medewerkers zijn geplaatst. Deze medewerkers worden overgenomen door de schoonmaakpartij die 

het contract overneemt.  

De heer Brekelmans vraagt zich af wanneer op deze twee afdelingen nog wel het volledige 

leerwerkbedrijf uitgevoerd kan worden en wanneer niet.  

De heer Van Oudheusden antwoordt dat steeds bekeken wordt welke consequenties bij het 

beëindigen van de contracten optreden, ook voor overheadfuncties.  De leerwerktrajecten worden 

met name uitgevoerd binnen de groenafdeling. WML Facilitair is op dit moment intensief in gesprek 

met twee groenbedrijven. Onderzocht wordt hoe de leerwerktrajecten aan kunnen sluiten bij de 

behoefte van deze bedrijven. Op dit moment is nog niet te zeggen of en wanneer het leerwerkbedrijf 

niet meer uitgevoerd kan worden. Gekoppeld aan de in-bewegingkoers van Baanbrekers zijn de 

groen en schoonmaak in ieder geval twee werksoorten waar vanuit de markt veel vraag naar is en 

die Baanbrekers binnen het leerwerkbedrijf wil behouden. Wel wil Baanbrekers af van contracten die 

moeilijk in te vullen zijn met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en waar extra inzet 

van uitzendkrachten nodig is.  

De heer Van Tuyl vraagt of de mogelijkheid om SROI in te zetten blijft bestaan en of inbesteding 

mogelijk blijft. 

De voorzitter antwoordt dat deze situatie bij alle drie de gemeenten anders is. Daarnaast besteden 

gemeenten niet alle projecten uit aan WML Facilitair. Het belangrijkste is dat er voldoende werk 

beschikbaar moet zijn om medewerkers aan het werk te houden. 

De heer Blankers geeft aan dat de ervaring van Heusden is dat de SROI bij opdrachten zelden 

ingevuld kan worden, omdat daarvoor de mensen niet beschikbaar zijn. 
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De heer Van den Hoven vraagt aan de heer Blankers of het beleid van Heusden met betrekking tot 

SROI er hetzelfde uit ziet als bij de andere gemeenten. 

De heer Blankers geeft aan dat Heusden van de drie gemeenten de meeste medewerkers met een 

afstand tot de arbeidsmarkt heeft geplaatst, namelijk in de groenvoorziening. Hij ziet dat in overige 

aanbestedingen vanuit de gemeenten echter SROI paragrafen staan die in de praktijk moeilijk in te 

vullen zijn. De heer Blankers stelt voor om de SROI regeling nog eens onder de loep te nemen om 

hier beter mee om te kunnen gaan. 

 

Het AB besluit: 

kennis te nemen van de keuze om binnen de groen- en schoonmaakafdeling van WML Facilitair  

beschutte werkplekken, een volledig leerwerkaanbod en “uitstroomplekken” aan sw-medewerkers te  

bieden.  

 

8. Mededelingen en rondvraag 

� De heer Van Kleij vraagt of is gemeten wat de ervaringen zijn van de Tozo-aanvragers.             

De heer van Oudheusden antwoordt dat dit niet gedaan is. Wel is het aantal bezwaren en 

beroepen zeer beperkt.  De heer Van Oudheusden vertelt dat hem vooral complimenten ter 

ore zijn gekomen, met name over de snelheid van de uitvoering. De heer Van Kleij uit ook 

zijn complimenten voor de medewerkers van Baanbrekers, vanwege hun snelle manier van 

handelen en uitvoering van de regeling. 

� De heer Veldkamp vraagt of al inzichtelijk is waaraan de extra gelden, beschikbaar vanuit de 

compensatie voor sw-bedrijven, besteed gaan worden. De heer Van Oudheusden geeft aan 

dat dit incidentele middelen zijn die bedoeld zijn om minder inkomsten en hogere kosten als 

gevolg van Corona te compenseren.   

� Enkele DB-leden informeren naar de langdurige uitval vanwege ziekte van een medewerkster 

bij Baanbrekers. Besloten wordt namens het AB een bloemetje te bezorgen. 

   

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het AB d.d. 26 oktober 2020 

 

 

Secretaris,  Voorzitter, 

 

 

A. van Oudheusden R. Bakker 
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1.   Opening 
 

 

2. Ingekomen stukken 
a) Verslag Participatieraad d.d. 23 januari jl. 
b) Brief Provincie fin toezicht begrotingsjaar 2021  

 
Dit wordt ter informatie aangenomen 
Dit wordt ter informatie aangenomen 
 

3. 
 

Besluitenlijst(en) AB-vergadering 
a) Verslag van het AB d.d. 6 juli 2020 
b) Openbare besluitenlijst d.d. 6 juli 2020 
c) Termijnkalender AB d.d. 21 september 2020 
 

Besloten wordt: 
Het verslag van 6 juli 2020 vast te stellen. 
De openbare besluitenlijst d.d. 6 juli 2020 vast te stellen. 
De termijnkalender AB d.d. 21 september 2020 vast te stellen.  
 

4.a Raadslid als AB lid Besloten wordt: 

-Om de deelname/het lidmaatschap van het raadslid in het algemeen bestuur van de GR 

Baanbrekers vast te stellen/ te bevestigen, waardoor de GR Baanbrekers op dit punt niet 

wijzigt.  

-Dat het AB lid richting de desbetreffende raad van de gemeente de rol van ‘verbinder’ zal 
vervullen tussen raad en algemeen bestuur van Baanbrekers. 
-Dat over deze rolinvulling regelmatig het gesprek als AB (raads-)leden met elkaar gevoerd 
zal worden en van elkaar geleerd kan worden in deze (evt. ‘in elkaars keuken kijken’). 

 

5.  Opdrachtverlening accountantscontrole Besloten wordt: 

-De opdracht voor accountantscontrole 2020 te verstrekken aan BDO, met optie tot 
verlenging met 1 jaar en hierbij af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid 
-Voor de periode daarna tijdig een Europese aanbesteding op te starten. 

6. Bijlage met vervolgacties i.v.m. de evaluatie van de GR 

Baanbrekers bij het AB voorstel van 6 juli jl. 

Dit wordt ter informatie aangenomen 
 

7.a Stand van zaken koersdocument Hiervan wordt kennis genomen 

7.b Inrichting groen en schoonmaak WML facilitair Hiervan wordt kennis genomen 

 
 
Voor akkoord d.d. 26 oktober 2020:  
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-------------------------------------------     --------------------------------------------- 
A. van Oudheusden       R. Bakker 
Secretaris         Voorzitter 



Termijnkalender AB 2020  

Termijnkalender  AB d.d. 26.10.2020 

 

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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Voorstel inzake 
 

Verlenging DB lidmaatschap van de heer Damen 

Steller Conny Kleijssen 

Verantwoorde-
lijk 

Ad van Oudheusden 

Datum bestuur  26 oktober 2020 

Beslispunten 
 

 De verlenging van het ‘externe’ DB lidmaatschap van de heer Damen 
voor een periode van maximaal twee jaren tot en met 31 december 
2022, vast te stellen.  

 Akkoord te gaan met het voorstel tot wijziging/aanvulling van de GR 
Baanbrekers (artikel 14) m.b.t. het gelijktijdig aftreden van het voltallig 
DB en dit voor de externe DB leden middels een rooster van aftreding te 
gaan voorstellen in een (evt.) nog te wijzigen GR.  
 

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) 

26 oktober 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 Ja E. Assmann 

Anders n.v.t  
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Nadere informatie: 
Korte samenvatting  (als stuk > 3 A4) of integraal voorstel (als max 3 A4) 
 

Inleiding 
Als gevolg van hetgeen is opgenomen in de huidige GR Baanbrekers wordt geconcludeerd dat alle 
leden van het DB tegelijkertijd aftreden op de dag waarop de zittingsperiode van de gemeenteraad 
afloopt. Dit geldt dus ook voor de twee onafhankelijke externe leden van het DB. Omdat er geen 
sprake is van een rooster van aftreding voor de DB leden is eind 2017 besloten dit te gaan invoeren. 
De redenen hiervoor zijn dat hierdoor niet de gehele opgebouwde kennis en deskundigheid, en de 
inmiddels opgebouwde historie in één keer zou kunnen verdwijnen in een DB. Dit met name 
wanneer één of meerdere DB leden vanuit de deelnemende gemeenten (de wethouders) ook geen 
zitting meer nemen in een DB.  
Het eerste voorgenomen voorstel is of het AB ermee akkoord gaat dat een dergelijk rooster van 
aftreding voor de (2) externe DB leden in een nog te wijzigen GR opgenomen gaat worden.  
 
Het rooster van aftreding betekent dat de beide externe DB leden gedurende nog een periode (na 
2017) van resp. 2 jaren en 3 jaren het DB lidmaatschap zouden vervullen. De heer J.B. Koolen heeft 
in dit kader op 31 december 2019 dan ook afscheid genomen als DB lid van Baanbrekers. Hij is, na 
een moeizaam wervingstraject, opgevolgd door de heer Van der Sloot. De heer Van der Sloot is 
aangewezen als DB lid voor een periode van 4 jaren nl. tot 31 december 2024. De heer Damen dient 
als extern DB lid op 31 december 2020 af te treden. 
 
Inmiddels is er een gesprek geweest met de heer Damen of hij mogelijk bereid is zijn DB 
lidmaatschap voor een periode van maximaal twee jaren (tot uiterlijk 31 december 2022) te 
verlengen. Dit omdat de heer Damen qua specifieke kennis en deskundigheid een waardevolle 
(aanvullende) bijdrage levert aan het DB; deze waardevolle bijdrage wordt ook als zodanig gezien 
en gewaardeerd door de overige DB leden en de directeur; en ter voorkoming dat de invulling op dit 
moment van de vacature van DB lid opnieuw zo moeizaam gaat verlopen zoals dit vorig jaar is 
gebeurd.  
 
Naar aanleiding van het bovenstaande wordt uw bestuur dan ook voorgesteld het verlengen van 
het DB lidmaatschap van de heer Damen voor een periode van maximaal 2 jaren, namelijk tot 31 
december 2022 vast te stellen. 
 
Daarnaast wordt uw bestuur gevraagd om akkoord te gaan met het voorstel tot wijziging/aanvulling 
van de GR Baanbrekers (artikel 14) m.b.t. het gelijktijdig aftreden van het voltallig DB en dit voor de 
externe DB leden middels een rooster van aftreding voor te stellen in een nog te wijzigen GR.  
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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.  

 
In de bijgevoegde 2e Berap 2020 wordt over deze onderwerpen gerapporteerd over de eerste acht 
maanden van 2020. De bestuursrapportage is door het dagelijks bestuur vastgesteld, en wordt 
aangeboden aan het algemeen bestuur ter kennisname. De bijbehorende (derde) begrotingswijziging 
2020 wordt aan het algemeen bestuur voorgelegd ter vaststelling.  
 
AANPASSINGEN IN DE BEDRIJFSVOERING 
Het COVID-19 virus heeft gezorgd voor een forse tegenwind in onze bedrijfsvoering. Opdrachten 
stopten of veranderden van aard, waardoor het aan het werk houden van onze SW-medewerkers en 
Participatiewetkandidaten een enorme uitdaging is geworden. We hebben nieuwe mogelijkheden 
bedacht om de mensen van werk te verzekeren, hebben op grote schaal thuiswerken ingevoerd, en 
de infrastructuur van onze organisatie is aangepast om te kunnen voldoen aan de coronamaatregelen.  
 
Enkele werkzaamheden zijn getemporiseerd, zoals het project “integrale ketensamenwerking”. 
Vanuit Baanbrekers zijn bij dit project met name de teams beleid, kwaliteit en inkomen betrokken. 
Door de grote drukte bij Baanbrekers als gevolg van Tozo, was de frequentie van 
werkgroepbijeenkomsten noodgedwongen tijdelijk lager. De stuurgroep, gevormd door de 
initiatiefnemers, heeft in juni het belang van dit project nogmaals onderstreept. In navolging daarop 
zijn vanaf september de fysieke bijeenkomsten weer opgestart. 
 
Andere werkzaamheden zijn geïntensiveerd, zoals de uitvoering van de Tozo-regeling.  Vanaf de start 
van de tijdelijke financiële steunpakketten aan ondernemers is er binnen Baanbrekers alles aan 
gedaan om de verwachte grote hoeveelheid aanvragen levensonderhoud en bedrijfskapitaal snel en 
correct af te behandelen. Daarbij zijn direct medewerkers van hun oorspronkelijke caseload afgehaald 
om Tozo-aanvragen te behandelen. Dit betrof zowel inkomensconsulenten als medewerkers die 
doorgaans belast zijn met terugvordering, handhaving, kwaliteit, bezwaar & beroep, leiding, 
(uitkerings)administratie en telefonisten. 
 
AANPASSINGEN FINANCIEEL 
Algemeen: Vertekend, maar incidentele verbetering van het resultaat door rijksgelden 
Uit deze Berap blijkt hoe moeilijk het is een goede voorspelling van de baten en lasten te maken in 
deze onzekere tijden. Richting het jaareinde zou het zeker nog anders kunnen gaan uitpakken dan nu 
is voorzien. De toekomst is ongewis. 
De coronacrisis heeft een grote impact op de samenleving en de sociale, maatschappelijke en 
financiële gevolgen zijn fors. Veel bedrijven, instellingen en kleine zelfstandigen kunnen het hoofd 
zonder steunmaatregelen niet boven water houden. De financiële effecten pakken voor Baanbrekers 
echter heel anders uit dan was verwacht.  
 
Er heerst landelijk een algemeen gevoel dat het Rijk ruimhartig heeft gecompenseerd met de diverse 
maatregelen. Onze cijfers bevestigen dit gevoel. Uit de 2e Berap blijkt dat er relatief grote financiële 
afwijkingen zijn, die nagenoeg geheel veroorzaakt worden door externe factoren. Analyse van de 
cijfers toont aan dat het gaat om incidentele meevallers. Op basis van de thans bekende informatie 
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trekken we de voorzichtige conclusie dat we gaan afstevenen op een verbetering van ons jaarresultaat 
met € 2,2 miljoen. 
Dit is een fors bedrag, en is grotendeels toe te schrijven aan de toename van rijksgelden in het kader 
van de diverse steunmaatregelen, en de aanpassingen van de BUIG-inkomsten. De reguliere 
bedrijfsvoeringskosten zijn marginaal gewijzigd.  
 
Belangrijkste financiële aanpassingen 
De ontwikkelingen zoals die bij de 1e Berap zijn gemeld, hebben zich gestaag voortgezet in deze 
verslagperiode. Als belangrijkste punten zijn te melden: 
 
Tozo 1, 2, en 3  
Van het Rijk is tot en met augustus 2020 ruim € 19 miljoen ontvangen aan voorschotten voor de 
bekostiging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Dit geld is enerzijds 
bedoeld voor de verstrekking van de directe uitkeringen, en anderzijds voor de dekking van de 
gemaakte uitvoeringskosten. De verlengde regeling (Tozo 3 en Tozo 4) loopt door tot 1 juli 2021. 
Inmiddels zijn ook de vergoedingsbedragen per afgegeven beschikking bekend, zodat we een betere 
inschatting kunnen maken van de totale lasten en baten van de regeling. We hebben berekend dat 
voor het jaar 2020 het totaal aan uitkeringen naar verwachting gaat uitkomen op € 11.240.000. Op 
basis van het aantal aanvragen is de vergoeding voor de uitvoeringskosten berekend op € 1.270.900. 
In totaal derhalve € 12.510.900. Daarbij zijn wij uitgegaan van afgerond 2.700 aanvragen voor heel 
2020.  
 
Bijstandsuitkeringen 
In de begroting 2020 was rekening gehouden met een gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden van 
1.420. Bij de 1e Berap is dit bijgesteld naar gemiddeld 1.500 uitkeringsgerechtigden over heel 2020. 
Het aantal uitkeringsgerechtigden per eind augustus bedraagt 1.463. Voor de bijgestelde begroting 
wordt nu uitgegaan van een jaargemiddelde van 1.460. Dit betekent een verlaging van de 
uitkeringslast naar € 20.375.000. In bijgevoegd memo Hiaat in bijstelling BUIG – Uitkeringen wordt 
hierop nader ingegaan. 
 
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 betrof een tussenstand, waarin de realisaties van vorig jaar 
én de conjuncturele situatie van vlak vóór de Coronacrisis (CEP, CPB) waren verwerkt.  
 
Op 30 september jl. zijn door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de definitieve 
bijstandsbudgetten (BUIG) 2020 gepubliceerd. Het definitieve macrobudget 2020 voor de gebundelde 
uitkering bedraagt € 6.375 miljoen. Dit macrobudget is ca. € 228 miljoen hoger vastgesteld dan het 
voorlopige macrobudget 2020. Voor Baanbrekers betekent dit een totaal aan BUIG – Inkomsten van 
afgerond € 26,7 miljoen, wat een extra voordeel oplevert van € 960.000 ten opzichte van de huidige 
begroting. 
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Steunpakket medeoverheden 
De Rijksoverheid heeft een aantal maatregelen aangekondigd om de lagere overheden financieel te 
steunen. Dit zijn: 
 
• Compensatie omzetderving Sw-bedrijven middels Wsw rijksvergoeding 
Voor Baanbrekers betekent dit voor 2020 een extra baat van € 911.946. Dit bedrag is bedoeld om de 
omzetderving voor de Sw-bedrijven te compenseren. 
 
• NOW regeling 
De NOW regeling is niet van toepassing voor gemeenschappelijke regelingen, maar wel voor 
bedrijven, en dus voor Ruelong B.V. Bij het UWV kan een tegemoetkoming in de loonkosten worden 
aangevraagd tot maximaal 90 % van de loonsom. Echter de eerste eis om voor een uitkering in 
aanmerking te komen is dat de organisatie een aantoonbare omzetderving van minimaal 20 % heeft 
geleden. Aan deze eis is niet voldaan, waardoor er geen aanspraak op de regeling gedaan kon worden.  
 
Gedeeltelijke vrijval reserve herpositionering 
Op 21 oktober 2019 is door het algemeen bestuur een besluit genomen over de besteding van de 
reserve herpositionering. Een onderdeel daarvan betrof een budget van € 200.000 voor te maken 
kosten voor marktonderzoeken PMC’s. In samenspraak met het dagelijks bestuur heeft de directie 
besloten af te zien van verdere stappen inzake het “vermarkten van PMC’s”. Het geraamde bedrag is 
niet meer nodig, en voorgesteld wordt het bedrag te laten vrijvallen ten gunste van de exploitatie, 
zodat het bij het opmaken van de jaarrekening wordt terugbetaald aan de deelnemers. 
 
PROGNOSE JAARREKENINGRESULTAAT 
De 1e Berap sloot nog op een nadeel van € 756.000. De aanpassingen tot eind augustus en de 
verwachtingen voor de rest van 2020 leiden nu tot een geprognosticeerd voordelig resultaat van € 2,2 
miljoen. Het resultaat is uiteraard nog indicatief. Het definitieve resultaat zal ná vaststelling van de 
jaarrekening door het AB, worden terugbetaald aan de deelnemers. Daarbij zal het bestuur worden 
geadviseerd een deel van de in 2020 ontvangen vergoeding voor uitvoeringskosten Tozo te reserveren 
voor nog te maken kosten in 2021.  
 
VERVOLGTRAJECT 
Na vaststelling van de derde begrotingswijziging 2020 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.  

Bijlagen Berap II-2020 
Derde begrotingswijziging 2020 
Beantwoording technische vragen 2e Berap 2020 

 

Bedragen x € 1.000 Begroting 2020 Prognose 2020 Effect op resultaat

BUIG - Inkomsten 25.756                      26.716                      960                           +

BUIG - Uitkeringen -20.580                     -20.375                     205                           +

BUIG - LKS: Banenafspraak -1.450                       -1.300                       150                           +

BUIG - LKS: Beschut Werk -388                          -135                          253                           +

Resultaat op BUIG 3.338                        4.906                        1.568                        +

Recapitulatie BUIG
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1 INLEIDING 
 

1.1 Leeswijzer 
 
Voor u ligt de tweede bestuursrapportage 2020 (hierna 2e Berap), met peildatum 31 augustus 2020. De 
rapportage is opgesteld aan de hand van alle beschikbare informatie en bevat de financiële resultaten 
over de eerste acht maanden van 2020. De door het bestuur vastgestelde begroting 2020, met 
inachtneming van de daarop aangebrachte wijzigingen, is als referentiekader gebruikt. De resultaten van 
deze rapportage worden op onderdelen meegenomen in de derde begrotingswijziging 2020 welke ter 
vaststelling wordt aangeboden aan het algemeen bestuur. 
 
In deze 2e Berap zijn naast de reguliere bijstellingen de financiële gevolgen van de coronacrisis zo goed als 
mogelijk opgenomen. Het uitbreken van de coronacrisis heeft grote financiële en organisatorische 
gevolgen gehad voor Baanbrekers en dus ook voor de deelnemende gemeenten. De lasten en de baten 
van de dienst zijn fors gewijzigd. Ook de organisatie is op meerdere onderdelen snel aangepast aan de 
gewijzigde omstandigheden.  
 
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. 
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1.2 Voorwoord 
 
Kennis maken op anderhalve meter afstand 
Het is vreemd kennis maken als je anderhalve meter afstand moet houden. Zeker als je – zoals ik – nieuw 
aan de slag gaat bij een mooie mensontwikkelorganisatie zoals Baanbrekers. Hoewel we streven naar 
zoveel mogelijk thuiswerken vanwege COVID-19, gaat dat toch een beetje lastig als je als directeur begint 
met je inwerkperiode. Het zal u dan ook niet verbazen dat ik vaak te vinden ben aan de Zanddonkweg in 
Waalwijk. Natuurlijk alle coronamaatregelen in acht nemend. En zonder handen schudden uiteraard! 
 
Als nieuwe directeur stapte ik op 2 juni jl. op een rijdende trein. Baanbrekers was goed bezig met het 
verder vormgeven en volgen van de in-bewegingkoers, die samen met onze drie gemeenten is bepaald. 
Het doel van deze koers is bekend: het zo regulier en duurzaam mogelijk aan het werk helpen van onze 
SW-medewerkers en het benutten van kansen op de arbeidsmarkt voor onze Participatiewetkandidaten. 
Helaas stak toen het coronavirus een spreekwoordelijke stok in het wiel. Piepend en krakend stond de 
hele maatschappij ineens stil. Een nieuwe werkelijkheid was een feit. 
 
Tot voor kort hadden we economisch de wind flink in de zeilen. Door COVID-19 is dat een fikse tegenwind 
geworden. Buiten onze bedrijfsmuren SW-medewerkers en Participatiewetkandidaten aan het werk 
helpen is een enorme uitdaging geworden, die vraagt om creativiteit. Ons Werkbedrijf en WML Facilitair 
kregen te maken met opdrachten die stopten of veranderden van aard. Het is niet zo dat de mensen bij 
ons stil kwamen zitten. Integendeel, om dit te voorkomen gingen we vol aan de bak met het zien, maken 
en benutten van nieuwe kansen. 
 
De slimme lockdown beteugelde de coronacrisis enigszins als het gaat om het aantal besmettingen. 
Sociaaleconomisch raakte de crisis ons volop. We zagen een grote vraag om hulp bij de zelfstandigen in 
onze regio. Normaal melden zich vier ondernemers per maand, ineens waren er dat 2.400 in drie maanden 
bij wie het water aan de lippen stond. Vacatures verdampten en kansen op de arbeidsmarkt werden 
kleiner. Ook zagen we ons mooi afnemende bijstandsbestand weer toenemen van 1.400 begin 2020 tot 
1.463 eind augustus. Alle seinen staan bij ons op oranje; we moeten met de mouwen opgestroopt weer 
komen tot nieuwe, innovatieve oplossingen om onze kandidaten en talenten aan de slag te helpen en te 
houden. Zoals we dat in het verleden ook altijd deden. 
 
Het is mooi te zien dat een crisissituatie ook positieve dingen voortbrengt. Dat zien we ook bij 
Baanbrekers. De innovatie- en denkkracht binnen onze organisatie draait in een verhoogde versnelling. 
We bedachten mogelijkheden om onze mensen aan het werk te houden, voerden op grote schaal 
thuiswerken in, veranderden de infrastructuur van onze organisatie om te kunnen voldoen aan de 
coronamaatregelen. We veranderden fysieke bijeenkomsten in virtuele versies, intensiveerden onze 
contacten met werkgevers en dachten na over nieuwe mogelijkheden en kansen voor onze SW-
medewerkers en Participatiewetkandidaten. 
 
Duidelijk is dat we voorlopig nog niet van COVID-19 af zijn. Dit leidt tot temporisering van onze in-
bewegingkoers, maar niet tot afstel. Ons streven is en blijft om iedereen in beweging te brengen, 
waardoor we onze bijdrage kunnen leveren aan een inclusieve Langstraatse samenleving. Hier is uiteraard 
ook plaats en waardering voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij onze organisatie blijven 
we de mens en zijn of haar talenten als middelpunt zien. Samen dragen wij ons steentje er aan bij om 
onze Langstraat sociaaleconomisch een positieve nieuwe tijd in te loodsen. Voordat de coronacrisis 
uitbrak, waren er kansen te over. Ik ben ervan overtuigd dat die kansen nog steeds aanwezig zijn. We 
moeten ze alleen afpoetsen en tegen het licht van de huidige werkelijkheid houden. 
 
Hiervoor hebben we scenario’s uitgewerkt, waarbij we uitgaan van drie varianten: een economisch 
tegenvallende zwarte variant, een meevallende witte variant en een grijze variant, die precies tussen 
zwart en wit in zit. Bij alle varianten kijken we naar de gevolgen voor onze mensen, onze organisatie, onze 
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processen, onze leerwerkstructuur en onze dienstverlening aan Participatiewetcliënten. Hierbij bekijken 
we ook welke alternatieve maatregelen we kunnen of moeten nemen en of en hoe we op een andere 
manier moeten handelen. We blijven dus bijsturen en houden – getemporiseerd – vast aan de uitgezette 
koers. 
 
Voor u ligt onze tweede bestuursrapportage van 2020. U leest hierin wat wij de afgelopen tijd hebben 
ondernomen en gepresteerd. Ook leest u meer over de omstandigheden waarmee wij ons geconfronteerd 
zagen. We kregen met z’n allen een flinke tik door COVID-19, maar we zijn niet uit het lood geslagen. Ook 
in deze coronatijden leveren we sterk mensenwerk door werk, participatie en sociale innovatie aan elkaar 
te knopen. We gaan uit van de kracht en de flexibiliteit van onze mensen en kandidaten. Hoewel we 
anderhalve meter afstand moeten houden, blijven we iedereen stimuleren om in beweging te komen. Dat 
geldt voor onze medewerkers en Participatiewetkandidaten, maar dat geldt ook voor werkgevers en 
netwerkpartners. En het geldt voor u als ons bestuur. Samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen – 
nog beter dan nu – naar vermogen meedoet. En daar kunnen we – als het is gelukt – samen trots op zijn. 
 
Ad van Oudheusden 
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 
 
Na een jarenlange daling belandden we per 1 januari 2020 op het niveau van 1.408 bijstandsgerechtigden. 
Na een korte doorzetting van die dalende trend tot 1.396 begin van dit jaar, werd een kentering zichtbaar 
in januari en februari. En in maart van dit jaar was er ineens sprake van COVID-19. Het Rijk nam direct 
allerlei maatregelen (o.a. NOW en Tozo), die ervoor moesten zorgen dat bedrijven met incidentele hulp 
van het Rijk het hoofd financieel boven water konden houden, en hun personeel niet hoefden te ontslaan.  
 
Desondanks zien we een langzame, maar gestage groei van het bijstandsvolume. Een wat hogere instroom 
in de bijstand is hier debet aan, maar vooral de veel lagere uitstroom naar werk zorgt voor de gestage 
stijging. Daarbij zijn de vooruitzichten niet rooskleurig. Hoewel de maatregelen van het Rijk inmiddels tot 
tweemaal toe verlengd zijn (nu tot medio 2021) zullen deze toch eindig zijn en wordt voorspeld dat de 
werkloosheid fors zal oplopen in 2021. Een hogere werkloosheid zal leiden tot een toenemend 
bijstandsvolume. 
 
In de 1e Berap werd gerapporteerd dat het de verwachting was dat er eind 2020 circa 1.600 
bijstandsgerechtigden zouden zijn, en dat het gemiddeld aantal over 2020 zou uitkomen op 1.500. Dat 
was gebaseerd op de stijging van maart en april, rekening houdend met de tijdelijkheid van 
Rijksmaatregelen en de onzekere effecten van de pandemie op de economie. Het aantal 
uitkeringsgerechtigden per eind april bedroeg 1.431. 
 
Inmiddels constateren we dat er weliswaar sprake is van een groeiend volume, maar niet in de mate waar 
we in mei nog van uitgingen. Eind augustus waren er 1.463 uitkeringsgerechtigden, waarbij overigens wel 
moet worden aangetekend dat het aantal openstaande aanvragen hoger was dan normaal als gevolg van 
drukke werkzaamheden in de periode daarvóór door de Tozo-werkzaamheden (zie elders). Dat betekent 
dat er relatief veel nieuwe gerechtigden nog in de pijplijn zaten.  
 
Op basis van de huidige stijgende trend en de vooruitzichten zoals deze worden geschetst door CPB en 
CBS, verwachten we dat we eind 2020 uitkomen op 1.520 bijstandsgerechtigden, en dat de stijging pas 
fors zal doorzetten in de loop van 2021. Het gemiddelde aantal over 2020 komt daarmee naar verwachting 
uit op 1.460. 
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De komende maanden moet blijken in welke mate de economie en de samenleving als geheel in staat is 
te herstellen van deze eerste dreun en wat de gevolgen voor de werkgelegenheid en het uitkerings-
bestand op zowel de korte als lange termijn zijn. 
 

 
 
 
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 bedoeld 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. De 
Tozo-regeling wordt uitgevoerd door Baanbrekers. 
 
Tozo 1 
De oorspronkelijke Tozo-regeling (Tozo 1) liep van 1 maart tot 1 juni 2020. De regeling is door het Rijk snel 
ingevoerd en eenvoudig opgezet om de aanvragende ondernemer snel hulp te kunnen bieden. Omdat de 
regeling pas op 24 april 2020 officieel bekrachtigd werd, is toekenning van middelen tot die tijd 
noodgedwongen op basis van voorschotten gedaan. Aanvragen die na die datum binnenkwamen konden 
wel direct met beschikkingen worden afgehandeld. De voorschotten zijn na 24 april alsnog omgezet naar 
beschikkingen met betalingen (of afwijzingen). Het aantal Tozo 1 aanvragen was enorm. Voor 
levensonderhoud betrof het zo’n 2.200 aanvragen, voor kredieten circa 210. 
 
Het inpassen van Tozo binnen de dienstverlening van Baanbrekers was een fors karwei onder hoge 
tijdsdruk dat veel van de flexibiliteit van de medewerkers en de organisatie heeft gevraagd. De normale 
dienstverlening voor uitkeringsgerechtigden moest immers gewoon door gaan. 
 
De in- en uitvoering van de regeling is goed verlopen doordat binnen de afdeling Inkomensondersteuning 
prioriteit is gegeven aan dit project. Andere werkzaamheden zijn daardoor getemporiseerd.  Ook 
medewerkers van andere afdelingen zijn tijdelijk ingezet op bijvoorbeeld de Tozofoon. Dit is de tijdelijke 
telefonische helpdesk voor ondernemers met vragen over de Tozo-regeling. 
 
De inzet van eigen personeel bleek echter niet in alle gevallen de oplossing. Soms werd dit veroorzaakt 
door het missen van de benodigde expertise, of door het ontbreken van tijd. Om de gevraagde 
dienstverlening te kunnen leveren is daarom ook gekozen voor de inzet van externen middels 
inhuurkrachten en het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf. Laatstgenoemde partij ondersteunt ons 
altijd al bij de afhandeling van Bbz-taken. Het is goed te constateren dat deze maatregelen over het 

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 46 22 70 138

Uitstroom 28 18 60 106

31-08-2020 513 229 721 1.463

Instroom

Uitstroom

31-12-2020
Bron: Werap week 1 - 35

Ontwikkeling uitkeringsbestand 2020 per gemeente
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algemeen geleid hebben tot een snelle doch zorgvuldige afhandeling van de Tozo-aanvragen en een tijdige 
ondersteuning aan de getroffen ondernemers. 
 
Tozo 2 
De Tozo-regeling is in eerste instantie verlengd tot eind september 2020. Tozo 2 liep van 1 juni tot en met 
30 september. Tozo 2 is op enkele vlakken gewijzigd 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.  
 
Het aantal aanvragen levensonderhoud Tozo 2 is een stuk lager dan bij Tozo 1. Dit komt doordat veel 
ondernemers vanwege versoepeling van de maatregelen weer (deels) konden opstarten, maar ook als 
gevolg van de extra criteria die worden gesteld aan toekenning van de aanvraag. 
 
Binnen Tozo 2 zijn tot en met augustus nog circa 430 aanvragen levensonderhoud ontvangen, het totaal 
aantal kredietaanvragen betrof eind augustus 243. 
 
Tozo 3 en Tozo 4 
Het kabinet verlengt de ondersteuning aan ondernemers via de Tozo tot 1 juli 2021 en bouwt deze in 
fasen af. In afstemming met VNG, Divosa en verschillende gemeenten heeft het kabinet besloten om de 
toets op beschikbare geldmiddelen (beperkte vermogenstoets) op 1 april 2021 in te voeren. Dit komt 
voort uit de wens om op termijn de voorwaarden van de Tozo nog meer in lijn te brengen met het 
reguliere vangnet, komt tegemoet aan de behoefte aan rust in de uitvoering en geeft ruimte om per 1 
januari 2021 de ondersteuning van zelfstandig ondernemers bij heroriëntatie goed op te pakken. 
Baanbrekers zal hieraan in nauwe samenwerking met de gemeenten uitvoering gaan geven. Vanaf 1 juli 
2021 stopt de Tozo en blijft de Bbz als vangnet dienen voor de groep zelfstandigen. 
 
Het invoeren van de beperkte vermogenstoets per 1 april 2021 betekent dat er sprake zal zijn van een 
Tozo 3 (van 1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021) en een Tozo 4 met toets op beschikbare geldmiddelen 
(van 1 april 2021 t/m 30 juni 2021), elk met een eigen nieuwe aanvraagprocedure. 
 
Het behandelen van aanvragen Tozo zal de komende tijd dus nog steeds capaciteit kosten. Maar ook de 
afhandeling van lopende aanvragen (doordat bijv. aanvullende info moet worden opgevraagd), 
beëindigingsonderzoeken (bijv. zijn de werkelijke inkomsten conform de eerder opgegeven verwachting), 
handhaving en eventueel terugvorderingen van teveel verstrekte middelen, behandelen bezwaarschriften 
Tozo, zijn activiteiten die de komende maanden zullen blijven doorlopen. 
 
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. Voor levensonderhoud is dat € 450, voor kredieten € 800. 
  
Doordat de uitvoering van de regeling nog een tijdlang doorloopt en er dus nog steeds kosten worden 
gemaakt, blijft het in ieder geval tot 1 juli 2021 onzeker of de vergoeding toereikend zal zijn voor de 
daadwerkelijke uitvoeringskosten bij Baanbrekers. 
 
Effecten Tozo en COVID-19 op overige dienstverlening 
Vanaf de start van de tijdelijke financiële steunpakketten aan ondernemers is er binnen Baanbrekers alles 
aan gedaan om de verwachte grote hoeveelheid aanvragen levensonderhoud en krediet snel en correct 
af te behandelen. Daarbij zijn direct medewerkers van hun oorspronkelijke caseload afgehaald om Tozo-
aanvragen te behandelen. Dit betrof zowel inkomensconsulenten als medewerkers die doorgaans belast 
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zijn met terugvordering, handhaving, kwaliteit, bezwaar & beroep, leiding, (uitkerings)administratie en 
telefonisten. 
 
Aanvullend zijn externen ingeschakeld om al het werk binnen de gestelde termijnen af te kunnen 
handelen. Dit heeft geleid tot tijdelijk verminderde capaciteit ten behoeve van: 

- Afhandeling van meldingen en aanvragen bijstand en bijzondere bijstand; 
- Terugvordering; 
- Handhaving; 
- Opleggen van boetes als gevolg van fraude of schendingen inlichtingenplicht. 

 
In de afgelopen periode is vanwege de thuiswerkrichtlijn veel meer vanuit huis gewerkt door 
medewerkers. Doordat binnen Baanbrekers juist in deze periode volop wordt gewerkt aan digitalisering, 
zoals de omzetting van het papieren in een digitaal uitkeringsdossier, is er een flink beroep gedaan op 
flexibiliteit en aanpassingsvermogen van medewerkers en het team Automatisering. 
 
Bij vermindering van de werklast als gevolg van afnemende aantallen aanvragen en het afronden van 
Tozo-werkprocessen, zal in de komende maanden de inhuurcapaciteit weer worden afgebouwd en zullen 
de reguliere taken weer meer en intensiever worden opgepakt. Te allen tijden blijven wij oog houden voor 
de wettelijke termijnen en de kwaliteit van dienstverlening aan onze cliënten. 
 
Bezwaar, beroep en klachten 

Ten tijde van de 1e Berap was nog sprake van een geringe daling van het aantal klachten en bezwaren en 

een flinke afname van het aantal (hogere) beroepen ten opzichte van vorig jaar. Over de eerste acht 

maanden van 2020 zijn de volgende aantallen bezwaren, beroepen en klachten te melden: 

 

 
 

                              Periode  

Soort

jan - apr 

2020

mei - aug 

2020

sep - dec 

2020

Totaal 2020 in % jan - aug 

2019

binnengekomen 4 11 0 15 100% 11

Totaal afgehandeld 2 4 0 6 100% 10

- na  mediation opgelost 2 1 3 50%

- aanbod meditation -> geen reactie 0 3 3 50%

- gegrond 0 0 0 0%

- ongegrond 0 0 0 0%

- ingetrokken 0 0 0 0%

binnengekomen 79 59 0 138 100% 159

Totaal afgehandeld 57 47 0 104 100% 156

- gegrond 7 9 16 15%

- gedeeltelijk gegrond 1 4 5 5%

- ongegrond 38 23 61 59%

- niet ontvankelijk 11 6 17 16%

- ingetrokken 0 5 5 5%

binnengekomen 0 48 0 48 100% 0

Totaal afgehandeld 0 17 0 17 100% 0

- gegrond 0 1 1 6%

- ongegrond 0 7 7 41%

- niet ontvankelijk 0 3 3 18%

- ingetrokken 0 6 6 35%

binnengekomen 2 2 0 4 100% 9

Totaal afgehandeld 1 3 0 4 100% 9

- ingetrokken 0 2 2 50%

- afgewezen 0 1 1 25%

- niet ontvankel i jk 1 0 1 25%

binnengekomen 9 13 0 22 100% 34

Totaal afgehandeld 11 2 0 13 100% 29

- (gedeeltel i jk) gegrond 1 0 1 8%

- ongegrond 8 1 9 69%

- ingetrokken 2 0 2 15%

- niet ontvankel i jk 0 1 1 8%

Klachten

Bezwaren

Voorlopige voorzieningen

(Hogere) beroepen

Bezwaren Tozo
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De zeer grote belangstelling voor de Tozo-regeling en de aanzienlijke druk die dit heeft opgeleverd voor 

de organisatie heeft geleid tot een toename van het aantal klachten en bezwaren. Waren er in de eerste 

vier maanden van dit jaar bijvoorbeeld 79 bezwaren ontvangen (tegen 81 in de eerste 4 maanden vorig 

jaar), de tweede 4 maanden zijn dit er 107 geweest, waarvan er 48 betrekking hadden op Tozo en 59 op 

de bijstand. 

 

Het aantal keer dat bezwaren en beroepen gegrond wordt verklaard, en het aantal intrekkingen, wat kan 

leiden tot een aangepast besluit, is een goede maatstaf voor de kwaliteit van de genomen besluiten. 

Doordat deze aantallen in alle gevallen laag zijn, geeft dat vertrouwen in de kwaliteit van de genomen 

besluiten. 

 
Integrale ketensamenwerking 

In 2019 is op initiatief van de gemeentesecretarissen en de directeur van Baanbrekers gestart met het 

project Integrale ketensamenwerking. Doel van dit project, dat middels een werkgroep met de meest 

betrokken medewerkers uit iedere organisatie wordt uitgevoerd, is te komen tot een efficiënte 

samenwerking tussen gemeenten en Baanbrekers. Onder integrale ketensamenwering wordt verstaan, 

een samenwerking tussen gemeenten en Baanbrekers waarin processen zodanig op elkaar afgestemd zijn 

dat inwoners ontzorgd worden en ze één aanspreekpunt hebben en waarin het onderling vertrouwen, 

het oplossend vermogen en de snelheid zoveel mogelijk geborgd wordt. 

 

Vanuit Baanbrekers zijn bij dit project met name de teams beleid, kwaliteit en inkomen betrokken. Door 

de grote drukte bij Baanbrekers als gevolg van Tozo, was de frequentie van werkgroepbijeenkomsten 

noodgedwongen tijdelijk lager. De stuurgroep, gevormd door de initiatiefnemers, heeft in juni het belang 

van dit project nogmaals onderstreept. In navolging daarop zijn vanaf september de fysieke 

bijeenkomsten weer opgestart. 
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2.2 Deelprogramma 2: Re-integratie & Participatie 
 

Ondanks de contact beperkende maatregelen door COVID-19 en de daarop volgende zomerperiode 

waarin het aantal plaatsingen jaarlijks normaliter wat terug loopt, is de motor van het In-, Door- en 

Uitstroomproces zoveel mogelijk blijven draaien. Een groeiend aantal uitkeringsgerechtigden was 

voorzien. Een beperkte uitstroom ook.  

Het aantal uitkeringsgerechtigden stijgt. Zoals in de 1e Berap al aangegeven was de verwachting dat deze 

groei, die er vanaf maart is, zich doorzet. Begin mei werd een kwart minder vacatures in onze regio gemeld 

bij het UWV. In de periode erna was er sprake van een minder grote daling maar is het aantal vacatures 

nog steeds lager. Op 13 augustus 2020 publiceerde Stimulanz (https://www.stimulansz.nl/investeren-in-

bijstands-gerechtigden-juist-nu) het volgende:  

“De afgelopen jaren hebben we een voortdurend dalend bestand gezien van mensen die een beroep deden 

op een bijstandsuitkering. In februari 2020, net voor de corona-uitbraak, telden we 350.000 uitkeringen 

van mensen tot de AOW-leeftijd. Twee jaar eerder, in februari 2018, waren dat er nog 388.750. Een kleine 

40.000 uitkeringen meer dus. Belangrijkste reden van de daling was het teruglopen van de nieuwe 

instroom. De goede economie bood veel mensen kans op werk. Gemeenten hielden zich steeds meer bezig 

met de vraag hoe we ook de mensen met een slechtere arbeidsmarktpositie aan het werk konden helpen. 

Hierbij werd onder andere gebruikgemaakt van de mogelijkheden die de Wet Banenafspraak biedt. De 

kansen op de arbeidsmarkt zijn misschien minder geworden, maar er is nog steeds veel dynamiek. Het CBS 

rapporteert over het eerste kwartaal van 2020 dat 98.000 mensen uit de werkloze beroepsbevolking werk 

hebben gevonden. Daarnaast zijn 215.000 mensen toegetreden tot de beroepsbevolking en direct aan het 

werk gegaan. In de Benchmark Werk en inkomen van Divosa, Stimulansz en BMC Onderzoek zien we de 

uitstroom in de periode februari tot en met mei 2020 dalen van 2,5 tot 1,6% van het bestand, maar in juni 

krabbelt dit percentage weer op tot 1,9%. Ook zien we de uitstroom naar werk tussen april en juni met 6% 

stijgen. Uitstroom naar werk maakt maar ongeveer 1/3 deel uit van de volledige uitstroom uit de bijstand. 

Kortom, de situatie is moeilijk maar biedt ook mogelijkheden.” 

Ook Baanbrekers herkent de mogelijkheden. Er is een lichte stijging in de plaatsingen waar te nemen sinds 

de 1e Berap. Tot 1 september hebben we 148 P-wet kandidaten geplaatst. Dit is nog steeds een forse 

achterstand op de geplande 300 (waarvan 250 regionaal via WSP Werkhart) plaatsingen voor geheel 2020. 

De plaatsingen die we hebben gerealiseerd, betreffen zowel betaalde banen door middel van detachering 

als reguliere plaatsingen. De verwachting is dat het begrote aantal plaatsingen van 300 aan het eind van 

het jaar niet gehaald zal worden. 

De 148 gerealiseerde plaatsingen zijn uit te splitsen in type plaatsingen en plaatsingen met of zonder 

loonkostensubsidie (LKS). 
 

 
 

Type plaatsingen Plaatsingen met/zonder LKS

72 fulltime-plaatsingen 44 reguliere vacatures met LKS

65 parttime-plaatsingen 93 reguliere vacatures zonder LKS

11 plaatsingen op scholing 11 plaatsingen n.v.t. (scholing)

148 totaal 148 totaal

https://www.stimulansz.nl/investeren-in-bijstands-gerechtigden-juist-nu
https://www.stimulansz.nl/investeren-in-bijstands-gerechtigden-juist-nu


 

2e Berap 2020 13 

 

Aanvullend op het gerealiseerd aantal plaatsingen is het 

goed te vermelden dat het verloop van de 

loonwaardemetingen de afgelopen jaren een behoorlijke 

stijging laat zien. Schatting is dat we rond de 150 uitkomen 

dit jaar. Dit totaal betreft 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.  

 
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 91 mensen jobcoaching ingezet waarvan er 10 door de 
werkgever worden begeleid. 

 

De taakstelling Beschut Werk was ten tijde van het vaststellen van de begroting 2020 nog niet bekend. 

We schreven toen dat de verwachting was dat naar aanleiding van de evaluatie Beschut Werk, die in 2019 

door staatssecretaris 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 voor de 

Langstraatgemeenten is 41 ultimo 2020. Op dit moment hebben we 18,5 fte (22 medewerkers) 

plaatsingen gerealiseerd met een indicatie Nieuw Beschut, daarvan is 1,2 fte direct in dienst bij WML 

Facilitair. In 2020 is 3,4 fte aan nieuwe plaatsingen gerealiseerd. In de loop van de jaren is van de 

geïndiceerde mensen 4,38 fte (5 mensen) om diverse redenen uitgevallen (uit dienst op eigen verzoek, 

andere baan, pensioen etc.). 

 

Uiteraard zijn we alert op potentiële kandidaten Beschut Werk. Tegelijkertijd leert het verleden dat extra 

inzet op Beschut Werk nauwelijks meer positieve indicaties oplevert. 

 

Tot 1 september zijn 22 mensen vanuit een doorstroombaan binnen de Werkpool uitgestroomd naar een 

reguliere werkgever. Daarnaast lopen momenteel vier proefplaatsingen waarvan zo goed als zeker is dat 

dit tot een arbeidsovereenkomst bij die werkgever leiden.  

 

Van 1 januari tot 1 september hebben we 20 SW-kandidaten bij een externe werkgever aan het werk 

geholpen door middel van zowel individuele als groepsdetacheringen. Helaas zijn zoals vermeld in 

voorgaande rapportage, ook mensen teruggekomen naar Baanbrekers door de coronaperikelen. Het gaat 

in totaal om 23 mensen die binnen de muren van Baanbrekers aan de slag zijn. De verwachting was dat 

de teruggekomen medewerkers weer terug zouden gaan naar hun oude plek. Dit is nog niet het geval en 

hebben we nog geen zicht op wanneer dit zal gebeuren. 

 

Daarnaast was het de bedoeling dat er twaalf medewerkers en een meewerkend voorvrouw zouden 

starten met een groepsdetachering bij een nieuwe opdrachtgever in Waalwijk. Ook dit zien we door de 

coronaperikelen komend kwartaal nog niet gebeuren. 

 
  

Aantal uitgevoerde loonwaardemetingen

2016 10

2017 41

2018 87

2019 106

2020 63 t/m 1 september (+ 31 in caseload)
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Project HOB / Inburgering+ 

In 2016 (pilot van september- december) zijn de Langstraatgemeenten samen met Baanbrekers begonnen 

met het traject Huis-Opleiding-Baan (HOB). De inzet was om statushouders sneller aan betaald werk te 

helpen. Deze pilot is omgezet in een project tot en met 2019. Van deze trajecten is onderstaande tabel de 

huidige stand van zaken weergegeven. 

 

 
Per 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: werk, onderwijs, 

zelfredzaamheid (Z-route). Gemeenten moeten voor elke leerroute 

een passend aanbod (lees traject) hebben.  

  
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 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 Langstraatgemeenten 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. 

 
Gemeente Loon op Zand heeft besloten om voor 2020 geen nieuw budget beschikbaar te stellen. Zij 
hebben dit jaar dan ook geen nieuwe trajecten ingekocht. Voor 2019 geldt dat er 20 trajecten waren 
geprognosticeerd. Er zijn 12 trajecten opgestart. Deels door de teruglopende aantallen en deels door 
onvoldoende capaciteit bij Baanbrekers. Om die reden heeft de gemeente Loon op Zand de gereserveerde 
middelen van de acht HOB-trajecten overgeheveld naar 2020 zodat deze alsnog uitgevoerd kunnen 
worden. 
 
Voor HOB groep: 7, 8 en 9 lopen de trajecten nog door in 2020/2021 (totale duur van deze trajecten is 
resp. 18 en 24 maanden). Daarnaast zijn we in 2020 begonnen met het nieuwe proces zoals boven 

Traject | Startdatum

Aantal 40 100% 69 100% 38 100% 56 100% 27 100% 29 100% 14 100%

- Werkzoekende / nog niet geplaatst 11 28% 1 1% 1 3% 6 11% 8 30% 14 48% 6 43%

       waarvan geplaats in het carrousel: 6

- Betaald werk regulier 26 65% 47 68% 20 53% 23 42% 5 19% 5 17% 2 14%

- Proefplaatsing 0% 1 4% 1 3% 1 7%

- WEP / Orientatie naar werk 0% 1 4% 0% 0%

- Pre bachelor / andere opleiding of trajecten / route4 / z-route 1 1% 0 0% 0% 1 4% 6 21% 4 29%

- BBZ 0% 1 4%

Exit HOB project (b.v. verhuisd/ DUO / WSF / reeds overgedragen WM) 3 8% 20 29% 17 45% 27 49% 10 37% 3 10% 1 7%

Exit: waarvan studie: 1 1 3 3 2

HOB 5HOB 4HOB 3

27-05-19 22.10.2019

HOB 9HOB 8HOB 7HOB 6

2017 2019 (18 mnd)2018 2018 (12mnd)

01.05.2017 05.10.2017 17.04.2018 08.08.2018 25.02.2019
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beschreven, als overgangsjaar naar de nieuwe wet inburgering. De kandidaten zijn gesproken (intake), het 
Plan Inburgering en Participatie (PIP) is opgesteld (dynamisch document) en de eerste groep is gestart 
met een training. In oktober en november volgen groep 2 en 3. Door de training zal duidelijk worden welk 
traject en welke inzet het meest passend en noodzakelijk is. Dit levert mogelijk een bijstelling en 
actualisatie van het PIP op. 

 

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 1 maart 2020.  

 

Het DB heeft Baanbrekers gevraagd een update te geven over de ervaringen tot dusver in het kader van 

de regionale werkgeversdienstverlening en het kunnen plaatsen van mensen. Dit om een goede afweging 

te kunnen maken of de werkgeversdienstverlening op regionaal of juist op lokaal niveau (Langstraat) beter 

functioneert. De notitie hierover is besproken in het DB-overleg van 26 juni 2020. Door het DB is 

geconcludeerd dat het verlengen van de pilotperiode met een jaar de voorkeur geniet. 

 

Deze keus is gemaakt omdat er tot dusver te weinig ervaring is opgedaan en bovendien als gevolg van de 

coronacrisis er behoorlijke veranderingen hebben plaatsgevonden. Ook hiervan is nog niet duidelijk wat 

de uiteindelijke consequenties zullen zijn. Met het besluit is tevens de afspraak gemaakt dat, mocht ook 

de regio instemmen met het verlengen van het pilotperiode met 1 jaar, de extra benodigde capaciteit kan 

worden ingezet voor deze verlenging door Baanbrekers. 
  



 

2e Berap 2020 16 

 

2.3 Deelprogramma 3: Leerwerkstructuur 
 

Als gevolg van de nog steeds aanhoudende coronacrisis heeft de periode van mei tot en met augustus in 

het teken gestaan van het zo goed mogelijk in de lucht houden van de bedrijfsprocessen en het 

onverminderd bieden van voldoende aandacht aan medewerkers. Hieronder wordt stilgestaan bij de 

belangrijkste ontwikkelingen in de afgelopen periode. 

 

Zo regulier als mogelijk 

De medewerkerscoaches hebben de ontwikkelmogelijkheden van SW-medewerkers van de PMC’s 

Verpakken & Assemblage, Cleanroom en Wasserij in beeld gebracht. Dit heeft de volgende inzichten 

opgeleverd: 

 53 medewerkers die aangewezen blijven op het vangnet; 

 36 medewerkers nu vangnet, maar ontwikkelbaar richting detachering; 

 27 medewerkers klaar voor uitstroom via groepsdetachering; 

 6 medewerkers klaar voor individuele detachering. 

 

Medewerkers die klaar zijn voor een detachering zullen door een DU-coach worden begeleid richting een 

externe werkgever. Tot het moment van detachering blijft de medewerker nog aan het werk in het 

Werkbedrijf. Op termijn zal de detachering van deze medewerkers een terugloop van de bezetting in het 

Werkbedrijf tot gevolg hebben. 

 

Organisatorische ontwikkelingen binnen het Werkbedrijf 

 

In de 1e Berap is de voorgenomen sluiting van de PMC’s Wasserij en Cleanroom al gemeld. De sluiting van 

de Wasserij is op 1 september 2020 geëffectueerd, voor de Cleanroom geldt de beoogde sluitingsdatum 

van 1 januari 2021. Met het oog op deze sluitingen hebben al diverse herplaatsingen van met name 

leidinggevenden binnen het Werkbedrijf plaatsgevonden. 

 

Naast de personele verschuivingen is het traject ‘Wezenlijk veranderen’, het ontwikkeltraject voor 

voormannen, ook in de afgelopen periode doorgezet. De bijeenkomsten hebben op aangepaste wijze 

plaatsgevonden en coachingsgesprekken zijn digitaal georganiseerd. Inmiddels is dit opleidingstraject 

succesvol afgerond. 

 

Voor alle PMC’s geldt verder, dat vanwege de versoepeling van de maatregelen vanuit het Rijk om de 

verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, meer medewerkers op de werkplek zijn teruggekeerd. 

Medewerkers die begeleid wonen mochten sinds het begin van de coronacrisis vanwege het beleid van 

de zorgorganisatie niet naar hun werk gaan. Dit is nu weer toegestaan. Tot slot hebben we de omzet van 

de meeste PMC’s weer wat zien oplopen. Hierna worden per PMC nog de belangrijkste ontwikkelingen 

vermeld. 

 

Cleanroom 

De opdracht van de productie van IC-spuiten is eind mei afgerond. In totaal zijn er 675.150 spuiten 

geproduceerd. De uitzendkrachten die hieraan hebben meegewerkt, zijn daarna ingezet op de reguliere 

productie. De vraag naar producten blijft, zoals het er nu naar uitziet, namelijk tot het einde van dit jaar 

hoog. Voor de grootste klant hebben we zelfs de productiecapaciteit verhoogd om hen in staat te stellen 

om een voorraadbuffer op te bouwen voordat de productie wordt overgeheveld naar het moederbedrijf.  

 

Daarnaast zijn vijf cleanroommedewerkers gedetacheerd of herplaatst bij andere PMC’s waardoor de 

bezetting is afgenomen. In verband met de sluiting van de Wasserij is in de personeelsplanning van de 
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Cleanroom vanaf september rekening gehouden met de instroom van circa vijf medewerkers van de 

Wasserij. Waar mogelijk wordt in de komende maanden de inzet van uitzendkrachten afgebouwd. 

 

Wasserij 

Met de opdrachtgevers is de fasering van de afbouw besproken en daarmee is de gestelde datum van 

1 september 2020 gehaald. Door de medewerkerscoaches zijn met de medewerkers van de Wasserij 

gesprekken gevoerd over uitstroommogelijkheden. Twee medewerkers zijn inmiddels extern geplaatst. 

Acht medewerkers zijn in beeld voor een externe plaatsing, maar in afwachting hiervan geplaatst bij de 

Cleanroom of Verpakken & Assemblage. Drie medewerkers zijn aangewezen op de vangnetfunctie van 

Verpakken en Assemblage. 

 

De motivatie van de medewerkers is tot aan het eind groot gebleven. Verder is het machinepark van de 

Wasserij succesvol in de markt gezet en wordt momenteel gedemonteerd voor transport naar de nieuwe 

gebruikers. 

 

Verpakken & Assemblage 

Binnen Verpakken & Assemblage zijn, door versoepeling van de maatregelen om het coronavirus tegen 

te gaan, medewerkers op de werkplek teruggekeerd waardoor de bezetting weer is toegenomen. Dit heeft 

ook een positieve invloed gehad op de omzet. De PMC Verpakken & Assemblage heeft in de afgelopen 

periode tevens als tijdelijke werkplek gefungeerd voor medewerkers van andere PMC’s die vanwege de 

gevolgen van de coronacrisis niet ingezet konden worden op hun eigen werkplek. 

 

Voor deze extra medewerkers zijn opdrachten binnengehaald bij opdrachtgevers waarvan we initieel 

afscheid hadden genomen, maar waarvoor we nu ad hoc opdrachten verrichten. De afgelopen periode is 

middels diverse maatregelen de productieruimte aangepast om te kunnen voldoen aan de 1,5 meter 

afstand. Op deze manier wordt de medewerkers een veilige werkplek geboden. 

 

Twiddus 

Vanaf week 15/16 is het toegestane aantal klanten in de winkel verruimd van tien naar twintig. Hieraan is 

eerst uitvoering gegeven door de begane grond en de bovenverdieping te scheiden. Later is de winkel 

geheel in lijn met de richtlijnen van het RIVM, waardoor nu een limitering van 35 klanten geldt. 

Tegelijkertijd is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal structurele veranderingen door te 

voeren die de bedrijfsvoering ten goede komen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: 

- De indeling van kleding en huishoudelijke artikelen is opnieuw ingedeeld zodat de winkel 

overzichtelijker is; 

- De kassa’s zijn verplaatst; 

- De infobalie is opnieuw ingericht; 

- nieuwe raamstickers zijn geplaatst met de nieuwe indeling; 

- het uitreiken van T-shirts met een "Houd 1,5 m afstand"-opdruk; 

- het plaatsen van desinfectiepalen; 

- reiniging van de winkelmandjes; 

- invoeren van deurbeleid;  

- tijdelijk stopzetten van ophaalservice voor meubels, vanaf week 34 is dit weer opgestart; 

- inzet van extra opslagcontainers voor textiel vanwege het verhoogde aanbod vanuit de 

inzamelpunten. 
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Broikes 

Door de coronacrisis is het aantal bestellingen teruggelopen. In de periode maart tot en met juni betrof 

deze terugloop zo’n 70%-90% ten opzichte van vorig jaar. Vanaf juli is enig herstel te zien. Vanwege het 

geringe werkaanbod worden medewerkers van Broikes bij Verpakken & Assemblage en in de Cleanroom 

ingezet. 

 

Leerwerkomvang doelgroepen: Wsw, Beschut Werk en Banenafspraak 

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

januari tot en met augustus gemiddeld 10. Het aantal medewerkers bij de Werkpool met een indicatie 

Beschut Werk bedroeg in deze periode gemiddeld 3. Ten opzichte van een jaar geleden is sprake van een 

beperkte stijging. Dit ligt in lijn met het totaal aantal gerealiseerde plaatsingen ten opzichte van de 

taakstelling Beschut Werk. 

 

Het Werkbedrijf organiseert in het kader van het IDU-proces ook doorstroombanen. Gemiddeld gezien 

zijn in de periode januari tot en met augustus 8 van dit soort werkplekken voor kandidaten met een 

indicatie Banenafspraak gerealiseerd. Bij de Werkpool zijn in dezelfde periode nog eens 27 van dit soort 

werkplekken gerealiseerd. 

 

 
  

Werkgelegenheid Leerwerkstructuur

Doelgroep

Afdeling

Werkpool 123 (109) 109,5 (96,8) 27 (33) 23,8 (29,6) 3 (2) 3,1 (1,8) 153 (144) 136,4 (128,2)

Verpakken & Assemblage 75 (97) 58,0 (78,8) 1 (2) 1,2 (1,4) 6 (5) 3,5 (2,7) 82 (104) 62,7 (82,9)

Wasserij 19 (21) 15,1 (16,2) 4 (3) 3,2 (2,5) 0 (0) 0,1 (0,1) 23 (24) 18,4 (18,9)

Twiddus 67 (67) 52,4 (53,4) 1 (2) 0,9 (1,4) 2 (2) 1,9 (1,9) 70 (71) 55,3 (56,8)

Cleanroom 37 (40) 26,9 (29,8) 1 (3) 1,3 (2,2) 2 (2) 1,6 (1,7) 40 (45) 29,8 (33,7)

Broikes 6 (8) 3,5 (5,6) 1 (0) 1,3 (0,0) 0 (0) 0,0 (0,0) 7 (8) 4,8 (5,6)

Kantine 9 (10) 7,8 (8,3) 0 (0) 0,0 (0,0) 0 (0) 0,0 (0,0) 9 (10) 7,8 (8,3)

Totaal 336 (352) 273,2 (289,0) 35 (43) 31,6 (37,2) 13 (11) 10,2 (8,2) 384 (406) 315,1 (334,4)

TotaalParticipatiewetWsw

* Gemiddelde bezetting januari - augustus 2020 (2019 )

Aantal fte Aantal fte Aantal fte Aantal fte

Banenafspraak Beschut Werk
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3 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN 
 

3.1 Overzicht van lasten en baten 
 

In onderstaand overzicht zijn de lasten en baten van de deelprogramma’s gegeven. Het totaal van de 

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

resultaat van Baanbrekers. Het fors positief resultaat tot en met augustus heeft, in het bijzonder door de 

Tozo-bevoorschotting, geen structurele doorwerking in het verwacht resultaat 2020. 

 

 
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 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 septembercirculaire 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. 

 

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m   

augustus 2020

Realisatie t/m 

augustus 2020

Verschil 1ᵉ                    

8 maanden

Begroting 2020 Prognose 2020

Lasten

DP1: Inkomensondersteuning 30.752 26.316 -4.436 41.145 38.677

DP2: Re-integratie & Participatie 2.640 2.412 -228 4.171 3.938

DP3: Leerwerkstructuur 8.579 8.304 -275 12.890 12.480

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 15 25 10 286 264

Totaal lasten deelprogramma's 41.986 37.058 -4.928 58.492 55.359

Overhead 4.702 4.343 -359 7.089 6.983

Totaal lasten 46.688 41.401 -5.288 65.581 62.342

Baten

DP1: Inkomensondersteuning 34.128 39.382 5.254 43.195 42.584

DP2: Re-integratie & Participatie 777 669 -108 1.122 1.107

DP3: Leerwerkstructuur 8.553 8.322 -231 13.049 13.028

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 5.555 5.641 86 7.413 7.463

Totaal baten 49.013 54.014 5.001 64.779 64.181

Saldo van lasten en baten 2.325 12.614 10.289 -802 1.839

Af: stortingen reserves 0 0 0 0 0

Bij: onttrekkingen reserves 46 103 57 802 398

Resultaat 2.371 12.717 10.346 0 2.237
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Daarnaast is het belangrijk te melden dat door Baanbrekers middels de Wsw rijksvergoeding een 

compensatie voor de omzetderving is ontvangen. Deze tegemoetkoming van afgerond € 912.000, 

waarvan € 214.000 aan Ruelong B.V. wordt doorbetaald, is op basis van de afdelingen waarop de 

medewerkers werkzaam zijn verder toegerekend.  
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3.2 Toelichting op het overzicht van lasten en baten 
 

 
 
In deelprogramma 1: Inkomensondersteuning is in de eerste acht maanden van 2020 een voordeel 
behaald van € 9.690.000 ten opzichte van de begroting. Dit wordt gevormd door een voordeel aan de 
lastenkant van € 4.436.000 en een voordeel aan de batenkant van € 5.254.000. 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 augustus zijn alle BUIG-middelen door de gemeenten aan Baanbrekers doorbetaald. Op 30 
september jl. is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het definitief budget voor de 
Gebundelde Uitkering Participatiewet 2020 bekend gemaakt. Het definitief budget is voor de drie 
gemeenten samen bepaald op € 26.716.374. Het definitief budget is circa € 960.000 hoger dan tot dusver, 
op basis van het voorlopig budget, in de begroting van Baanbrekers is opgenomen. 
 
Voor de BUIG – Uitkeringen wordt ook een begrotingswijziging voorgesteld. In de huidige begroting is 
uitgegaan van gemiddeld 1.500 uitkeringsgerechtigden over 2020. De verwachte, explosieve stijging naar 
1.600 uitkeringsgerechtigheden per einde jaar blijft door alle steunmaatregelen vanuit het Rijk echter uit. 
Daarom wordt, met inachtneming van de realisatie tot en met augustus, de begroting nu bijgesteld op 
basis van gemiddeld 1.460 uitkeringsgerechtigden. De komende maanden blijft het afwachten of deze 
bijstelling in lijn ligt met de daadwerkelijke ontwikkeling, die gezien de huidige bijzondere 
omstandigheden een grillig verloop laat zien. 

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m   

augustus 2020

Realisatie t/m 

augustus 2020

Verschil 1ᵉ                    

8 maanden

Begroting 2020 Prognose 2020

Lasten

BUIG - Uitkeringen 13.810 13.704 -106 20.580 20.375

Bbz 322 202 -120 484 300

Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers (Tozo) 12.278 8.022 -4.256 13.596 11.240

Bijzondere bijstand 1.627 1.621 -6 2.415 2.415

Gesubsidieerd personeel 80 80 0 122 121

Niet gesubsidieerd personeel 1.876 1.864 -12 2.853 2.839

Inhuur derden 543 584 41 775 1.077

DVO HIT/BIT 5 0 -5 10 0

Specifieke ICT 210 239 29 310 310

Overige lasten 0 0 0 0 0

Totaal lasten 30.752 26.316 -4.436 41.145 38.677

Baten

BUIG - Inkomsten 17.514 17.514 0 25.756 26.716

BUIG - Invordering 366 464 98 550 550

Bbz 34 136 102 50 50

Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers (Tozo) 14.330 19.126 4.796 14.330 12.511

Bijzondere bijstand 1.824 1.833 9 2.415 2.415

Wsw rijksvergoeding 55 55 0 85 92

DVO HIT/BIT 5 0 -5 10 0

Overige baten 0 253 253 0 250

Totaal baten 34.128 39.382 5.254 43.195 42.584

Saldo van lasten en baten 3.376 13.066 9.690 2.050 3.907

Deelprogramma 1: Inkomensondersteuning
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De gerealiseerde baten uit BUIG – Invordering lopen na acht maanden iets voor op schema. Gezien het 
onvoorspelbare karakter van deze post wordt echter geen begrotingswijziging voorgesteld. 
 

 
 
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 begroting 2020 was eerst 
uitgegaan van het lastenniveau uit de afgelopen jaren. Doordat echter nieuw beleid van toepassing is, 
leidde dit in het eerste tertiaal tot hogere lasten geleid dan begroot was. In de 1e Berap 2020 is de 
begroting gewijzigd op basis van de werkelijke kosten mei 2019 – april 2020. Na acht maanden zijn 
nauwelijks afwijkingen te signaleren. 
 
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. 
 

 
  

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m   

augustus 2020

Realisatie t/m 

augustus 2020

Verschil 1ᵉ                    

8 maanden

Begroting 2020 Prognose 2020

BUIG - Uitkeringen 13.810                    13.704                    -106                         20.580                    20.375                    

BUIG - LKS: Banenafspraak 959                          794                          -165                         1.450                       1.300                       

BUIG - LKS: Beschut Werk 201                          91                             -110                         388                          135                          

Sub-totaal 14.970                    14.589                    -381                         22.418                    21.810                    

BUIG - Invordering -366                         -464                         -98                           -550                         -550                         

Saldo 14.604                    14.125                    -479                         21.868                    21.260                    

BUIG - Inkomsten -17.514                   -17.514                   0                               -25.756                   -26.716                   

Resultaat op BUIG -2.910                     -3.389                     -479                         -3.888                     -5.456                     

Toelichting: Recapitulatie BUIG

Omschrijving Cluster

aantal 

dossiers €

Gem. 

aantal 

dossiers €

aantal 

dossiers €

aantal 

dossiers €

kosten financiële transacties f 767 636.989     283 246.531     136 104.828     348 285.630     

directe levensbehoeften a 102 207.991     28 79.175       11 16.032       63 112.784     

individuele inkomenstoeslag k 296 134.861     103 47.127       39 17.571       154 70.163       

voorziening voor wonen c 74 83.582       25 28.465       15 13.509       34 41.608       

kosten maatschappelijke zorg e 78 32.456       35 16.826       7 3.049          36 12.581       

kosten medische dienstverlening h 17 11.876       5 2.620          3 5.687          9 3.569          

overige kosten soorten i 22 11.792       7 671             3 2.009          12 9.112          

kosten uitstroombevordering g 39 7.495          14 2.360          4 1.049          21 4.086          

kosten huishouden b 14 2.024          4 572             3 883             7 569             

voorziening voor opvang d 9 1.617          2 34                4 310             3 1.273          

individuele studietoeslag l 2 939             1 639             0 -              1 300             

Sub-totaal 1.420 1.131.622 507 425.020     225 164.927     688 541.675     

Collectieve ziektekostenpremie m 3.429 475.215     1.085 144.904     650 103.129     1.694 227.182     

Div adm. posten / ontvangsten 14.465       9.318          -3.016        8.163          

Totaal 2020 t/m augustus 4.849 1.621.302 1.592 579.242     875 265.040     2.382 777.020     

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

Verschil 2020 t.o.v. 2019 929 112.820     354 56.795       130 1.027          445 54.999       

Bijzondere bijstand 2020 naar hoofdkostensoorten

Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk



 

2e Berap 2020 23 

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1, Tozo 2, Tozo 3 en Tozo 4) 
Bij de 1e Berap was over de hoogte van de compensatie voor de uitvoeringskosten van de Tozo regelingen 
nog niets bekend. Medio juli 2020 is besloten dat gemeenten per besluit op een aanvraag 
levensonderhoud een vergoeding van € 450 en per besluit op een aanvraag kapitaal een vergoeding van 
€ 800 ontvangen. De gemaakte afspraken gelden in ieder geval voor Tozo 1 en Tozo 2. Het ligt in de lijn 
der verwachting dat de systematiek eveneens op Tozo 3 van toepassing wordt verklaard. Een Tozo 2-
besluit op een verlengingsaanvraag geldt als een besluit waarvoor Baanbrekers dus opnieuw de 
vergoeding ontvangt. Voor de uitkeringslast geldt een 1 op 1 vergoeding van het Rijk. 
 
De compensatie lijkt in eerste instantie ruim en toereikend. Echter moet wel rekening gehouden worden 
dat het vastgestelde bedrag een vaste inclusieve vergoeding betreft. Dat betekent dat ook toekomstige 
kosten, bijvoorbeeld afhandelingen in de komende jaren ten aanzien van rentebetalingen en 
terugbetalingen van de leningen geacht worden gecompenseerd te zijn met de toekenning van de 
vergoeding uitvoeringskosten. Maar ook bijvoorbeeld inspanningen die verricht moeten worden ten 
aanzien van benodigde herstelacties in het kader van rechtmatigheid en het voorkomen van misbruik en 
oneigenlijk gebruik zullen gefinancierd moeten worden met deze normvergoedingen. 
 
Recent is bekend gemaakt dat de Tozo regeling verlengd wordt tot 1 juli 2021, waarbij zoals in paragraaf 
2.1 is aangegeven, per 1 april 2021 een beperkte vermogenstoets wordt ingevoerd. Het invoeren van de 
beperkte vermogenstoets per 1 april 2021 betekent dat er sprake zal zijn van een Tozo 3 (van 1 oktober 
2020 t/m 31 maart 2021) en een Tozo 4 met toets op beschikbare geldmiddelen (van 1 april 2021 t/m 30 
juni 2021), elk met een eigen nieuwe aanvraagprocedure. 
 
De grote afwijking op de Tozo baten en lasten ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt doordat 
alle voorschotten ad € 19.125.899 die tot op heden aan Baanbrekers betaald zijn, in de staat van baten 
en lasten zijn ingeboekt. Dit ogenschijnlijke overschot heeft echter geen waarde voor de prognose 2020. 
Daarvoor is onderstaande tabel leidend. 
 
In onderstaand overzicht zijn op basis van de verstrekte uitkeringen, en een inschatting van de nog af te 
handelen aanvragen voor de komende maanden, de baten en lasten van alle drie de Tozo regelingen 
geprognotiseerd. 
 

 

Lasten Baten

Uitkeringslasten 11.240.000€      Vergoeding uitkeringslasten 11.240.000€                    

Tozo 1 - levensonderhoud 5.388.000€            - Uitkerings lasten worden voor 100% vergoed

- Realisatie periode: maart t/m mei 2020 5.388.000         

Tozo 2 - levensonderhoud 2.831.000€            Compensatie uitvoeringslasten 1.270.900€                      

- Realisatie periode: juni t/m augustus 2020 2.123.000         Op bas is  van:

- Verwachting september 2020 708.000              - 1.850 genomen bes lui ten Tozo 1 - levensonderhoud à  € 450

Tozo 3 - levensonderhoud 2.123.000€            - 397 genomen bes lui ten Tozo 2 - levensonderhoud à  € 450

- Verwachting periode: oktober t/m december 2020 2.123.000         - 107 genomen bes lui ten Tozo - lening bedri jfskapitaa l  à  € 800

Tozo - lening bedrijfskapitaal 898.000€               

- Realisatie periode: maart t/m augustus 2020 578.000              - 23 verwachte bes lui ten Tozo 2 - levensonderhoud à  € 450

- Verwachting periode: september t/m december 2020 320.000              - 300 verwachte bes lui ten Tozo 3 - levensonderhoud à  € 450

Uitvoeringslasten 882.000€            - 36 verwachte bes lui ten Tozo - lening bedri jfskapitaa l  à  € 800

- interne organisatie p.m¹

- additionele externe inhuur² 882.000€            

Totaal lasten 12.122.000€      Totaal baten 12.510.900€                    

² De additionele inhuur is berekend ten opzichte van het budget uit de begroting voor wijziging ad € 195.000

                  Tozo 2020

¹ De PM-post betreft enerzijds de kosten van de inzet van inkomensconsulenten, medewerkers R&P, aanpassing van geautomatiseerde systemen, etc. Anderzijds betreft het 

alle toekomstige kosten die uit de Tozo voortkomen zoals bezwaar & beroep, handhaving etc. Omdat deze kosten vooralsnog binnen de begroting worden opgevangen, heeft 

het een beperkt kostenverhogend effect. Dit heeft er dan wel toe geleid dat de oorspronkelijke werkzaamheden zijn getemporiseerd / zijn blijven liggen. 
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In deelprogramma 2: Re-integratie & Participatie is in de eerste acht maanden van 2020 een voordeel 
behaald van € 120.000 ten opzichte van de begroting. Dit wordt gevormd door een voordeel aan de 
lastenkant van € 228.000 en een nadeel aan de batenkant van € 108.000. 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 blijft achter bij de 
begroting. Daarom wordt nu de begroting naar beneden bijgesteld. 

 BUIG – LKS Beschut Werk: zoals aangegeven in de programmaverantwoording blijft het 
gerealiseerd aantal werkplekken achter op de taakstelling. In de huidige begroting is de verwachte 
last berekend op het aantal vanuit de taakstelling. Voorgesteld wordt om, op basis van de 
daadwerkelijk gerealiseerde aantallen, de begroting naar beneden bij te stellen. 

 

 
  

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m   

augustus 2020

Realisatie t/m 

augustus 2020

Verschil 1ᵉ                    

8 maanden

Begroting 2020 Prognose 2020

Lasten

BUIG - LKS: Banenafspraak 959 794 -165 1.450 1.300

BUIG - LKS: Beschut Werk 201 91 -110 388 135

Re-integratie trajecten 326 379 53 490 546

Lonen Fidant extern 40 41 1 60 60

Projectkosten HOB 228 176 -52 342 342

Niet gesubsidieerd personeel 1.127 1.122 -5 1.705 1.698

- doorbelast aan trajecten -320 -312 8 -481 -479

Inhuur derden 36 79 42 68 195

Contributie WSP Werkhart 42 42 0 150 141

Overige lasten 0 0 0 0 0

Totaal lasten 2.640 2.412 -228 4.171 3.938

Baten

Participatiebudget (P-budget) 473 484 11 730 730

Vergoeding Fidant extern 33 21 -12 50 30

Projectinkomsten HOB 272 176 -96 342 342

Inkomsten uit de regio 0 -11 -11 0 5

Overige baten 0 0 0 0 0

Totaal baten 777 669 -108 1.122 1.107

Saldo van lasten en baten -1.863 -1.743 120 -3.049 -2.831

Waarvan dekking uit BUIG 1.160 885 -275 1.838 1.435

Waarvan overig 703 858 155 1.211 1.396

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 629 (594) € 371.954 (€ 359.288) 69 (56) 49.578€  (€ 37.763) 698 (650) € 421.532 (€ 397.051)

september - december (680) (€ 426.601) (64) (€ 40.213) 0 (744) € 0 (€ 466.814)

Totaal 1.268 (1.798) € 794.375 (€ 1.145.898) 138 (190) 90.743€  (€ 116.192) 1.406 (1.988) € 885.118 (€ 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 wordt een tweetal budgetten 
bijgesteld. Zoals in de programmaverantwoording vermeld is, laat het aantal loonwaardemetingen de 
afgelopen jaren een behoorlijke stijging zien. Dit werkt ook door in de daaraan gerelateerde kosten van 
het deelbudget Jobcoach / loonwaardemeting. Daarnaast loopt de post Overig ook iets boven begroting, 
op basis van de gerealiseerde kosten tot en met augustus wordt dit deelbudget verhoogd. 
 

 
 
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. Na verrekening van die korting is de inleg 2020 van de drie 
Langstraatgemeenten nu bepaald op € 140.581. Voor de inleg van de gelden is bij Baanbrekers tot op 
heden conform afspraak één termijn in rekening gebracht. 
 
Participatiebudget (P-budget) 
In tegenstelling tot voorgaande jaren volgt uit de septembercirculaire 2020 geen bijstelling inzake de 
participatiegelden. 

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m   

augustus 2020

Realisatie t/m 

augustus 2020

Verschil 1ᵉ                    

8 maanden

Begroting 2020 Prognose 2020

Stimuleringspremies 24                             25                             1                               35                             35                             

Inburgering -                           0                               0                               -                           -                           

Transferium / SMT 120                          138                          18                             180                          180                          

Jobcoach / loonwaardemeting 100                          131                          31                             150                          195                          

Opleiding 66                             60                             -6                             100                          100                          

Bestandsanalyse -                           -                           -                           -                           -                           

Overig 16                             25                             9                               25                             36                             

Sub-totaal 326                          379                          53                             490                          546                          

Doorbelast gemeenten inburgering -                           -                           -                           -                           -                           

Totaal re-integratie trajecten 326                          379                          53                             490                          546                          

Toelichting: Re-integratie trajecten
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In deelprogramma 3: Leerwerkstructuur is in de eerste acht maanden van 2020 een voordeel behaald van 
€ 44.000 ten opzichte van de begroting. Dit wordt gevormd door een voordeel aan de lastenkant van 
€ 275.000 en een nadeel aan de batenkant van € 231.000. 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 acht maanden iets boven het niveau van de begroting. Deze 
positieve afwijking wordt nog eens versterkt door lagere directe productiekosten. Vooral de aanschaf van 
kleine productiemiddelen blijft achter. 
 

 
 
Zoals in de 1e Berap reeds benoemd werd, heeft de coronacrisis impact op de bedrijvigheid in de 
leerwerkstructuur en de omzet die daarmee gepaard gaat. De PMC’s Twiddus, Broikes, de kantine en de 
Werkpool ondervonden dusdanige hinder van de omstandigheden dat de omzetverwachting werd 
aangepast. Het is goed te vermelden dat de omzetprognoses in deze 2e Berap niet verder verlaagd hoeven 
te worden. Bij de PMC Twiddus is zelfs een dusdanige verbetering te zien dat de omzetverwachting met 
€ 25.000 wordt verhoogd.  
 

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m   

augustus 2020

Realisatie t/m 

augustus 2020

Verschil 1ᵉ                    

8 maanden

Begroting 2020 Prognose 2020

Lasten

Directe productiekosten PMC's 193 118 -75 280 196

Directe productiekosten Werkpool 0 5 5 0 5

Lonen Fidant intern 1.049 800 -249 1.692 1.194

Gesubsidieerd personeel 5.843 5.816 -27 8.733 8.668

Niet gesubsidieerd personeel 1.427 1.444 17 2.085 2.132

Inhuur derden 67 121 54 100 285

Overige lasten 0 0 0 0 0

Totaal lasten 8.579 8.304 -275 12.890 12.480

Baten

Omzet PMC's 1.707 1.775 68 2.515 2.425

Omzet Werkpool 1.220 1.222 2 1.900 1.900

Wsw rijksvergoeding 5.045 5.045 -1 7.677 8.289

Loonkostensubsidies Fidant intern 581 281 -300 957 413

Overige baten 0 0 0 0 0

Totaal baten 8.553 8.322 -231 13.049 13.028

Saldo van lasten en baten -26 18 44 159 548

Deelprogramma 3: Leerwerkstructuur

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m   

augustus 2020

Realisatie t/m 

augustus 2020

Verschil 1ᵉ                    

8 maanden

Begroting 2020 Prognose 2020

Verpakken & Assemblage 446                          457                          11                             660                          675                          

Wasserij 193                          231                          38                             289                          231                          

Twiddus 381                          439                          58                             595                          628                          

Cleanroom 485                          524                          39                             670                          684                          

Broikes 11                             9                               -2                             24                             14                             

Kantine -3                             -3                             0                               -3                             -3                             

Totaal resultaat PMC's 1.513                       1.657                       144                          2.235                       2.229                       

Toelichting: Omzet - directe productiekosten PMC's
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Voor de PMC’s Verpakken & Assemblage, Wasserij en Cleanroom gold dat deze relatief goed in de pas 
liepen met de begroting, daarvan kan na acht maanden geconcludeerd worden dat dit nog steeds het 
geval is. De PMC Wasserij is per 1 september jl. gesloten. De hoogte van de betreffende budgetten worden 
daarom nu afgeraamd op het niveau van de realisatie tot en met augustus. 
 
Lonen en loonkostensubsidies Fidant intern 
De groei van het aantal P-wet kandidaten in de leerwerkstructuur van Baanbrekers blijft dit jaar achter op 
de verwachting. Deze tendens ligt ook in lijn met de ontwikkeling van het aantal kandidaten dat extern 
geplaatst wordt. De begroting wordt daarom nu voor zowel de loonkosten als de loonkostensubsidies 
naar beneden bijgesteld op basis van de daadwerkelijk ingevulde doorstroom- (Banenafspraak) en 
vangnetwerkplekken (Beschut Werk). 
 
Inhuur derden 
De lagere instroom van P-wet kandidaten, de uitstroom van SW-medewerkers naar reguliere werkplekken 
en een hoog ziekteverzuim als gevolg van de corona noodzaakt ons om binnen sommige PMC’s 
uitzendkrachten in te zetten. Op deze wijze kunnen we blijven voldoen aan de vraag van onze klanten. In 
het restant van dit jaar zullen we ons uiterste best doen om de inzet van uitzendkrachten terug te dringen. 
Een en ander is echter ook afhankelijk van de vraag vanuit onze opdrachtgevers. 
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In deelprogramma 4: Gemeentelijke bijdragen & overige lasten en baten is in de eerste acht maanden van 
2019 een voordeel behaald van € 76.000 ten opzichte van de begroting. Dit wordt gevormd door een 
nadeel aan de lastenkant van € 10.000 en een voordeel aan de batenkant van € 86.000.  
 
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 op dit moment verder geen noemenswaardige ontwikkelingen of afwijkingen 
te melden.  

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m   

augustus 2020

Realisatie t/m 

augustus 2020

Verschil 1ᵉ                    

8 maanden

Begroting 2020 Prognose 2020

Lasten

Resultaat deelneming Ruelong B.V. 0 0 0 264 234

Lasten overige omzet 15 0 -14 22 5

Incidentele lasten 0 24 24 0 25

Totaal lasten 15 25 10 286 264

Baten

Gemeentelijke bijdragen 5.277 5.277 0 7.036 7.036

Wsw rijksvergoeding Beg. Werken 337 337 0 516 516

- doorbetaald aan bedrijven -100 -72 28 -200 -200

- doorbetaald aan buitengemeenten 0 0 0 0 0

Overige omzet 40 33 -7 60 45

Incidentele baten 0 65 65 0 65

Totaal baten 5.555 5.641 86 7.413 7.463

Saldo van lasten en baten 5.540 5.616 76 7.127 7.198

Deelprogramma 4: Gemeentelijke bijdragen & overige lasten en baten
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Op de overhead is, ten opzichte van de begroting, na de eerste acht maanden van 2020 sprake van een 
onderbesteding ad € 359.000. Hierna is een toelichting gegeven op de relevante afwijkingen en 
ontwikkelingen op de overheadposten. 
 
(Niet) gesubsidieerd personeel en inhuur derden 
De realisatie van zowel het eigen personeel als de inhuur van derden wijkt nagenoeg niet af van de 
begroting. Door veranderingen in de organisatie wordt echter wel een begrotingswijziging voorgesteld. 
Per 1 augustus 2020 is de technische dienst van WML Facilitair samengegaan met de technische 
ondersteuning van Baanbrekers en vormen nu een integraal team onder Bedrijfsvoering & Control. Met 
deze wijziging worden de betreffende medewerkers nu ook direct vanuit Baanbrekers verloond. 
 
Overige personeelslasten 
Naast de reguliere overige personeelslasten worden ook ontvangen ziekengelden vanuit het UWV 
hieronder verantwoord. De ontvangsten in het tweede tertiaal 2020 zijn nu verrekend in de begroting wat 
tot een budgettair voordeel leidt van € 75.000. Daarnaast zijn sommige deelbudgetten onderhevig aan de 
gevolgen van COVID-19. Door het beperkt kunnen organiseren van groepsbijeenkomsten en de hoge mate 
van thuiswerken is dit jaar enerzijds sprake van onderbesteding op het opleidingsbudget. Als gevolg van 
de maatregelen hebben anderzijds veel meer vervoersbewegingen plaatsgevonden dan normaal 
gebruikelijk is. Dit heeft de afgelopen maanden een sterk kostenverhogend effect gehad op de kosten van 
het collectief vervoer van de gesubsidieerde medewerkers. 
 
Algemene lasten 
In de algemene lasten is tot en met augustus sprake van een kleine onderbesteding. De verwachting is dat 
dit zich in de resterende maanden stabiliseert. De voorgestelde bijstelling wordt gevormd door een 

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m   

augustus 2020

Realisatie t/m 

augustus 2020

Verschil 1ᵉ                    

8 maanden

Begroting 2020 Prognose 2020

Gesubsideerd personeel 2.825 2.839 13 4.201 4.199

- doorbelast Ruelong B.V. -2.261 -2.279 -18 -3.360 -3.365

Netto gesubsidieerd personeel 564 560 -4 841 834

Niet gesubsidieerd personeel 2.516 2.531 15 3.750 3.803

- doorbelast Ruelong B.V. -303 -301 1 -442 -454

Netto niet gesubsidieerd personeel 2.213 2.229 16 3.307 3.349

Wsw rijksvergoeding -2.290 -2.290 -1 -3.464 -3.757

- doorbelast Ruelong B.V. 1.914 1.911 -4 2.904 3.118

Netto Wsw rijksvergoeding -375 -379 -4 -560 -639

Lage Inkomensvoordeel (LIV) 0 0 0 -293 -255

- doorbelast Ruelong B.V. 0 0 0 77 55

Netto Lage Inkomensvoordeel (LIV) 0 0 0 -216 -200

Overige personeelslasten 494 261 -232 800 660

Inhuur derden 277 256 -21 385 476

Afschrijving 363 356 -8 514 504

Rente 14 14 0 14 14

Onderhoud 164 180 16 589 610

Algemene lasten 1.456 1.335 -121 2.116 2.075

DVO Ruelong B.V. -468 -468 0 -700 -700

Lasten overhead 4.702 4.343 -359 7.089 6.983

Overhead
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positief resultaat (circa € 25.000) dat uit de stichtingen SBW en Fidant aan Baanbrekers wordt doorbelast 
en een bijstelling van het automatiseringsbudget (circa € 75.000) omdat een paar projecten naar volgend 
jaar zijn doorgeschoven.  
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3.3 Gemeentelijke bijdragen 
 
De financiële resultaten van de 1e Berap zouden feitelijk leiden tot een verhoging van de gemeentelijke 
bijdragen. Besloten is toen het ontstane tekort voorlopig af te dekken met een onttrekking uit de 
algemene reserve. De gemelde ontwikkelingen en de bijstellingen van diverse begrotingsposten in de 2e 
Berap leiden tot een positief resultaat. De eerder voorziene onttrekking uit de algemene reserve kan 
komen te vervallen en de bijdragen van de gemeenten hoeven nu niet aangepast te worden. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening zullen de definitieve bijdragen op basis van de inwoneraantallen per 
1-1-2020 worden afgerekend.  
  

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: Deze procentuele verdeling 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. De definitieve percentages zijn respectievelijk 38.28, 20.05 en 41.67.  
 

 
 
 
  



 

2e Berap 2020 32 

 

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 € 398.000 
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 
d) Beschikbaar voor kosten uitvoering sociaal plan 1.670.000 
Totaal                 € 2.468.000 
 
 

a) Begeleidingskosten SW-medewerkers € 478.000 
In 2020 zijn deze activiteiten opgestart. Voor begeleidingskosten SW-medewerkers is tot en met april 
€ 41.360 uitgegeven. In mei tot en met augustus is € 49.014 aan kosten geboekt. Voor de rest van het jaar 
2020 is de verwachting dat nog voor afgerond € 77.000 aan kosten gemaakt gaat worden. Deze kosten 
worden onttrokken aan de reserve.  
 
b) Marktonderzoeken PMC’s € 200.000 
De directie heeft 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 definitief niet meer nodig. 
Voorgesteld wordt het bedrag te onttrekken aan de reserve en te laten vrijvallen ten gunste van het 
jaarrekeningresultaat, zodat het bij het opmaken van de jaarrekening wordt terugbetaald aan de 
deelnemers.  
 
c) Cultuurverandering organisatie € 120.000 
In het kader van de cultuurverandering zijn bij een aantal organisatieonderdelen activiteiten of trajecten 
ingezet. Als gevolg van corona is dit minder geweest dan we verwachtten. Ook de cultuurdragersessies 
zijn als gevolg van COVID-19 geannuleerd. Een aantal teams heeft wel zogeheten heidagen kunnen 
houden waarin onder andere de manier van werken en cultuur vaste agendapunten zijn. Ook het MT 
heeft in de nieuwe samenstelling heidagen gehouden en zal dit in het najaar ook nog doen. 
 
Geconstateerd is dat de huidige organisatiestructuur zoals die in 2013 is gevormd, het verkleinen van 
cultuurverschillen tussen organisatieonderdelen belemmert en niet bevorderend is voor een integrale 
samenwerking. Onder andere hierom wordt in het najaar een organisatieadvies opgesteld. Het advies, op 
te leveren door een interne projectgroep, wordt getoetst door een externe onafhankelijk adviseur die 
tevens kennis en expertise in het traject zal inbrengen. 
 
Aan kosten was tot en met april € 4.480 verantwoord. In mei tot en met augustus bedraagt het totaal van 
de gemaakte kosten € 6.826. Voor de rest van het boekjaar is de verwachting dat nog voor afgerond 
€ 18.000 aan kosten gemaakt gaat worden. Het cumulatief van deze kosten wordt onttrokken aan deze 
reserve. 
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d) Kosten uitvoering sociaal plan € 1.670.000 
Het bedrag is bestemd voor de salariskosten van boventalligen en voor de bijkomende kosten om 
boventalligen te begeleiden van werk naar werk. Op dit moment zijn er nog geen boventalligen, omdat 
enkele personen tijdelijk zijn herplaatst. De verwachting is echter wel dat op korte termijn kosten gemaakt 
gaan worden.  
Van het beschikbare bedrag ad € 1.670.000 is in de begroting 2021 een besteding van € 537.000 geraamd.  
 
Het verloop van de reserve is als volgt: 
 

Onderdeel Oorspron-

kelijk 

beschikbaar 

Reeds 

onttrokken 

 

Aanvullende 

onttrekking 

2e Berap 

Resteert 

a) Begeleidingskosten SW-medewerkers 478.000 41.360 126.014 310.626 

b) Marktonderzoeken PMC’s 200.000 - 200.000 0 

c) Cultuurverandering organisatie 120.000 4.480 24.826 90.694 

d) Uitvoering sociaal plan 1.670.000 - 1.535 1.668.465 

Totaal 2.468.000 45.840 352.375 2.069.785 
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3.5 Begrotingswijziging 2020 
Alle relevante financiële verschillen in de verslagperiode en nieuwe ontwikkelingen waarmee we zijn 

geconfronteerd de laatste maanden, zijn in onderstaande 3e begrotingswijziging 2020 verwerkt. De 

begrotingswijziging is hier ter informatie opgenomen, maar zal aan het algemeen bestuur afzonderlijk ter 

vaststelling worden aangeboden. 

 

 
 

Bedragen x € 1 Beschikbaar  

na wijziging 

2020 

Aanpassing krediet 

2020 

Beschikbaar na 

wijziging 

2020 

Restant kredieten 2019    

1.DMS 55.000  55.000 

2.Bedrijfsvoering: Vervanging ICT-netwerk 144.500  144.500 

3.Vervanging bedrijfsauto Broikes 32.500 -/-32.500 0 

4.Verpakken & Assemblage: vervanging machinepark 50.000  50.000 

5.Quick win’s medewerkerstevredenheidsonderzoek 33.720  33.720 

Kredieten uit begroting 2020    

6.Programma digitalisering: Koppeling met systemen 70.000  70.000 

7.Informatievoorziening: Software + implementatie 50.000  50.000 

8.Beveiliging netwerk: Verbetering technische informatie 25.000  25.000 

9.Upgrade netwerk: Vervanging werkgroepswitches 50.000  50.000 

 12.Software op het gebied van E-HRM 40.000  40.000 

13.Reachtruck magazijn 30.000 - 30.000 

14. Upgrade Navision pm  Pm 

Totalen  580.720 -/- 32.500 548.220 

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

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

2e wijziging

3e 

Begrotingswijziging

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

3e wijziging

Lasten

DP1: Inkomensondersteuning 26.643 41.145 -2.468 38.677

DP2: Re-integratie & Participatie 3.924 4.171 -233 3.938

DP3: Leerwerkstructuur 12.886 12.890 -410 12.480

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 1.533 286 -22 264

Totaal lasten deelprogramma's 44.985 58.492 -3.132 55.359

Overhead 7.144 7.089 -106 6.983

Totaal lasten 52.129 65.581 -3.238 62.342

Baten

DP1: Inkomensondersteuning 29.809 43.195 -611 42.584

DP2: Re-integratie & Participatie 737 1.122 -15 1.107

DP3: Leerwerkstructuur 12.987 13.049 -21 13.028

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 7.676 7.413 50 7.463

Totaal baten 51.208 64.779 -598 64.181

Saldo van lasten en baten -921 -802 2.641 1.839

Af: stortingen reserves 0 0 0 0

Bij: onttrekkingen reserves 921 802 -404 398

Resultaat 0 0 2.237 2.237
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4 BEDRIJFSVOERING 
 
Op gebied van Bedrijfsvoering worden hieronder de belangrijkste ontwikkelingen op concernniveau 
beschreven en vervolgens de hoofdpunten per organisatieonderdeel van Bedrijfsvoering. 
 

Ontwikkelingen op concernniveau 
 
Evaluatie gemeenschappelijke regeling Baanbrekers 
Zoals vermeld in de 1e Berap 2020, is de in opdracht van het dagelijks bestuur uitgevoerde evaluatie van 

de gemeenschappelijke regeling van Baanbrekers afgerond. Op 6 juli jongstleden is het evaluatierapport 

door Berenschot aan het algemeen bestuur van Baanbrekers gepresenteerd. Het AB heeft hierbij 

uitgesproken dat het bestaansrecht van Baanbrekers niet ter discussie staat, maar het vervolggesprek 

gaat over de vorm van samenwerking. Het AB heeft verder onderkend dat Baanbrekers goed functioneert 

en de trots op de organisatie onderschreven. 

 

Aangegeven werd dat de evaluatie is uitgevoerd vanuit drie gekozen perspectieven: een beleidsmatig, 

financieel en bestuurlijk perspectief. Het DB heeft geconcludeerd dat als gevolg van de uitgevoerde 

evaluatie een aantal opgaven ligt, waar het bestuur zich in de tweede helft 2020 over buigt. In het DB van 

september is een stuk besproken met betrekking tot de implementatie van de adviezen van Berenschot 

rond de governance. In de vergadering van oktober zal het DB hierover besluiten. Vraagstukken waar 

verder over besloten zal worden zijn onder andere de verhouding tussen rechtmatigheid, doelmatigheid 

en innovatie, de financiële verdeelsystematiek, het concretiseren van de koers van Baanbrekers, de 

Langstraat als samenhangende regio in relatie tot de toenemende druk vanuit de (arbeidsmarkt-)regio, 

de taken en opdracht van Baanbrekers et cetera. Het streven is dat de behandeling van deze vraagstukken 

in het vierde kwartaal 2020 kan worden afgerond. Voor het vraagstuk van de financiële 

verdeelsystematiek is er een uitloopmogelijkheid tot het eerste kwartaal 2021, maar zal dan met 

terugwerkende kracht op 1 januari 2021 bekrachtigd worden. 

 
Vernieuwbouw 
Zoals aangegeven in de begroting 2020, maken de consequenties van de Koers en de staat van 

onderhoud/gedateerdheid van de bebouwing, nodig dat er integraal nagedacht wordt over de 

toekomstige huisvesting van Baanbrekers: een integrale Huisvestingsvisie. Hierbij speelt tevens de 

behoefte aan een up-to-date inrichtingsconcept om werkzaamheden minder versnipperd/verkokerd (en 

veiliger) te kunnen uitvoeren. Door de coronacrisis zijn daarnaast inzichten en richtlijnen voor 

gebouwinrichting en kantoorconcept veranderd; deze dienen meegenomen te worden in de 

Huisvestingsvisie. 

 

Om objectieve keuzen te kunnen maken tussen (grootschalig) onderhoud en/of (ver)nieuwbouw, is in 

augustus onder begeleiding van een extern gespecialiseerd adviesbureau een traject gestart om 

verschillende mogelijkheden te verkennen: 

1. Vernieuwbouw/moderniseren huidige gebouwen 
2. Nieuwbouw op de plaats van de huidige bebouwing (al dan niet gedeeltelijk) 
3. Nieuwbouw op een geheel nieuwe locatie 

 

Het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) uit 2019 en de uitgevoerde EED (EED = Energy Efficiency 
Directive) zijn samengevoegd tot een DMJOP (Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan). Om de uitvoering 
van dit plan te bekostigen is een onderhoudsvoorziening opgenomen in de begroting 2020. Het DMJOP 
blijft in uitvoering, daar waar het niet tot kapitaalvernietiging leidt bij eventuele vernieuwbouw of 
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verhuizing. In oktober 2020 wordt de rapportage verwacht waarna het bestuur van Baanbrekers de keuze 
kan maken hoe verder. 

 
Ontwikkelingen binnen bedrijfsvoering 
 
Planning & Control / Financiën 

Planning & control cyclus 

De begroting 2021 en de jaarrekening 2019 zijn medio 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur. Beide 

documenten zijn tijdig naar de toezichthouder gestuurd. Bij brief van 28 juli 2020 heeft de provincie 

medegedeeld dat voor het boekjaar 2021 wederom het normale repressieve toezicht van kracht is.   

Alle kaders op basis van de financiële verordening zijn recent geactualiseerd. De spelregels 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. Op 21 september jl. 

heeft het algemeen bestuur besloten om de samenwerking over het boekjaar 2020 te continueren. 

  

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. Een plan van aanpak is in voorbereiding; we wachten op duidelijkheid van overheidswege 

hoe de rechtmatigheidsverantwoording er concreet uit moet gaan zien, zodat we aan de slag kunnen met 

de afronding en uitvoering hiervan. 

 

De accountant heeft voorstellen gedaan om de interne controle efficiënter in te richten door deze meer 

te laten steunen op geautomatiseerde processen. Als gevolg van COVID-19 (waarbij de teamleider interne 

beheersing vanuit haar rol ‘trekker’ werd van het verzorgen van adequate maatregelen) en 

onderbezetting is dit opgeschoven maar wordt op korte termijn opgepakt.  

 
Interne beheersing 
Waar in de vorige Berap is stil gestaan bij digitale manieren om audits uit te voeren en te werken met 
externe partijen, kan nu het vervolg daarop worden beschreven. 

- De inspectie op het archief is afgerond waarbij verbeterpunten zijn geconstateerd. Hiervoor is een 
plan van aanpak opgesteld en het inspectieverslag is gedeeld met de provincie. 

- Er heeft een interne audit plaatsgevonden op ISO 27001, informatieveiligheid. De uitkomsten zijn 
goed, uiteraard met verbeterpunten. Baanbrekers toont aan een betrouwbare informatiepartner 
te zijn. Zeker nu er vanwege coronamaatregelen zoveel als mogelijk digitaal wordt gewerkt, is het 
nog belangrijker oog te hebben voor informatieveiligheid en privacy. Baanbrekers heeft nog geen 
vaste CISO kunnen aantrekken, gezien de parttime-component en schaarste van werkzoekenden 
op deze functies. 

 
Het digitaliseren van het cliëntenarchief is in volle gang. Op dit moment zijn alle actuele cliëntendossiers 
in de zogenaamde ‘scanstraat’. Het einde van een analoog archieftijdperk nadert. Vanuit hier kunnen we 
verder gaan met het digitaliseren van processen.  
 
Op het vlak van AO/IC is ondersteuning noodzakelijk, hiervoor wordt momenteel tijdelijk ingehuurd. 
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Op het vlak van Kwaliteit, Arbo en Milieu is de afgelopen maanden gewerkt aan het benoemen van acties 
en verbeterpunten voortvloeiende uit de risico–inventarisatie en evaluatie (RI&E). Het bewaken van de 
voortgang is geborgd. 
Een aantal medewerkers van interne beheersing is werkzaam binnen de Cleanroom. Zij oriënteren zich 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 voornamelijk 
bezig geweest om, samen met twee leden uit het calamiteitenteam, de organisatie door de coronacrisis 
te leiden. Na de crisisfase is de fase aangebroken van bestendigen, van het bieden van structurele 
oplossingen zoals tijd- en plaats onafhankelijk werken. Voor velen nu uit nood geboren maar een item dat 
structureel onderdeel gaat uitmaken van Baanbrekers (mits dat qua functie tot de mogelijkheden 
behoort). Hiertoe wordt beleid ontwikkeld wat tevens betrekking heeft op arbeids- en 
personeelsomstandigheden. Diverse afdelingen buigen zich hier dan ook over. Dit geldt ook voor het 
inrichten van de organisatie conform de 1,5 m regels zoals vastgelegd door de NEN, het Nederlands 
instituut voor normeringen. Dit raakt tevens de herinrichting van de organisatie. Ook hier zijn dus diverse 
afdelingen mee gemoeid. De coördinatie daarvan ligt bij de manager B&C (zie ook onder 
‘Vernieuwbouw’).  
 
Personeel en organisatie 
 

Gevolgen koers “Kom in beweging” 

Als gevolg van de koers worden de PMC’s Wasserij en Cleanroom gestopt en vindt een herschikking plaats 

van enkele ondersteunende teams. In het tweede kwartaal is het team Financiële en Salarisadministratie 

heringericht en is besloten over het samenvoegen van het team Technische ondersteuning van 

Baanbrekers met het team Technische Dienst van WML Facilitair per 1 september. Ook is besluitvorming 

voorbereid voor het formeren van een nieuw team Facilitaire zaken (per 1 januari 2021). P&O heeft 

diverse adviezen gegeven met betrekking tot de medewerkers die, nu of op termijn, aangemerkt zijn als 

herplaatsingskandidaten. 

 

MTO 

De plannen van aanpak van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) zijn onder andere weer 

opgepakt voor zover deze nog niet afgerond waren.  
 

Speerpunten HR-doelstellingen 

Eind 2019 zijn HR-doelstellingen en speerpunten vastgesteld door het MT: Duurzame Inzetbaarheid 

(gezondheid, groei, plezier) en Professionele cultuur (lef, vakmanschap, integraliteit / verbinding). Begin 

2020 is gekozen om voor het jaar 2020 te focussen op de speerpunten vakmanschap en 

integraliteit/verbinding. Inmiddels is de door COVID-19 uitgestelde vervolgsessie ingepland, met een 

afvaardiging van leidinggevenden ondersteund door P&O, om het plan van aanpak te maken voor beide 

gekozen speerpunten. 

 

e-HRM en professionele cultuur 

In de begroting is gemeld in 2020 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. De voorbereidingen zijn getroffen, de invoering wordt 

doorgeschoven naar 2021.  
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Duurzame inzetbaarheid 

In 2020 is ingezet op het verleggen van de focus van verzuim richting preventie. De diverse overleggen op 

het gebied van verzuim en preventie zijn in kaart gebracht en de samenhang is beschreven. In het 2e 

kwartaal zijn keuzes gemaakt tussen de diverse overlegvormen op het gebied van verzuim en zijn 

efficiencyslagen gemaakt om beter sturing te geven aan verzuimpreventie en de Wet verbetering 

poortwachter. Het in de 1e Berap genoemde SMT (sociaal medisch team) moet hier een sterke rol in 

vervullen. 

 

Terugdringen verzuim 

Bovenstaande focus van verzuim naar preventie en meer sturing op terugdringen van verzuim heeft nog 

niet gezorgd voor een daling van het verzuimpercentage in 2020. Het verzuimpercentage is gestegen: van 

14% in 2019 naar 14,8% per 1 augustus 2020 (periode 1-9-19 tot 1-9-20). Veel langdurig 

arbeidsongeschikte medewerkers bij wie het verzuim moeilijk te beïnvloeden is, zorgen voor dit hoge 

percentage. Dat de focus richting preventie van de afgelopen jaren zijn vruchten begint af te werpen blijkt 

uit de doorzettende lichte daling van het frequent verzuim: De meldingsfrequentie verzuim is gedaald van 

2,1 in 2018, naar 1,94 in 2019 en 1,74 per 1 augustus 2020. 

 

Actualisatie regelingen, formulieren etc.  

In het tweede kwartaal zijn meerdere richtlijnen en formulieren uit het handboek ten behoeve van 

medewerkers en leidinggevenden onder de loep genomen en geactualiseerd (bijvoorbeeld richtlijnen bij 

doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, update/modernisering van vieringen & 

verstrekkingen). 

 
Communicatie 
COVID-19 domineerde de afgelopen periode ook de interne en externe communicatie van Baanbrekers. 
We communiceerden de afgelopen maanden veel en vaak over de hulp aan zelfstandigen (Tozo). Ook 
hebben we onze medewerkers met speciale corona-updates op de hoogte gehouden van alle maatregelen 
– landelijk en lokaal - en nieuwswaardige feiten rondom COVID-19. Eigenlijk bleef onze centrale 
boodschap heel eenvoudig: kom in beweging, maar houd anderhalve meter afstand.  
 
Natuurlijk vertelden we in het verlengde van onze Koers, de voorbije maanden ook – online en offline – 
verhalen over onze talenten die nieuwe stappen zetten op de arbeidsmarkt. Maar dit waren er veel 
minder dan we hadden gewild. De afgelopen periode waren we ook bezig met de communicatie naar alle 
betrokkenen over onze bedrijfsonderdelen waar het werk gaat veranderen of stoppen. Denk hierbij aan 
de schoonmaak, het groen, de cleanroom en de wasserij.  
 
We gingen verder met onze verhalen in het kader van de serie ‘Business as (un)usual’. Hiermee konden 
we vertellen hoe de doorwerkers van onze organisatie omgaan met hun werk tijdens de coronatijd. We 
merkten dat deze verhalen goed worden gelezen en gedeeld.  
 
Een van de gevolgen van de coronacrisis is dat we hebben gemerkt dat tijd- en plaats onafhankelijk werken 
mogelijk is. Dit sluit heel erg mooi aan bij onze plannen om een sociaal intranet in te voeren voor alle 
medewerkers van Baanbrekers. Binden, boeien en betrekken zijn de kernwoorden bij dit informatie-, 
nieuws- en kennisplatform. Het wordt een systeem van, voor en door de medewerkers. In het tweede 
kwartaal is de spreekwoordelijke spade in de grond gegaan en er wordt gebouwd aan het sociaal intranet. 
Bedoeling is dit systeem in het vierde kwartaal in gebruik te nemen. 

 

Een 'gesmeerde' communicatieactie betrof een mailing aan medewerkers, relaties, werkgevers en 

opdrachtgevers. Met een kaart en een tube handcrème staken we hen een hart onder de riem en 

vertelden we hen dat ze op Baanbrekers kunnen rekenen, ook in deze coronatijd. Ook een innovatieve 
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lichtondernemer uit Waalwijk kan op onze rekenen. Voor het ultramoderne experience center van 

Lightronics – waar een flink aantal medewerkers van Baanbrekers op locatie werkt – stelden we een 

seniorenhuiskamer samen. Het onderstreept de goede samenwerking tussen deze firma en Baanbrekers. 
 
Informatie en automatisering 
Het tweede kwartaal heeft in het teken gestaan van versnelde digitalisering en vooral het verzorgen en 
begeleiden van thuiswerkmogelijkheden i.v.m. COVID-19. De uitrol van Webex en Jitsi waren daar 
onderdeel van. Daarnaast is een bijdrage geleverd aan het project DMS (document management 
systeem), waardoor de aanvragen inkomensondersteuning & levensonderhoud nu papierloos verwerkt 
kunnen worden en de nieuwe cliëntdossiers geheel digitaal worden. In het derde kwartaal wordt het 
cliëntenarchief gedigitaliseerd. De voorbereiding hiervoor is gestart door medewerkers van het archief en 
applicatiebeheer. 
 
In het tweede kwartaal is een start gemaakt met de implementatie van de nieuwe servers en de Windows 
10-desktop. Op de valreep van het kwartaal is de interne ISO-27001 audit succesvol doorlopen (zie: 
'Interne beheersing'). 
 
Inkoop 
Op verzoek van het DB is gekeken bij de drie gemeenten naar mogelijkheden om samen te werken bij 
inkoop en naar punten die Baanbrekers kan verbeteren op basis van de inkoopkennis en –ervaringen van 
de gemeenten. Dit heeft als gevolg van COVID-19 vertraging opgelopen. Inmiddels zijn met alle drie de 
gemeenten gesprekken gevoerd. Uit deze gesprekken en de aangeleverde informatie komt naar voren dat 
de gehanteerde werkwijzen van de gemeenten een goede leidraad kunnen zijn voor de inkoopprocedure 
van Baanbrekers en is de mogelijkheid om gezamenlijk in te kopen bespreekbaar gemaakt. Het streven is 
in de loop van het vierde kwartaal een nieuwe inkoopprocedure te implementeren zodat vanaf 2021 met 
de nieuwe werkwijze kan worden gestart. Het is duidelijk geworden dat bij Baanbrekers een professionele 
inkoopadviseur ontbreekt. Hierover wordt in het derde kwartaal besloten. 
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5 OVERIGE ONDERWERPEN 
 

5.1 Ontwikkelingen risico’s 
 
In de begroting 2020 was een zestal risico’s benoemd. Bij de 1e Berap is ingegaan op de wijzigingen in de 
risico’s ten opzichte van de begroting. Over de risico’s is nu het volgende te melden. 
 
Cao onderkant arbeidsmarkt in relatie tot Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) 
De Cao onderkant arbeidsmarkt is nog niet bekrachtigd. Het is van belang om vast te stellen dat de 
uitzondering van de WAB alleen geldt als er sprake is van een Cao. Wordt er geen Cao afgesproken dan 
moeten mensen in een payrollconstructie met terugwerkende kracht worden beloond volgens de cao van 
de inlenende partij. Het uitgangspunt van de WAB is immers ‘gelijke beloning voor gelijk werk’. Hierin 
schuilt dus een financieel risico voor Baanbrekers in het geval de cao niet op korte termijn bekrachtigd 
wordt. 
 
Bijkomend risico is dat reguliere werkgevers minder snel mensen uit deze doelgroep in dienst zullen 
nemen als er sprake is van een payrollvergoeding. Mogelijk komen hierdoor de medewerkers uit de 
doelgroep Banenafspraak in het geding. 
 
Ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden (in relatie tot BUIG) 
Het aantal uitkeringsgerechtigden was op basis van historische cijfers en landelijke trends voor de 
begroting 2020 initieel ingeschat op gemiddeld 1.420 en later bijgesteld op 1.500. Met de huidige 
ontwikkeling is het de verwachting dat het jaargemiddelde iets lager zal uitvallen. Daarom wordt de 
verwachting nu bijgesteld op gemiddeld 1.460. Het blijft afwachten of dit ook daadwerkelijk zo zal zijn.  
 
Wegvallen opdrachtgevers 
Door de onzekere omstandigheden op de arbeidsmarkt en het tijdelijk karakter van de steunpakketten, is 
de kans nog steeds groot dat er opdrachten in de nabije toekomst wegvallen, waarvoor niet direct nieuw 
werk aangenomen kan worden. Mocht dit zich in de resterende maanden voordoen, dan levert dit een 
risico op voor de omzet binnen de leerwerkstructuur. 
 
Organisatieaanpassingen 
Om de productie coronaproof te kunnen continueren zullen verdere aanpassingen moeten worden 
gedaan, waarschijnlijk zowel op de korte als op de lange termijn.  
 
Uitvoering Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 
Het aantal Tozo-aanvragen is aanzienlijk. De Tozo-uitkeringen worden volledig door het Rijk vergoed. Voor 
de uitvoeringskosten wordt een genormeerd bedrag per uitkeringsbesluit toegekend. Deze 
normvergoeding is sinds kort bekend en in deze 2e Berap is de totale vergoeding over 2020 zo goed 
mogelijk ingeschat. Omdat de regeling doorloopt tot in 2021 komen de financiële resultaten ervan zowel 
in de jaarrekening 2020 als in 2021 tot uiting.  
 
Invloed van COVID-19 op de bedrijfsvoering 
De dienstverlening van Baanbrekers gaat door. De noodzakelijke dienstverlening heeft eerste prioriteit, 
dit vereist enkele organisatorische aanpassingen: 

- Er wordt zoveel mogelijk thuis gewerkt en contacten tussen collega’s en cliënten gebeuren zoveel 

mogelijk digitaal; 
- alle geledingen van de organisatie hebben te maken met productieverlies als gevolg van 

bijvoorbeeld ziekteverzuim of verzuim gerelateerd aan COVID-19. 
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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 overgenomen. Daaronder zijn de 

bijgestelde investeringen toegevoegd zoals die in de geactualiseerde begroting 2020 zijn vermeld.  

 

In de kolom ‘uitgaven 2020’ zijn de werkelijke bestedingen tot en met augustus 2020 verantwoord. In de 

laatste kolom zijn de bedragen van de benodigde aanvullende investeringen c.q. aframingen vermeld. 

Deze aanpassingen zijn in de derde begrotingswijziging 2020 verwerkt. 
 

(Vervangings) investeringen 

 

Restant-

kredieten 

2019  

Kredieten  

2020 

Totaal 

beschikbaar 

2020 

Uitgaven 

2020 

aanpassing 

krediet 

2020 

Investeringen 2019       

1. DMS  50.000 5.000 55.000 - - 

2. Bedrijfsvoering: Vervanging  

ICT-netwerk 

320.000 -/- 175.500 144.500 114.750 - 

3. Vervanging bedrijfsauto Broikes 32.500 - 32.500 - -/-32.500 

4. Verpakken & Assemblage: 

vervanging machinepark 

50.000 - 50.000   

5. Quick win’s op basis van resultaten 

medewerkerstevredenheidsonderzoek 

 

25.441 

 

8.279 

 

33.720 

 

33.720 

 

- 

Investeringen conform de 

Begroting 2020  

     

6. Programma digitalisering 

Koppeling met systemen 

 70.000 70.000 - - 

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 - - 

10/11.  Vervallen - - - - - 

 12. Onderzoek, aanschaf en 

 implementatie van software op het 

gebied van E-HRM 

 40.000 40.000 - - 

13. Reachtruck magazijn  30.000 30.000 - - 

14. Upgrade Navision   - -   

 

Toelichting op de investeringen 

1. (DMS) / informatieveiligheid € 55.000 

Dit project was gepland om in 2019 te worden uitgevoerd, maar 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 afronding van het project vindt binnenkort plaats. 
 

2. Bedrijfsvoering: Vervanging ICT-netwerk € 144.500 
Het project uit 2019 is wegens herprioritering nu in 2020 opgepakt, en zal nog dit jaar worden afgerond. 

Er wordt op dit moment gewerkt aan het ontwerp, en de eerste hardware is geplaatst in het nieuwe 

datacenter.  
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3. Vervanging bedrijfsauto Broikes € 32.500 

De investering in een nieuwe bestelwagen is niet langer nodig. Er wordt gebruikt gemaakt van de 

Volkswagen Transporter waarvan het magazijn de hoofdgebruiker is.  
 

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 aangepast naar € 50.000. Dit bedrag is bestemd om 

aanpassingen te doen aan onderdelen van de Cip Cap-machine. De verwachting is dat e.e.a. nog in 2020 

gaat plaatsvinden.  
 

5. Quick-wins op basis van resultaten medewerkerstevredenheidsonderzoek € 33.720 

In het (D)MJOP (het onderhoudsplan gebouwen) zijn alle toekomstige onderhoudskosten opgenomen. 

Vooruitlopend daarop zijn uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek 2019 enkele zaken naar voren 

gekomen die op korte termijn dienden te worden opgepakt. Begin 2020 zijn aanpassingen gedaan aan het 

luchtbevochtigingssysteem. De kosten hebben € 33.720 bedragen. 
 

6. Programma digitalisering- Koppeling met systemen € 70.000 

Dit betreft het realiseren van de koppeling tussen Corsa en Compas, maar ook de invoering van de digitale 

handtekening en het updaten van de DMS software naar de laatste versie valt hieronder. Het koppelings-

project is opgestart en zal naar verwachting in 2020 worden afgerond. Ook de upgrade zal nog dit jaar 

plaatsvinden.  
 

7. Informatievoorziening-Software + implementatiekosten € 50.000 
Het project heeft stil gelegen i.v.m. de coronacrisis. Het investeringsbedrag is nog indicatief. 
 

8. Beveiliging netwerk-Verbetering technische informatie € 25.000 

In verband met vertraging van andere projecten als gevolg van de coronacrisis, wordt deze investering 

doorgeschoven naar 2021.  

 

9. Upgrade netwerk infrastructuur-Vervanging werkgroepswitches € 50.000 
Het project is inmiddels gestart en in 2020 zullen de eerste kosten worden gemaakt.  
 

12. Onderzoek, aanschaf en implementatie van software op het gebied van E-HRM € 40.000 (indicatief)  

Aanvankelijk was uitgegaan van een implementatie in 2020. Door onvoorziene omstandigheden heeft het 

project vertraging opgelopen en schuift de uitvoering door naar 2021. Het projectplan is opgesteld en het 

project bevindt zich in de startfase. Er wordt nu geïnventariseerd wat de wensen van betrokkenen zijn en 

welke eisen aan een systeem worden gesteld. Het investeringsbedrag is nog indicatief. Zodra de 

inventarisatie is afgerond kan een investeringsbegroting worden opgesteld, en zal het investeringsbedrag 

worden aangepast.  
 

13.Reachtruck magazijn € 30.000 

De reachtruck is geheel afgeschreven en moet op termijn vervangen worden zodra de truck niet meer 

functioneert. De verwachting is niet dat dit nog 2020 gaat plaatsvinden. De reachtruck is overigens 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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14. Upgrade Navision 

Wij werken momenteel met Navision 2013. Op deze software moet een upgrade plaats vinden. De 

gesprekken met de leveranciers vinden plaats, maar de kosten van de upgrade zijn nog niet volledig in 

beeld. Een eerste indicatie is dat we moeten rekenen op een investering van circa € 150.000. Het project 

loopt nog door tot in 2021.  
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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 augustus de realisatie vermeld, en voor de rest van 
het jaar de (bijgestelde) raming. 
 
Vanaf april 2020 is sprake van een flink overschot aan liquide middelen. Deze toename van de liquide 
middelen wordt veroorzaakt door de introductie van de Tozo. Alle door het Rijk beschikbaar gestelde 
voorschotten zijn door de gemeenten doorbetaald aan Baanbrekers. Echter de uitbetaling van de 
uitkeringen houdt 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 9.167 

juli 12.416 

augustus 11.340 

september 9.830 

oktober 8.020 

november 6.210 

december 4.400 
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5.4 Bezetting - ontwikkelingen 2020 

 
 

 
 

 

Bezetting* gesubsidieerd - Wsw (fte's)

Deelprogramma                                
(organisatieonderdeel )

Jaarrekening 
31-12-2019

Berap I             
30-04-2020

Berap II          
31-08-2020

Inkomensondersteuning 3,0 3,1 3,1

- Inkomensondersteuning 3,0 3,1 3,1

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

Leerwerkstructuur 278,7 272,0 270,1

- Werkbedrijf 171,5 164,2 158,0

- Werkpool 107,2 107,8 112,1

Overhead 134,4 127,3 122,7

- Boventalligen 0,0 0,0 0,8

- Bedrijfsvoering & Control 23,9 21,5 19,4

- Ruelong B.V. 110,5 105,8 102,5

Sub-totaal 416,1 402,4 396,0

Doorbelast Ruelong B.V. -110,5 -105,8 -102,5

Totaal 305,6 296,6 293,5
* Bezetting op genoemde peildata

Bezetting* gesubsidieerd - Fidant (fte's)

Deelprogramma                                
(organisatieonderdeel )

Jaarrekening 
31-12-2019

Berap I             
30-04-2020

Berap II          
31-08-2020

Inkomensondersteuning 0,6 0,7 0,7

- Inkomensondersteuning 0,6 0,7 0,7

Re-integratie & Participatie 0,0 2,0 3,4

Leerwerkstructuur 55,6 42,2 37,3

- Werkbedrijf 18,8 14,2 13,3

- Werkpool 36,8 28,1 24,0

Overhead 12,6 12,1 12,5

- Boventalligen 0,0 0,0 0,0

- Bedrijfsvoering & Control 1,2 1,7 3,3

- Ruelong B.V. 11,4 10,4 9,2

Sub-totaal 68,7 57,1 53,8

Doorbelast Ruelong B.V. -11,4 -10,4 -9,2

Totaal 57,4 46,6 44,7
* Bezetting op genoemde peildata

Bezetting* niet-gesubsidieerd (fte's)

Deelprogramma                                
(organisatieonderdeel )

Jaarrekening 
31-12-2019

Berap I             
30-04-2020

Berap II          
31-08-2020

Inkomensondersteuning 43,5 46,2 46,2

- Inkomensondersteuning 43,5 46,2 46,2

Re-integratie & Participatie 24,0 23,5 24,6

- Re-integratie & Participatie 24,0 23,5 24,6

Leerwerkstructuur 42,7 42,0 36,7

- Werkbedrijf 22,8 19,9 15,6

- Werkpool 19,9 22,1 21,1

Overhead 54,1 51,6 54,5

- Boventalligen 0,0 1,0 1,0

- Directie 8,6 7,6 7,6

- Bedrijfsvoering & Control 36,6 35,4 38,4

- Ruelong B.V. 9,0 7,7 7,5

Sub-totaal 164,3 163,3 161,9

Doorbelast Ruelong B.V. -9,0 -7,7 -7,5

Totaal 155,3 155,6 154,4
* Bezetting op genoemde peildata
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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 138 119 199 16 472

31-12-2020 0

Mutatie 2020 -7 -7 -13 2 -25

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 115,0 100,4 168,0 11,7 395,2

31-12-2020 0,0

Mutatie 2020 -4,4 -5,8 -12,1 1,4 -20,9 

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 (+Detacheringen) 
In de afgelopen periode zijn binnen de groenafdeling contracten 
met opdrachtgevers beëindigd. Dit heeft geresulteerd in een 
daling van de omzet met 21%. Daartegenover staat een terugloop 
in de personele kosten van 20%. Deze contracten pasten niet 
binnen de toekomstige leerwerkstructuur van Baanbrekers. 
Daarnaast werd het werkaanbod van de groenafdeling te groot 
voor het aantal medewerkers. Binnen de groenafdeling zijn sinds 
mei 2020 tien medewerkers uitgestroomd. Deze uitstroom wordt 
deels opgevangen door de opzegging van contracten en deels 
door de aanname van tijdelijke medewerkers.  
 
Daarnaast is na bespreking in het DB en AB in september de keuze gemaakt om WML Facilitair in te richten 
volgens het, in de vorige voortgangsrapportage beschreven, vierde scenario. Dit houdt in dat binnen de 
groen- en schoonmaakafdeling beschutte werkplekken, een volledig leerwerkaanbod en 
“uitstroomplekken” aan SW-medewerkers worden geboden. Nu deze keuze is gemaakt, kan de 
groenafdeling hierop verder worden ingericht. 
 
Tegelijkertijd blijft WML Facilitair met andere groenbedrijven in gesprek om te bekijken of er 
mogelijkheden zijn om contracten over te nemen en de gesubsidieerde medewerkers die op deze 
projecten werkzaam zijn te detacheren. Deze ontwikkeling kan op termijn leiden tot een groter aantal 
medewerkers wie via detachering bij een externe werkgever in het groen werkzaam worden. 
 
Schoonmaak 

Zoals in de 1e Berap werd geschreven streeft WML Facilitair ernaar om projecten, waarop alleen reguliere 

schoonmaakmedewerkers werken, over te dragen aan een regulier schoonmaakbedrijf. Na een eerste 

inventarisatie van de projecten zijn 34 schoonmaakcontracten per 1 september 2020 opgezegd. 

 

WML Facilitair heeft de overige schoonmaakprojecten ondertussen ook in beeld gebracht en 

geconcludeerd dat nog zes projecten waarop vier reguliere medewerkers (0,86 fte) werkzaam zijn, 

overgedragen kunnen worden aan Actief Cleaning Services. Dit zal gebeuren per 1 februari 2021. 

 

Daarnaast is, zoals hiervoor bij de groenafdeling al aangegeven, de keuze gemaakt om ook binnen de 

schoonmaakafdeling beschutte werkplekken, een volledig leerwerkaanbod en “uitstroomplekken” aan 

SW-medewerkers te bieden. Omdat de mogelijkheden van de SW-medewerkers van de 

schoonmaakafdeling inmiddels door de medewerkerscoaches in beeld zijn gebracht is al inzichtelijk welke 

medewerkers zijn aangewezen op beschutte plekken en wie op een uitstroomplek werkt. Enkele 

schoonmaakmedewerkers hebben aangegeven ander werk te willen doen of kunnen individueel 

Bezetting (fte's)

2020 2019

Eigen mensen 74,2 83,5

WFG 41,0 47,3

WFS 26,9 30,7

WBG 5,0 4,3

WBS 1,3 1,1

Gedetacheerden 122,9 139,8

Gesubsidieerd 105,3 116,0

Niet gesubsidieerd 7,7 9,6

Fidant - Banenafspraak 8,0 9,1

Fidant - Beschut Werk 1,9 2,2

Fidant - Regulier 0,0 3,1

Totaal 197,1 223,3
* Gemiddelde bezetting over periode januari - augustus
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gedetacheerd worden. Deze medewerkers zullen door een DU-coach begeleid gaan worden naar een 

andere werkplek. 

 

Vanwege het vertrek van een leidinggevende staat er momenteel een vacature open voor een teamleider 

Schoonmaak. Deze teamleider zal de benodigde capaciteit aan leidinggevenden na afbouw van de 

contracten in kaart brengen en de organisatie hierop inrichten. Hierin zal ook het benodigde 

leerwerkaanbod naar behoefte van de afdeling R&P, meegenomen worden. 
 
Toezicht 

Omdat er binnen de afdeling Toezicht al sinds 2018 geen beveiligingswerkzaamheden meer worden 

uitgevoerd, heeft WML Facilitair de vergunning om deze werkzaamheden te mogen verrichten in laten 

trekken. Ook is de inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel hierop aangepast. 

 

De afgelopen periode hebben de medewerkers van de afdeling Toezicht hun werkzaamheden niet volledig 

uit kunnen voeren. De panden waar toezicht wordt gehouden waren tijdelijk gesloten. Eén van de 

fietsenstallingen is nog steeds niet in gebruik, omdat deze niet kan voldoen aan de richtlijnen met de 

betrekking tot de anderhalve meter afstand. De inzetbaarheid van de medewerkers was echter ook 

beperkt, omdat enkele van hen vanwege een kwetsbare gezondheid preventief niet aan het werk konden.  
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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 acht maanden van 2020 nagenoeg op 
hetzelfde niveau als een jaar geleden. Het grote verschil zit echter in het volume van de verschillende 
posten. Door een krimp in de projectenportefeuille en het bewust afstoten van projecten die niet in lijn 
liggen met de in-bewegingkoers, neemt de omvang van de bedrijfsvoering over de gehele breedte 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 is het de verwachting 
dat onder aan de streep een efficiencyslag wordt gemaakt. Een belangrijke bijkomende meevaller die 
tevens in het laatste tertiaal ontvangen wordt, is de compensatie voor de omzetderving bij SW-bedrijven 
die vanuit Baanbrekers via de Wsw rijksvergoeding naar Ruelong B.V. doorbetaald wordt. In totaal betreft 
dit € 214.000. 
 
Bijkomend zullen de personeelskosten in de komende maanden harder gaan afschalen dan de netto 
omzet die we ermee verliezen. De verwachting is dat daardoor het bedrijfsresultaat minder negatief 
wordt dan afgelopen jaar. 

 

Realisatie t/m 

augustus 2020

Realisatie t/m 

augustus 2019

Verschil 1ᵉ                    

8 maanden

Jaarrekening 

2019

Prognose 2020

Bruto omzet 4.059.787 4.811.569 -751.781 7.410.698 6.250.000

Inkoopwaarde omzet -528.695 -581.576 52.881 -890.293 -790.000

Netto omzet 3.531.093 4.229.993 -698.900 6.520.405 5.460.000

Personeelskosten 3.112.241 3.689.511 -577.270 5.360.409 4.246.586

Afschrijvingen 127.473 132.911 -5.438 201.513 188.361

Onderhoud 160.225 168.812 -8.587 226.181 230.000

Overige bedrijfskosten 200.822 327.107 -126.285 441.094 322.500

DVO Baanbrekers 468.000 475.500 -7.500 702.000 700.000

Operationele kosten 4.068.761 4.793.842 -725.081 6.931.198 5.687.447

Operationeel resultaat -537.668 -563.849 26.181 -410.793 -227.447

Rentebaten en -lasten -1.225 -2.042 817 -7.554 -3.021

Overige baten en lasten -2.675 10.980 -13.655 -8.500 -4.000

Resultaat -541.569 -554.911 13.342 -426.847 -234.468



Derde begrotingswijziging 2020  
 
De derde begrotingswijziging 2020 van Baanbrekers behoort bij de tweede bestuursrapportage 2020 
die op 9 oktober 2020 door het dagelijks bestuur is vastgesteld. 
 
  

 
Bedragen x € 1 Beschikbaar  

na wijziging 

2020 

Aanpassing krediet 

2020 

Beschikbaar na 

wijziging 

2020 

Restant kredieten 2019    

1.DMS 55.000  55.000 

2.Bedrijfsvoering: Vervanging ICT-netwerk 144.500  144.500 

3.Vervanging bedrijfsauto Broikes 32.500 -/-32.500 0 

4.Verpakken & Assemblage: vervanging machinepark 50.000  50.000 

5.Quick win’s medewerkerstevredenheidsonderzoek 33.720  33.720 

Kredieten uit begroting 2020    

6.Programma digitalisering: Koppeling met systemen 70.000  70.000 

7.Informatievoorziening: Software + implementatie 50.000  50.000 

8.Beveiliging netwerk: Verbetering technische 

informatie 

25.000  25.000 

9.Upgrade netwerk: Vervanging werkgroepswitches 50.000  50.000 

 12.Software op het gebied van E-HRM 40.000  40.000 

13.Reachtruck magazijn 30.000 - 30.000 

14. Upgrade Navision pm  Pm 

Totalen  580.720 -/- 32.500 548.220 

  

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

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

2e wijziging

3e 

Begrotingswijziging

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

3e wijziging

Lasten

DP1: Inkomensondersteuning 26.643 41.145 -2.468 38.677

DP2: Re-integratie & Participatie 3.924 4.171 -233 3.938

DP3: Leerwerkstructuur 12.886 12.890 -410 12.480

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 1.533 286 -22 264

Totaal lasten deelprogramma's 44.985 58.492 -3.132 55.359

Overhead 7.144 7.089 -106 6.983

Totaal lasten 52.129 65.581 -3.238 62.342

Baten

DP1: Inkomensondersteuning 29.809 43.195 -611 42.584

DP2: Re-integratie & Participatie 737 1.122 -15 1.107

DP3: Leerwerkstructuur 12.987 13.049 -21 13.028

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 7.676 7.413 50 7.463

Totaal baten 51.208 64.779 -598 64.181

Saldo van lasten en baten -921 -802 2.641 1.839

Af: stortingen reserves 0 0 0 0

Bij: onttrekkingen reserves 921 802 -404 398

Resultaat 0 0 2.237 2.237



 
 
 
Vastgesteld door het algemeen bestuur van Baanbrekers in de openbare vergadering van 9 oktober 
2020. 
 
 
Het bestuur voornoemd, 
 
 
 
A. van Oudheusden      R. Bakker 
 
 
Secretaris       voorzitter 
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BIJLAGE: 

Beantwoording technische vragen 2e Berap 2020 
9 oktober 2020 

 

Door het SET zijn schriftelijk technische vragen gesteld over de 2e Berap 2020. De antwoorden 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 2e Berap 2020. 

 
Definitie van ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ Pag. 4 Loon op Zand 

Vraag: In de een na laatste alinea wordt verwezen naar de waardering voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Wat wordt hier bedoeld? De doelgroep waar hier naar 
verwezen wordt valt immers onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. 

Antwoord: Bij Baanbrekers beschouwen wij alle mensen in de ‘kaartenbak’, dus ook die met 
behulp van een kort traject naar werk kunnen, als ‘mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt’. In het voorwoord hebben we het dan ook over de mensen die tot de 
doelgroep van Baanbrekers behoren. 

 
Opvallende toename aantal bijstandsgerechtigden Heusden  Pag. 8 Waalwijk 

Vraag: Waarom wijkt de gemeente Heusden zo sterk af van Loon op Zand en Waalwijk, met 
de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden? 

Antwoord: Omdat dit een optelsom is van individuele gevallen met afzonderlijke 
omstandigheden, kan op gemeentebasis geen duidelijke verklaring worden gegeven. 
Er is in ieder geval geen duidelijke tendens zichtbaar als het gaat om de oorzaak van 
in- of uitstroom. 

 
Afhandeling van bijstandsaanvragen binnen de wettelijke termijn Pag. 8 Loon op Zand 

Vraag: Binnen de afdeling Inkomensondersteuning is prioriteit gegeven aan Tozo. Wat 
betekende dit voor de reguliere werkzaamheden? Zijn aanvragen binnen de geldende 
termijn afgehandeld? 

Antwoord: Op meerdere plekken in de 2e Berap is aangegeven, dat de Tozo-werkzaamheden 
hebben geleid tot verschuiving van werk. Daarbij zijn medewerkers tijdelijk van hun 
caseload gehaald. Met behulp van de inzet van externen is ervoor gezorgd dat 
aanvragen, ondanks dat de doorlooptijd wel wat langer is geweest dan gebruikelijk, 
ook in deze periode nog steeds binnen de geldende termijn afgehandeld zijn. 
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Afhandeling van Tozo-aanvragen binnen de wettelijke termijn Pag. 8 Loon op Zand 

Vraag: Wat is de gemiddelde termijn van afhandeling van de Tozo-aanvragen? Op welke 
manier sluit dit aan bij de wettelijke termijn? 

Antwoord: De wettelijke afhandeltermijn is 8 weken, waarbij de mogelijkheid bestaat dat er aan 
de aanvrager een aanvultermijn wordt geboden om ontbrekende maar benodigde 
info alsnog aan te leveren. De afhandeling van Tozo 1-aanvragen heeft, vanaf het 
moment dat alle informatie voor de aanvraag beschikbaar was, gemiddeld vijf weken 
geduurd. Het verkrijgen van alle info die nodig was om tot een besluit te komen 
(aanvultermijn) was daarbij nog eens twee weken.  
 
De afhandeling van Tozo 2-aanvragen ging sneller, omdat de aanvragers vaak al 
bekend waren. De afhandeltermijn bedroeg gemiddeld 2½ week, maar de 
aanvultermijn bedroeg ook weer twee weken.  
Over de afhandeling van kredietaanvragen is, door de complexiteit en het inschakelen 
van IMK (die van vele andere gemeenten ook het verzoek om hulp kregen), wat langer 
gedaan, De afhandeling van kredietaanvragen duurde gemiddeld negen weken, 
waarbij de aanvultermijn gemiddeld 3 à 4 weken bedroeg. 
 
Om de getroffen ondernemers niet in extra moeilijkheden te brengen is in een aantal 
gevallen, in afwachting het besluit op een aanvraag, een voorschot verstrekt. 

 

Verschillenanalyse Tozo vergoeding 1e versus 2e Berap  Pag. 9 Waalwijk 

Vraag: Aangegeven wordt dat de rijksoverheid voor een Tozo-aanvraag levensonderhoud 
een vast bedrag van € 450 vergoedt en voor kredieten € 800. In de 1e Berap werd 
uitgegaan van een vergoeding van € 300. Wat is hiervan het financiële effect op de 
begroting van Baanbrekers bij het aangegeven aantal van 2.630 TOZO aanvragen? 
(fase 1 -> 2.200 en fase 2 -> 430) 

Antwoord: Het financieel effect t.o.v. de 1e Berap kan worden uitgesplitst naar een prijs- en 
hoeveelheidsverschil (pxq). De bijstelling aan verwachte uitkeringslast is neutraal 
door de één op één vergoeding van het Rijk. 

 
 
Ter verduidelijking hieronder nog het verloopoverzicht inzake de additionele inhuur: 
 

 
 

  

Prijsverschil ( WP - SP ) x WH 457.000€    

Tozo - levensonderhoud ( 450€   - 300€   ) x 2.570 = 385.500€    

Tozo - bedrijfskapitaal ( 800€   - 300€   ) x 143     = 71.500€      

Hoeveelheidsverschil ( WH - SH ) x SP 80.400€      

Tozo - levensonderhoud ( 2.570 - 2.130 ) x 300€   = 132.000€    

Tozo - bedrijfskapitaal ( 143     - 315     ) x 300€   = -51.600€     

Totaal verschil compensatie uitvoeringslasten: 537.400€    

Verhoging additionele inhuur t.o.v. budget 1e Berap -302.000€  

Efffectief verschil 235.400€    

Budget Mutatie

Begroting voor wi jziging 195.000              

na  1e begrotingswi jziging 195.000              -                      

na  2e begrotingswi jziging 775.000              580.000              +

na 3e begrotingswi jziging 1.077.000           302.000              +

882.000              +

Verloopoverzicht - inhuur Inkomensondersteuning

Totaal additionele inhuur a.g.v. Tozo
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Financiering Tozo Pag. 9 
Heusden 

Loon op Zand 

Vraag: 1. Is inzichtelijk welke uren qua inzet aan Tozo zijn toe te schrijven? 
2. Hoe hoog zijn de kosten van externe inhuur, zoals IMK, t.b.v. Tozo en kunnen deze 
nu en in de toekomst gedekt worden uit de reeds ontvangen en nog te ontvangen 
rijksmiddelen? 
3. Is er een onderscheid gemaakt/te maken tussen de reguliere lasten en baten en de 
extra lasten en baten vanwege Corona? 
4. Hoe zorgt Baanbrekers ervoor dat inzichtelijk wordt/blijft of de vergoeding 
toereikend is? 
5. Dient hiervoor wellicht een bedrag te worden gereserveerd? 
6. Volgt over de vergoeding van de Tozo-baten nog een afrekening met het Rijk of 
kunnen deze volledig als inkomsten worden verantwoord? 

Antwoord: 1. Intern wordt extracomptabel een ‘businesscase’ bijgehouden met daarin o.a. de 
uren die aan Tozo worden besteed. Zoals bekend blijven de werkzaamheden nog 
doorgaan. Het DB zal in de vergadering tussentijds worden geïnformeerd. 
2. De kosten van de externe inhuur bedragen tot eind augustus € 584.000. Of de 
vergoeding vanuit het Rijk toereikend is en blijft, zal pas na afloop van de Tozo-
regeling bepaald kunnen worden, ook rekening houdend met handhaving, 
terugvordering e.d. 
3. De effecten van corona grijpen diep in op alle aspecten van de bedrijfsvoering. Het 
is daarom niet mogelijk om hierin een zuivere splitsing aan te brengen Als voorbeeld: 
de digitalisering is versneld, wat zowel kosten als niet te kwantificeren baten met zich 
mee heeft gebracht (efficiënter vergaderen, besparing reistijd etc.). Het is niet 
doenlijk de lasten en baten toe te rekenen. 
4. De ‘Tozo-businesscase’ (zie 1.) zal ook in de komende maanden continu bijgewerkt 
worden, zodat aan het eind van de regeling inzichtelijk wordt of de vergoeding van 
het Rijk toereikend is geweest voor Baanbrekers. 
5. Vanwege de doorloop van de Tozo-regeling tot minimaal 1 juli 2021 en daarmee 
gemoeid zijnde werkzaamheden, is het noodzakelijk het batig saldo (prognose 2020 = 
€ 389.000) per einde jaar te reserveren voor volgend jaar en dus buiten de 
terugbetaling van het resultaat aan de gemeenten te houden. 
6. Momenteel zijn alle Tozo-gelden op voorschotbasis ontvangen. Onduidelijk is nog 
wanneer definitieve afrekening met Rijk zal plaatsvinden. Kijkend naar de tabel op 
pagina 22 kan worden gesteld dat de vergoeding van de gerealiseerde uitkeringslast 
en de compensatie voor de genomen besluiten zeker is. De vergoeding van de 
verwachte uitkeringslast in de maanden september – december is samen met de 
compensatie voor de verwachte besluiten nog onzeker en afhankelijk van de realisatie 
in de komende maanden. 

 

Externe inhuur voor uitvoering Tozo Pag. 10 Loon op Zand 

Vraag: Er zijn externen ingeschakeld om het werk binnen de gestelde termijnen af te kunnen 
handelen. Is dat gelukt? 

Antwoord: Zie antwoord op ‘Afhandeling van Tozo-aanvragen binnen de wettelijke termijn, pag. 
8’. Zonder inhuur van externen waren de afhandeltermijnen in ieder geval langer 
geweest. 
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Oorzaak van toename aantal uitkeringsgerechtigden Pag. 12 Loon op Zand 

Vraag: Dat de uitstroom afneemt is door COVID-19 te verklaren. Is de toename daaraan te 
wijden of zijn er ook andere oorzaken te noemen? 

Antwoord: Op basis van de instroomgegevens kan geconcludeerd worden dat de stijging in de 
meeste gevallen verband houdt met het verliezen van inkomen of de beëindiging van 
een andere aan werk gerelateerde uitkering (werkloosheidsuitkering / 
arbeidsongeschiktheidsuitkering). De intrede van COVID-19 speelt dus zeker een rol, 
maar is niet per definitie de enige oorzaak van de toename. 

 

Aandeel plaatsingen van WSP Werkhart in het totaal Pag. 12 
Heusden 

Loon op Zand 

Vraag: Het doel is dit jaar 300 plaatsingen, waarvan 250 via WSP Werkhart. Er zijn tot nu toe 
148 plaatsingen gerealiseerd.  
1. Vallen deze plaatsingen allemaal onder ‘Bundeling middelen’? 
2. Waar zit dat verschil van 50 in. Plaatsen we die buiten Werkhart om? 

Antwoord: 1. Van de 148 plaatsingen worden er 59 gefinancierd uit Bundeling Middelen, 45 
plaatsingen zijn gerealiseerd voor 1 maart dus tellen niet mee. De overige 44 
plaatsingen betreft doorstroombanen (31) en scholing (13). 
2. Het verschil van 50 in de target Bundeling Middelen ten opzichte van de totale 
doelstelling komt voort uit de regionale afspraak dat doorstroombanen niet 
meegerekend worden voor dit budget. 

 

Ontwikkeling van het aantal kandidaten Banenafspraak en Beschut  Pag. 13 Waalwijk 

Vraag: Kunnen de ontwikkelingen van de aantallen (beschut werk en doorstroom binnen de 
werkpool e.d.) zoals gemeld onder deelprogramma 2 in een tabel vervat worden 
zodat het verloop in de tijd inzichtelijk wordt? 

Antwoord: Op pagina 18 is een dergelijke tabel reeds opgenomen. Het verschil zit hem echter 
wel in het feit dat de tabel de gemiddelde bezetting over een periode weergeeft en 
geen stand op een datum. Het geeft echter wel inzicht in de ontwikkeling van het 
aantal kandidaten in de nieuwe doelgroepen.  

 
Toename van het aantal Banenafspraak-kandidaten Pag. 13 Loon op Zand 

Vraag: Het aantal Banenafspraak-kandidaten stijgt. Hoe is deze stijging te verklaren? 

Antwoord: Met het dichtzetten van WSW per 1 januari 2015 is er geen nieuwe instroom van 
Sw’ers meer. Daarvoor in de plaats kennen we nu de nieuwe doelgroepen 
Banenafspraak en Beschut Werk. De vuistregel is dat 1/3e van de afname van de Sw-
populatie in de vorm van Beschut Werk en 2/3e als Banenafspraak terugkomt. Terwijl 
de Wsw dus steeds kleine wordt, zal de omvang van de nieuwe doelgroepen dus 
alsmaar toenemen. 

 

Tijdelijke terugkeer doelgroep-medewerkers na uitplaatsing Pag. 13 Heusden 

Vraag: Er wordt gesproken over 23 personen die als gevolg van de coronaperikelen na een 
uitplaatsing weer terug zijn gekomen naar Baanbrekers maar nog niet op hun oude 
baan terug zijn geplaatst. Dit is nog niet het geval en er is ook geen zicht op het 
wanneer. Waar blijven deze mensen? Zitten die al die tijd gewoon thuis? 

Antwoord: Zoals ook in de programmaverantwoording van deelprogramma 3 is beschreven, 
worden deze medewerkers tijdelijk ingezet in een van de PMC’s uit het werkbedrijf 
van Baanbrekers. Geen van allen heeft daardoor thuis gezeten. 
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Project HOB / Inburgering + Pag. 14 Heusden 

Vraag: Er wordt gesproken over een duaal activeringstraject voor statushouders met een 
zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. In opdracht van Waalwijk en Heusden voert 
Baanbrekers dit traject uit. Het betreft hier weliswaar een afzonderlijke opdracht met 
bijbehorende financiering, maar in hoeverre staat dit haaks op het uitgangspunt dat 
Baanbrekers toeleidt naar werk en gemeenten zich bezig houden met 
participatietrajecten? 

Antwoord: Het feit dat dit een afzonderlijke opdracht van de gemeenten aan Baanbrekers is, 
impliceert dat het geen kerntaak van Baanbrekers is. Het staat de gemeenten echter 
vrij om dergelijke trajecten door Baanbrekers uit te laten voeren, onder de 
voorwaarde dat hiervoor afzonderlijk afgerekend wordt. 

 

Inzet medewerkerscoaches bij PMC’s Pag. 16 Loon op Zand 

Vraag: De ontwikkelmogelijkheden van Sw-medewerkers van de PMC’s Verpakken & 
Assemblage, Cleanroom en Wasserij zijn in beeld gebracht. Gaat dit ook van de 
medewerkers van de andere PMC’s gebeuren of wordt dit als gevolg van COVID-19 
uitgesteld? 

Antwoord: Ja, in navolging op bovenstaande PMC’s zullen de medewerkerscoaches ook de 
ontwikkelmogelijkheden van medewerkers bij de andere PMC’s in beeld brengen. 
Door de veranderde omstandigheden wordt dit wel in een lager tempo uitgerold. 

 

Vertekend tussentijds resultaat a.g.v. Tozo-bevoorschotting Pag. 19/21 Heusden 

Vraag: “De grote afwijking op de Tozo baten en lasten ten opzichte van de begroting wordt 
veroorzaakt doordat alle voorschotten die tot op heden aan Baanbrekers betaald zijn, 
in de staat van baten en lasten zijn ingeboekt. Dit ogenschijnlijke overschot heeft 
echter geen waarde voor de prognose 2020.’’ Wat wordt hier nu precies mee 
bedoeld? Dat een deel een vooruitontvangen bedrag voor 2021 is? Of wordt het 
voorschot nog afgerekend en moet een deel terugbetaald worden? 

Antwoord: Vanuit het Rijk zijn, op basis van het aantal ondernemers in een gemeente, 
voorschotten verstrekt. De bevoorschotting heeft dus geen enkele samenhang met 
de daadwerkelijke lasten die uit de Tozo-uitvoering voortkomen. Dit heeft er toe 
geleidt dat tot eind augustus een overschot aan middelen is ontvangen waarover op 
een later moment, op basis van de werkelijke uitkeringslasten in combinatie met de 
vergoeding van de uitvoeringskosten, moet worden afgerekend. Met de kennis per 
eind september verwachten we aan het eind van dit jaar € 6,6 miljoen (€ 19.126 - 
€ 12.511) aan voorschotten terug te betalen. 

 

Compensatie SW-bedrijven via Wsw rijksvergoeding Pag. 19/20 Loon op Zand 

Vraag: Er wordt geschreven dat de Wsw rijksvergoeding met € 912.000 is toegenomen voor 
de compensatie van omzetderving bij SW-bedrijven. Wordt hiermee de compensatie 
bedoeld die via de algemene uitkering GF (onderdeel participatie) is ontvangen? 

Antwoord: Hiermee wordt de compensatie bedoeld die via de integratie-uitkering sociaal domein 
(IUSD) aan gemeenten wordt verstrekt en conform de GR aan Baanbrekers wordt 
doorbetaald. 
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Hoogte BUIG – Inkomsten in huidige begroting Pag. 21 Waalwijk 

Vraag: In deelprogramma 1: Inkomensondersteuning staat € 25.756.000 aan geraamde BUIG 
inkomsten opgenomen terwijl op 13 mei jl. de nader voorlopige gebundelde 
uitkeringen door het Rijk gepubliceerd zijn met in totaal € 24.831.478 voor 
Baanbrekers. Waarom wijkt dit van elkaar af? 

Antwoord: Zoals in de 1e Berap ook is aangegeven, is destijds bewust gekozen om geen 
tussentijdse begrotingswijziging te maken. Dit vanwege het feit dat de bijstelling van 
het nader voorlopig budget een tussenstand betrof, waarin de realisaties van vorig 
jaar én de conjuncturele situatie van vlak vóór de coronacrisis (CEP, CPB) was 
verwerkt en dus geen rekening hield met de gewijzigde economische 
omstandigheden. 

 

Bijstelling BUIG - Uitkeringen Pag. 21 
Heusden 
Waalwijk 

Vraag: De belangrijkste inkomstenbron voor Baanbrekers in de huidige setting is de BUIG. De 
BUIG-uitkeringen zijn nu gebaseerd op 1460 UKG gemiddeld over 2020. Bij de 1e Berap 
was uitgegaan van zo’n 1.500. Een verschil van 40. Kun je een toelichting geven hoe 
je daarmee aan het geprognosticeerde bedrag komt 

Antwoord: Allereerst is de instroom in de loop van dit jaar iets hoger geworden, waardoor het 
aantal uitkeringsgerechtigden dat met terugwerkende kracht over de 
aanvraagperiode alsnog een uitkering kreeg toegekend hoger werd. Ten tweede is de 
periode tussen aanvraag en toekenning vanaf maart langer geworden waardoor over 
een langere periode alsnog moet worden betaald. De langere periode tussen 
aanvraag en toekenning van een uitkering is het gevolg van de extra Tozo-
werkzaamheden. Rekening houdend met deze gewijzigde omstandigheden en het 
vooralsnog doorlopend effect van uitkeringen die met terugwerkende kracht worden 
afgehandeld, wordt in de 2e Berap voorgesteld om de begroting op dit onderdeel te 
wijzigingen van € 20.580.000 naar € 20.375.000. 

 
Bijstelling Bbz lasten Pag. 21 Heusden 

Vraag: Op de Bbz worden een stuk minder lasten verwacht dan begroot. Ik kan me 
voorstellen dat dit komt doordat als gevolg van Tozo er geen reguliere aanvragen 
binnenkomen. De baten BBZ blijven daarentegen wel op begroting geprognosticeerd. 
Kun je hier meer toelichting op geven? 

Antwoord: De Bbz is inderdaad onderhevig aan de Tozo-regeling, waardoor minder vraag is naar 
deze regeling. Daarom worden de lasten nu in gebracht met het huidige volume. Voor 
de Bbz baten geldt dit niet. De Bbz wordt met ingang van 1 januari 2020 vanuit de 
BUIG gefinancierd. De baten die in 2020 verantwoord zijn, moeten echter nog 
conform de oude systematiek (75% afdragen) met het Rijk worden afgerekend 
waardoor de gerealiseerde Bbz baten per einde jaar nog fors zullen dalen en in lijn 
komen met de begroting. 

 

BUIG - Invordering Pag. 21 Heusden 

Vraag: Hoewel de post circa € 100.000 voorloopt op begroting t/m aug wordt de begroting 
niet gewijzigd. Is er een verklaring waarom deze post nu zoveel voorloopt? 

Antwoord: Zoals ook in de toelichting is opgenomen kent deze post een grillig verloop gedurende 
het jaar. In de eerste acht maanden zijn een paar grote vorderingen in een keer 
binnengehaald, waardoor de post nu voorloopt op begroting. 
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DP 1: Overige baten Pag. 21 Heusden 

Vraag: Wat zijn de overige baten ad € 250.000 in DP1? 

Antwoord: Deze baat wordt gevormd door een toename van het saldo bijstandsdebiteuren ad 
€ 850.000 (positief effect) en een toename van de voorziening bijstandsdebiteuren 
ad € 600.000 (negatief effect).  

 

Bijzondere bijstand Pag. 22 Heusden 

Vraag: 1. De kosten in Waalwijk en Heusden stijgen ten opzichte van 2019 fors. In Loon op 
Zand blijven deze bijna gelijk. Is hiervoor een verklaring?  
2. In hoeverre is er inmiddels sprake van een integrale afhandeling in die zin dat de 
consulent van Baanbrekers contact heeft met een consulent van Bijeen voordat een 
besluit tot het toekennen of afwijzen van bijzondere bijstand wordt genomen? 

Antwoord: 1. Omdat dit een optelsom is van individuele gevallen met afzonderlijke 
omstandigheden kan op gemeentebasis geen eenduidige verklaring worden gegeven. 
2. Op dit moment wordt, indien daartoe aanleiding of meerwaarde gezien wordt, op 
initiatief van de inkomensconsulent contact opgenomen met betreffende gemeente. 
Voortkomend uit het project Integrale Ketensamenwerking wordt bij de aanvragen 
levensonderhoud de vraag toegevoegd of een cliënt reeds contact heeft met de 
gemeente. 

 

Maximaal tarief pakketprijs collectieve ziektekostenverzekering Pag. 22 Loon op Zand 

Vraag: Onder de tabel van de bijzondere bijstand stond: ‘In 2019 was de hoogste bijdrage 
nog € 35 euro, terwijl dat in 2020 € 21 euro bedraagt.’ De hoogste gemeentelijke 
bijdrage is in 2020, net als in 2019, €35, -. Waar kwam de € 21, - vandaan? 

Antwoord: Deze noot is verwijderd. Uit de specificatie van de factuur blijkt dat het bedrag van 
mensen met een bijdrage € 35, is opgesplitst in twee delen: 1 x € 21 en 1 x € 14. 
Vandaar de verwarring en het genoemde tarief van € 21. 

 

Verwachte lasten en besluiten op Tozo 3 - levensonderhoud Pag. 23 
Heusden 
Waalwijk 

Vraag: 1. Op pagina 9 wordt geschreven dat dienstverlening rondom Tozo 3 in fasen afbouwt. 
Toch wordt er in de tabel over de periode oktober t/m december 2020 een bedrag 
van € 2.123.000 ingeschat wat gelijk is aan het bedrag voor de periode juni t/m 
augustus. Waarom is er voor de periode oktober t/m december geen rekening 
gehouden met afbouw van de regeling?   
2. De prognose in de tabel op pagina 22 gaat uit van de afhandeling van 300 Tozo 3 
aanvragen vanaf oktober 2020. Is dat niet wat veel voor een periode van 3 maanden? 

Antwoord: 1. De toelatingseisen van Tozo 3 zijn hetzelfde als bij Tozo 2. Daarom wordt dezelfde 
uitkeringslast verwacht. 
2. Ten opzichte van Tozo 2 zijn geen aanvullende toelatingseisen opgenomen. 
Daarnaast zien we een piek van het totaal aantal aanvragen bij openstelling van een 
nieuwe regeling.  
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Uitvoeringskosten Tozo Pag. 23 Loon op Zand 

Vraag: Onder de tabel is te lezen dat de PM-post een beperkt verhogend effect heeft op de 
begroting. De oorspronkelijke werkzaamheden zijn blijven liggen of getemporiseerd. 
1. Worden de genoemde oorspronkelijke werkzaamheden weer binnen de begroting 
opgepakt? 
2. Is het mogelijk aan te geven hoeveel uitvoeringslasten er op dit moment gemaakt 
zijn (afgezien van de additionele inhuur ad € 882.000)? 

Antwoord: 1. Voor een deel van de werkzaamheden zal gelden dat deze weer op de normale 
wijze worden opgepakt, zonder dat het leidt tot extra lasten. Voor het andere deel zal 
gelden dat een inhaalslag gemaakt moet worden die wel extra lasten tot gevolg 
kunnen hebben. Bij actualisatie van begroting 2021 zal een en ander nader uitgewerkt 
worden. 
2. Zie antwoord op ‘Financiering Tozo, pag. 9’. 

 

Inhuur derden – DP2: Re-integratie & Participatie Pag. 24 Heusden 

Vraag: Het bedrag aan inhuur derden stijgt flink, ik zie echter daar zo geen toelichting over. 
Kun je nog een toelichting geven daarop? 

Antwoord: Betreft de invulling van een nieuwe formatieplaats, die door een gebrek aan 
sollicitanten tijdelijk via inhuur wordt ingevuld. 

 

Bijstelling BUIG LKS: Banenafspraak Pag. 24 Waalwijk 

Vraag: Bij de aanpassing van de BUIG – LKS: Banenafspraak staat in de prognose een raming 
opgenomen van € 1.300.000. Bij een extrapolatie van de lasten zoals opgenomen in 
de tabel zou je uitkomen op een bedrag van € 1.192.563. Waarom de extra marge 
geraamd van € 100.000? 

Antwoord: Vorig jaar was over de periode september – december nog een aanzienlijke groei te 
zien in het bedrag aan loonkostensubsidies ten opzichte van de realisatie tot en met 
augustus. Dit is de reden dat we ook nu uitgaan van een progressieve groei in de 
laatste vier maanden. 

 

Achterblijvend aantal P-wet kandidaten in de leerwerkstructuur Pag. 27 Heusden 

Vraag: De groei van het aantal P-wet kandidaten in de leerwerkstructuur van Baanbrekers 
blijft dit jaar achter op de verwachting. Is hier een nadere duiding aan te geven hoe 
dit komt? 

Antwoord: Nee, hiervoor is geen duidelijke oorzaak. Het ligt wel in lijn met de achterblijvende 
toename van het totaal aantal kandidaten in de nieuwe doelgroepen Banenafspraak 
en Beschut Werk. 
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Inzet van uitzendkrachten in leerwerkstructuur Baanbrekers Pag. 27 Loon op Zand 

Vraag: De inhuur van derden blijft afhankelijk van de vraag van de opdrachtgevers. In het 
(recente) verleden hebben we het erover gehad de inhuur zo beperkt mogelijk te 
houden en de opdrachten in verhouding te laten zijn tot de beschikbare capaciteit. 
Dit omdat kosten te hoog opliepen. De toelichting die nu gegeven wordt lijkt hiermee 
in tegenspraak. Kunnen jullie dit uitleggen? Wordt er voordat een opdracht wordt 
aangenomen gekeken of deze met bestaand personeel kan worden uitgevoerd en of 
het wel lonend is om de opdracht te laten uitvoeren door (veelal dure) 
uitzendkrachten op basis van een kosten-baten analyse.  

Antwoord: De afspraak om de opdrachten in verhouding te laten zijn tot de beschikbare 
capaciteit is nog steeds leidend. Twee oorzaken leiden ertoe dat we daar momenteel 
echter niet altijd in slagen. Allereerst hebben we te maken (gehad) met een hoog 
ziekteverzuim als gevolg van COVID-19 waarbij medewerkers uit de doelgroep tevens 
preventief thuis moesten blijven. In deze periode waren we genoodzaakt om 
uitzendkrachten in te zetten om aan onze bestaande productieverplichtingen te 
voldoen. Ten tweede speelt het besluit tot het stoppen van de PMC’s Wasserij en 
Cleanroom. Voor beide PMC’s geldt, met het oog op de sluiting, dat duurzame 
herplaatsing van medewerkers voor gaan op het leveren van productie op de afdeling. 
Dit moe(s)t voorkomen dat medewerkers bij het sluiten van de PMC zonder werk 
komen te zitten. In sommige gevallen leidt dit tot tijdelijke frictie waarvoor dan een 
uitzendkracht nodig is. In alle gevallen is het echter tijdelijk van aard en betreft het 
inzet op opdrachten die niet extra worden aangenomen maar onderdeel zijn van 
eerder gesloten contracten. 

 

DP 4: Incidentele baten en lasten januari – augustus en prognose Pag. 28 

Heusden 
Loon op Zand 

Waalwijk 

Vraag: DP 4 vermeldt een incidentele baat van € 65.000 en een incidentele last van € 25.000. 
Wat moet hieronder worden verstaan? En waarom is dit tevens de prognose 

Antwoord: Deze baat wordt voor € 40.000 gevormd door afrekening van de Bbz over 2017 en 
voor € 10.000 uit boekwinsten uit verkoop van activa. Het restant wordt gevormd 
door een grote hoeveelheid aan kleine posten. De incidentele last wordt gevormd 
door afwikkeling van diverse balansposten uit het verleden (LIV 2019: € 6.000 en aan 
salaris gerelateerde zaken: € 19.000). Omdat het incidentele posten betreft, wordt de 
realisatie tot en met augustus in de prognose 2020 overgenomen. 

 

Inhuur derden - Overhead Pag. 29 Heusden 

Vraag: Er wordt geschreven dat realisatie van het eigen personeel als de inhuur van derden 
nauwelijks afwijkt. Echter de prognose inhuur derden is 90.000 hoger dan begroot. 
Klopt de toelichting daarmee nog wel? Of wordt er iets anders bedoeld? 

Antwoord: Tot en met augustus wijken de kosten nauwelijks af met de begroting. Door 
arbeidsongeschiktheid zijn we echter genoodzaakt om in de laatste vier maanden, 
aanvullend op de voorziene posten, extra in te huren. 

 

Onderbesteding overige personeelslasten januari – augustus Pag. 29 Loon op Zand 

Vraag: Kan het voordeel ten opzichte van de begroting over de periode januari - augustus op 
de overige personeelslasten ad € 232.000 nader worden toegelicht en uitgesplitst? 

Antwoord: Het voordeel wordt hoofdzakelijk gevormd door een onderbesteding op het 
opleidingsbudget ad € 150.000 en het voordeel uit ontvangen ziekengeld ad € 75.000. 
Beide verschillen zijn over afgelopen maanden verklaarbaar. 
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Ziekengelden versus frictie als gevolg van arbeidsongeschiktheid Pag. 29 Heusden 

Vraag: De ontvangen ziektegelden vanuit het UWV worden verantwoord onder de overige 
personeelslasten. Er wordt nu een voordeel aangegeven van € 75.000. Aan de andere 
kant zou je verwachten dat door ziekte er ook een verminderde arbeidscapaciteit is 
en dat daarvoor extra kosten gemaakt worden. Kun je meer toelichting geven of dat 
ook het geval is? 

Antwoord: Dit komt inderdaad voor. Deze ontvangsten gelden als dekkingsmiddel van hogere 
inhuurbudgetten. 

 

Structureel effect – onderbesteding overhead Pag. 29 Heusden 

Vraag: Er wordt een voordeel geboekt van 359.000 ten opzichte van de begroting. In welke 
mate is dit voordeel structureel te noemen? 

Antwoord: Aanvullend op de gegeven toelichting op pagina 28 heeft de onderbesteding tot en 
met augustus geen structureel karakter. 

 

Meerjarig verloop onttrekking reserve herpositionering Pag. 33 Waalwijk 

Vraag: In de tabel staat het verloop van de verwachte onttrekkingen t.o.v. de geraamde 
(besloten) onttrekkingen. Is meerjarig aan te geven hoe het verder verloop van de 
inzet van middelen uit de reserve herpositionering zal zijn. Kunnen er al middelen bij 
de jaarrekening vrijvallen voor de onderdelen A en C. 

Antwoord: Het algemeen bestuur heeft de besteding van de reserve vastgesteld. In de begroting 
2021 is het meerjarig verloop reeds opgenomen. Behoudens de terugbetaling op 
onderdeel B (ad € 200.000) vallen er geen extra middelen vrij.  

 

Omvang onttrekking reserve t.b.v. uitvoering sociaal plan Pag. 33 
Heusden 
Waalwijk 

Vraag: 1. Hoeveel personen zijn er op dit moment boventallig? 
2. Heeft de ontwikkeling dat een aantal boventalligen tijdelijk herplaatst kunnen 
worden effect op het totale geraamde bedrag voor uitvoering van het sociaal plan? 
M.a.w. kan dit dan lager worden? 

Antwoord: 1. Op dit moment zijn er, zoals ook in de tekst wordt vermeld, geen boventalligen als 
gevolg van de in-bewegingkoers. 
2. Tijdelijke herplaatsing, in het bijzonder in de sluitende PMC Cleanroom, zorgt 
ervoor dat medewerkers op een later moment alsnog boventallig kunnen worden. 
Het totaal bedrag dat hiervoor gereserveerd is zal hierdoor niet wijzigingen. De 
daadwerkelijke onttrekking kan uiteraard wel wijzigen als gevolg van duurzame 
herplaatsingen. 

 

Begrotingswijziging: onttrekking reserves Pag. 34 Loon op Zand 

Vraag: Is het bedrag van € 404.000 een afronding? 

Antwoord: € 404.000 betreft het verschil tussen de geraamde onttrekking in de 2e Berap ten 
opzichte van de 1e Berap. Dit bedrag is afgerond op duizenden euro’s. 

 

Verlenging van het contract met de accountant  Pag. 36 Heusden 

Vraag: Er staat dat het “de intentie is om de samenwerking voor 2020 te continueren”. Is dat 
inmiddels niet al besloten? 

Antwoord: Inmiddels heeft het AB hier inderdaad mee ingestemd. Dat was op het moment van 
schrijven nog niet het geval. Dit is nu aangepast. 
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Bedrijfsvoering - inkoop Pag. 39 Heusden 

Vraag: Ik was in de veronderstelling dat de expertise op inkoop al vorm had gekregen. Gaat 
dit nog om de invulling van de formatie die daarvoor beschikbaar is gesteld? 

Antwoord: Nee. Baanbrekers is voornemens een team Facilitaire Zaken te vormen waarmee 
diverse losse onderdelen op dit terrein bij elkaar worden gebracht. De adviesaanvraag 
daarvoor ligt momenteel bij de OR. Inkoop zal vallen onder dit team. Vanuit onze 
kwetsbaarheid en benodigde professionalisering is voorgesteld de formatie voor 
inkoop te verruimen van 0,5 fte (beschikbaar gesteld) naar 1 fte. Zodra er groen licht 
is, wordt een inkoopadviseur geworven. 

 

Aanvraag investeringskrediet: upgrade Navision Pag. 43 Loon op Zand 

Vraag: Wanneer wordt krediet voor Navision aangevraagd? 

Antwoord: Het investeringskrediet zal worden aangevraagd op het moment dat het benodigde 
bedrag inzichtelijk is.  

 

Leerwerkaanbod Ruelong B.V. Pag. 47 Heusden 

Vraag: Er wordt gesproken over een gemaakte keuze door DB en AB in september conform 
het vierde scenario. In mijn beleving is daar weliswaar een voorkeur voor 
uitgesproken, maar zou definitieve besluitvorming volgen nadat er per scenario ook 
een financiële doorrekening heeft plaatsgevonden. 

Antwoord: Er is geen dergelijk voorbehoud gemaakt door het DB / AB bij het nemen van dit 
besluit. 

 

Ontbreken kolom ‘Begroting 2020’ in resultatenrekening Ruelong Pag. 49 Loon op Zand 

Vraag: Hier missen we de kolom raming 2020 voor de diverse onderdelen. 

Antwoord: Klopt, omdat de entiteit in een B.V.-structuur is vormgegeven rapporteren we 
conform de verslagvoorschriften uit Burgerlijk Wetboek (BW) 2. Conform BW2 hoeft 
voor een B.V. geen begroting worden vastgesteld. Daarom presenteren we in onze 
rapportages alleen de prognose in combinatie met de realisatie over vorig jaar. In de 
begroting van Baanbrekers nemen we het resultaat deelneming (prognose 
bedrijfsresultaat) over en bekrachtigen we dit via de begrotingswijziging. Ook bij het 
opmaken van de jaarrekening van Ruelong B.V. worden geen toelichtingen gegeven 
ten opzichte van de begroting, maar ten opzichte van de realisatie in voorgaand jaar. 

 

Hogere Wsw rijksvergoeding ter compensatie van omzetderving  Pag. 49 Loon op Zand 

Vraag: Is de meevaller ad € 214.000 netto? Er wordt nl. gesteld dat het een meevaller is. 

Antwoord: Nee, dit is geen nettobedrag. Als gevolg van corona is ook de omzetverwachting naar 
beneden bijgesteld. De ‘meevaller’ is ten opzichte van het eerder verwachte bedrag 
vanuit de Wsw-rijksvergoeding. 
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Op 25 mei 2020 heeft het AB de eerste voortgangsrapportage van de in-bewegingkoers ontvangen.  
 
De uitvoering van deze koers is de afgelopen periode uiteraard beïnvloed door de coronacrisis en dit 
zal voorlopig nog voortduren. Het bemiddelen van Sw-medewerkers naar detacheringsplekken en het 
opstarten van detacheringsprojecten is moeilijker geworden vanwege de effecten van de coronacrisis 
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Vervolgens zijn met het bestuur de opgestelde scenario’s voor Baanbrekers tijdens en na de 
coronacrisis besproken. In de bespreking is aangegeven dat Baanbrekers vasthoudt aan de in-
bewegingkoers, maar deze wel getemporiseerd wordt. Herplaatsingen van Sw-medewerkers als 
gevolg van sluiting van afdelingen gaan wel door.  
 
In deze tweede voortgangsrapportage zijn per PMC de ontwikkelingen in de periode van mei 2020 tot 
heden verwerkt. Daarnaast is omschreven welke acties op korte termijn worden ondernomen en wat 
de overwegingen zijn. 
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Inleiding 

In de vergadering van 21 februari 2020 heeft het dagelijks bestuur (DB) gevraagd om een uitwerking 
van de in-bewegingkoers. Op 15 mei 2020 heeft het DB de eerste voortgangsrapportage ontvangen 
met daarin de ontwikkelingen binnen de diverse productmarktcombinaties (PMC’s) van Baanbrekers. 
In deze tweede voortgangsrapportage zijn de ontwikkelingen binnen de PMC’s in de periode van mei 
2020 tot heden beschreven. Daarnaast is omschreven welke acties op korte termijn worden 
ondernomen en wat de overwegingen zijn. 
 
De uitvoering van de koers is de afgelopen periode beïnvloed door de coronacrisis en dit zal voorlopig 
ook nog voortduren. Vanwege de effecten van de coronacrisis op het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt 
is het bemiddelen van Sw-medewerkers naar detacheringsplekken en het opstarten van nieuwe 
detacheringsprojecten moeilijker geworden. 
 
In juli zijn met het DB de opgestelde scenario’s voor Baanbrekers tijdens en na de coronacrisis 
besproken. In de bijeenkomst is besproken dat Baanbrekers vasthoudt aan de in-bewegingkoers, maar 
deze wel getemporiseerd wordt. Herplaatsingen van Sw-medewerkers als gevolg van sluiting van 
PMC’s gaan wel door. 
 
In de eerste voortgangsrapportage werd regelmatig op het strategisch accountmanagementplan 
gewezen. In dit plan zouden de kansrijke beroepen en sectoren in beeld worden gebracht. Dit plan zou 
verder antwoord geven op de vraag hoe de leerwerkstructuur van Baakbrekers afgestemd zou kunnen 
worden op de arbeidsmarkt en de kandidaat. 
Het strategisch accountmanagementplan bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit een 
marktbewerkingsplan waarin de doelen gericht op werkgeversdienstverlening zijn opgenomen. Het 
tweede deel geeft aan hoe de leerwerkstructuur kan aansluiten op de kandidaat en de kansrijke 
beroepen en sectoren. Deze delen zullen naar verwachting eind 2020 worden opgeleverd. 
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Algemeen 
 

Mobiliteit 

In de hierna volgende paragrafen worden per PMC de ontwikkelingen beschreven. Deze 

ontwikkelingen zorgen voor aanpassingen binnen de PMC’s  die tot boventalligheid of herplaatsing van 

medewerkers kunnen leiden. Het team P&O houdt een overzicht hiervan bij en ondersteunt bij een 

uniforme inzet van instrumenten als een ontwikkelassessment. Daarnaast is een mobiliteitscentrum 

ingericht om medewerkers te ondersteunen bij het in beweging komen. Zo wordt bijvoorbeeld hulp 

geboden bij sollicitaties en loopbaanvraagstukken. Ook is er een overzicht van actuele interne en 

externe vacatures beschikbaar. 

Ondersteunende teams 

Verder worden ondersteunende teams onder de loep genomen. Zo is er al voor gekozen om de 

Technische Dienst van WML Facilitair samen te voegen met de Technische Ondersteuning van 

Baanbrekers. Ook wordt onderzocht hoe de bedrijfsbureaus, nu vallend onder Bedrijfsvoering & 

Control en WML Facilitair, het beste ingericht en gepositioneerd kunnen worden.  

De toekomstige leerwerkstructuur 

Vanwege de samenhang met het project IDU is de beschrijving van de Future State Leerwerkstructuur 

on hold gezet toen het project IDU getemporiseerd is. De dagelijkse gang van zaken op de diverse 

PMC’s vraagt echter wel om een betere uitlijning van het proces rondom in te zetten leerwerkplekken 

en de rol van ieder hierin. Een meer methodische aanpak hiervan zal bijdragen aan de kwaliteit van de 

leerwerkplek. Vanwege deze behoefte vanuit de ‘going concern’ is de beschrijving van dit gedeelte van 

het proces reeds opgepakt. Op deze manier kan nu een kwaliteitsslag gemaakt worden om afdelingen 

voor te bereiden op de grote instroom op de leerwerkplekken die naar verwachting zal optreden. 

Ook wordt per PMC bekeken welke toegevoegde waarde deze kan leveren in de leerwerkstructuur en 

hoe deze het beste kan aansluiten op de kandidaat en de kansrijke beroepen en sectoren. Daarnaast 

zal bepaald worden welke PMC’s een vangnetfunctie kunnen vervullen en hoe deze optimaal benut 

kan worden, zodat ook het aantal werkplekken afgestemd kan worden op de marktontwikkelingen. 

Verder zal de organisatiestructuur van Baanbrekers worden herzien. Aan de hand van de 

hoofdprocessen binnen Baanbrekers zal uiterlijk 1 januari 2021 een advies hierover opgesteld zijn. Dit 

advies kan gevolgen hebben voor de organisatorische inrichting van de leerwerkstructuur. 

Als laatste wordt momenteel de invulling van de toekomstige leerwerkstructuur bekeken, hierbij wordt 

onderzocht of de private structuur van Ruelong B.V. gehandhaafd blijft.
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Baanbrekers 
 

Cleanroom 
Wat hebben we al gedaan? 

Baanbrekers is met de grootste opdrachtgever van de Cleanroom in gesprek om afspraken te maken 

over het volume van de werkzaamheden tijdens de resterende contractduur. De verwachting is dat de 

werkzaamheden, ondanks de duur van het contract van een klant tot 1 juli 2021, toch per 1 januari 

2021 stoppen. 

Vanwege de sluiting zijn in mei en juni al enkele medewerkers van werkplek veranderd. Een 

leidinggevende en een voorman van de Cleanroom zijn herplaatst bij Twiddus, de leidinggevende van 

de Wasserij is werkzaam bij de Cleanroom en één voorvrouw van de Cleanroom heeft een vacante 

functie binnen Bedrijfsvoering & Control ingevuld. Daarnaast zijn vijf directe medewerkers 

gedetacheerd of herplaatst bij een andere afdeling. 

 

 

Wat gaan we nog doen? 

De productiewerkzaamheden in de Cleanroom lopen nog volop door. De grootste klant heeft zelfs 

gevraagd de productiecapaciteit te verhogen om een voorraadbuffer op te bouwen, waar Baanbrekers 

mee ingestemd heeft. Daarnaast is vanwege de hierboven genoemde verschuivingen in het personeel 

de bezetting afgenomen. Om de klant toch goed te blijven bedienen worden P-wet kandidaten en 

uitzendkrachten ingezet. Ook zijn vanuit de Wasserij medewerkers ingezet bij de Cleanroom. Waar 

mogelijk wordt in de komende maanden de inzet van uitzendkrachten afgebouwd. 

De medewerkerscoaches hebben de mogelijkheden van de Sw-medewerkers in beeld gebracht. Voor 

zestien medewerkers geldt dat zij een stap op de werkladder kunnen maken middels een detachering 

bij een regulier bedrijf. Deze medewerkers gaan een traject in met een Door- en Uitstroom (DU)-coach 

en enkele van hen zijn inmiddels op een proefplaatsing bij een externe werkgever actief. Het duurzaam 

plaatsen van deze Sw-medewerkers heeft prioriteit boven het financiële resultaat van de Cleanroom.   

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. 

Bezetting (fte)

Peildatum 31-12-2019 31-03-2019 30-06-2019 30-09-2019 31-12-2019 31-03-2020 30-06-2020 30-09-2020

Soort

Regulier 7,6                7,6                7,4                7,4                8,4                8,4                6,0                6,0                

Gesubsidieerd 29,9              29,9              29,7              29,7              29,7              28,9              25,1              30,9              

Fidant (P-wet) 4,3                2,4                4,8                4,2                4,7                4,7                1,9                1,9                

Totaal 41,8              40,0              41,9              41,3              42,8              42,0              33,0              38,8              

Omzet

2019 2020

kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3*

Omzet 260.140          236.761          238.511          242.332          240.083          197.974          223.680          
* = periode is nog niet afgesloten
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Wasserij 
Wat hebben we al gedaan? 

Vanaf 1 september 2020 is de Wasserij gesloten. Vooruitlopend op de sluiting is de afdelingsleider in 

mei al ingezet bij de Cleanroom. Door de medewerkerscoaches zijn met de medewerkers van de 

Wasserij gesprekken gevoerd over uitstroommogelijkheden. Twee medewerkers zijn inmiddels extern 

geplaatst. Acht medewerkers zijn in beeld om een stap op de werkladder te zetten door externe 

plaatsing, maar in afwachting hiervan ingezet bij de Cleanroom of Verpakken & Assemblage. Drie 

medewerkers zijn aangewezen op de vangnetfunctie van Verpakken & Assemblage en één op een 

beschutte werkplek bij Schoonmaak. 

 

 

Bezetting (fte)

Peildatum 31-12-2019 31-03-2019 30-06-2019 30-09-2019 31-12-2019 31-03-2020 30-06-2020 30-09-2020

Soort

Regulier 1,0                1,0                1,0                1,0                1,0                1,0                1,0                -                

Gesubsidieerd 16,0              16,0              16,5              16,5              16,0              16,1              14,1              -                

Fidant (P-wet) 3,2                3,2                3,2                4,1                5,4                3,6                2,7                -                

Totaal 20,2              20,2              20,7              21,5              22,4              20,7              17,8              -                

Omzet

2019 2020

kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3*

Omzet 98.303            99.509            102.626          100.176          106.274          86.971            52.022            
* = periode loopt i.v.m sluiting tot en met augustus 
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Verpakken & Assemblage 
Wat hebben we al gedaan? 

Verpakken & Assemblage fungeert sinds het begin van de coronacrisis als vangnet voor medewerkers 

van andere PMC’s, zoals Broikes en Werkpool. Voor deze extra medewerkers zijn opdrachten 

binnengehaald bij opdrachtgevers van wie initieel afscheid was genomen, maar voor wie nu ad hoc 

opdrachten verricht worden. Tegelijkertijd zaten in deze periode aan aantal medewerkers preventief 

thuis of vanwege besmettingen op de woonlocaties in quarantaine. 

 

De medewerkerscoaches hebben de medewerkers van deze afdeling in beeld gebracht. Veertig 

medewerkers zijn blijvend aangewezen op een beschutte werkplek binnen Verpakken & Assemblage. 

Dertig medewerkers zijn dit in eerste instantie ook nog, maar zijn op termijn te ontwikkelen richting 

een detacheringsplek. Voor negen medewerkers geldt dat zij direct gedetacheerd kunnen worden. 

  

 

 

Wat gaan we nog doen? 

De PMC Verpakken & Assemblage zal ook in de toekomst gehandhaafd blijven om beschutte (vangnet) 

en leerwerkplekken te bieden. Op korte termijn zal binnen deze PMC niets wijzigen.  

Bezetting (fte)

Peildatum 31-12-2019 31-03-2019 30-06-2019 30-09-2019 31-12-2019 31-03-2020 30-06-2020 30-09-2020

Soort

Regulier 3,6                5,3                5,3                5,3                4,8                2,9                2,9                3,0                

Gesubsidieerd 81,9              80,0              77,3              74,8              59,7              55,9              59,7              60,7              

Fidant (P-wet) 3,6                3,7                4,7                4,9                4,3                4,3                4,9                5,8                

Totaal 89,0              89,0              87,3              85,0              68,8              63,0              67,6              69,5              

Omzet

2019 2020

kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3*

Omzet 232.147          187.372          205.606          201.587          176.012          173.345          170.861          
* = periode is nog niet afgesloten
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Twiddus 
Wat hebben we al gedaan? 

Door de herplaatsing van de afdelingsleider van de Cleanroom bij Twiddus is het aantal 

leidinggevenden weer op sterkte. 

In de afgelopen periode zijn de processen binnen Twiddus zo optimaal mogelijk ingericht. De inrichting 

van de winkel is aangepast aan de RIVM- richtlijnen met als gevolg dat het maximaal aantal toegestane 

klanten is toegenomen van tien naar vijfendertig. Tegelijkertijd zijn in de winkel enkele wijzigingen 

doorgevoerd die de bedrijfsvoering ten goede komen. 

Met de activiteit houtbewerking van 1,7 fte is inmiddels gestopt omdat één medewerker met pensioen 

is gegaan. De activiteit is niet geschikt om in te zetten als leerwerkplek en de activiteit onvoldoende 

lonend is. Daarnaast is de schilderwerkplaats met 2,4 fte overgeplaatst naar het team Technische 

Ondersteuning. Dit omdat ca.80% van de tijd aan het schilderen van de eigen bedrijfsgebouwen wordt 

besteed. 

 

 

 

Wat gaan we nog doen? 

In navolging van de andere PMC’s zijn de medewerkerscoaches nu ook de mogelijkheden van de 

medewerkers van Twiddus in beeld aan het brengen. 

  

Bezetting (fte)

Peildatum 31-12-2019 31-03-2019 30-06-2019 30-09-2019 31-12-2019 31-03-2020 30-06-2020 30-09-2020

Soort

Regulier 3,0                3,0                3,0                4,0                4,0                3,0                3,8                3,8                

Gesubsidieerd 54,2              53,2              53,3              53,7              54,2              52,1              52,9              51,3              

Fidant (P-wet) 5,8                4,7                4,7                2,9                3,4                2,7                2,4                3,0                

Totaal 62,9              60,8              61,0              60,6              61,7              57,7              59,2              58,1              

Omzet

2019 2020

kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3*

Omzet 195.597          202.211          180.432          197.784          187.641          158.077          144.940          
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Broikes (incl. kantine) 
Wat hebben we al gedaan? 

Door de coronacrisis heeft Broikes momenteel een geringe hoeveelheid opdrachten. Medewerkers 

worden daarom ingezet op andere PMC’s. Zoals in de eerste tabel hieronder te zien is, treedt vanaf juli 

al wel enig herstel op. 

 

 

 

Wat gaan we nog doen? 

Vanwege de geringe omvang van de afdeling Broikes en kantine heeft deze afdeling nu geen prioriteit 

om veranderingen in door te voeren. Wel zal onderzocht worden of en zo ja op welke wijze Broikes in 

de toekomst bestaansrecht heeft. 

In navolging van de andere PMC’s zijn de medewerkerscoaches nu ook de mogelijkheden van de 

medewerkers van Broikes in beeld aan het brengen. 

 

 

  

Effecten coronacris is  op omzet Broikes

Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug

Jaar

2019 13.418       9.825         20.108       10.495       15.820       15.657       5.973         3.535         

2020 12.162       7.900         4.422         2.920         1.715         4.391         5.017         2.838         

Afwijking % -9% -20% -78% -72% -89% -72% -16% -20%

Bezetting (fte)

Peildatum 31-12-2019 31-03-2019 30-06-2019 30-09-2019 31-12-2019 31-03-2020 30-06-2020 30-09-2020

Soort

Regulier 1,6                1,6                1,8                1,8                1,8                1,8                1,8                1,8                

Gesubsidieerd 13,6              14,2              13,7              13,7              11,9              10,7              11,5              11,5              

Fidant (P-wet) -                -                -                -                1,0                1,9                0,9                1,6                

Totaal 15,2              15,7              15,5              15,5              14,7              14,4              14,2              14,8              

Omzet

2019 2020

kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3*

Omzet Broikes 43.351            41.972            30.900            101.592          24.483            9.026               7.932               

Omzet kantine 8.498               7.463               7.302               5.450               4.743               4.158               3.744               
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Werkpool  
Wat hebben we al gedaan? 

De coronacrisis heeft binnen deze PMC grote gevolgen vanwege de afhankelijkheid van ontwikkelingen 

bij opdrachtgevers. Er zijn enkele opdrachtgevers die de detachering van medewerkers (tijdelijk) 

opgezegd hebben. Deze medewerkers zijn bij diverse PMC’s aan het werk. 

 

NB: Het aantal reguliere krachten bestaat uit indirect leidinggevenden, die medewerkers op diverse panden aansturen en 

direct leidinggevenden, die aansturen tijdens het meewerken op de werkvloer.  

Het aantal direct leidinggevenden is hoger dan op andere afdelingen omdat meewerkend voormannen mee gedetacheerd 

worden op de projecten en in bijna alle gevallen door de opdrachtgever betaald worden. 

Begeleid werkenden zijn SW-medewerkers in dienst bij externe werkgevers die vanuit het team Werkpool begeleid worden.  

 

Wat gaan we nog doen?  

In verband met een herverdeling van taken en een logischere organisatiestructuur binnen de afdeling 

Re-integratie & Participatie (R&P) is besloten om naast de twee huidige teamleiders R&P, een 

teamleider Werkpool in te zetten. Deze teamleider gaat de projecten bij externe werkgevers aansturen 

waarop zowel P-wet kandidaten (doorstroombanen) als Sw-medewerkers werkzaam zijn. Een 

teamleider R&P blijft de medewerkers die de individuele detacheringen begeleiden aansturen. 

Momenteel worden met opdrachtgevers gesprekken gevoerd om het huidige werk te behouden, om 

de samenwerking uit te breiden of nieuwe contacten gelegd. Dit betreft vooral logistieke bedrijven. 

Eerdere initiatieven om in samenwerking met TNO bij opdrachtgevers projecten voor Sw-

medewerkers op te starten zijn opgeschort. Zodra de situatie bij de opdrachtgever verandert, worden 

deze projecten hervat. 

Daarnaast wordt, op basis van de inzichten van de medewerkerscoaches met betrekking tot de in kaart 

gebrachte medewerkers van de afdelingen Verpakken & Assemblage, Schoonmaak, Cleanroom en 

Wasserij, actief gezocht naar passende werkplekken binnen de Werkpool.  

 

  

Bezetting (fte)

Peildatum 31-12-2019 31-03-2019 30-06-2019 30-09-2019 31-12-2019 31-03-2020 30-06-2020 30-09-2020

Soort

Regulier 11,1              12,1              13,0              16,4              17,6              17,6              17,6              16,6              

Gesubsidieerd 98,4              98,2              96,3              93,5              107,2           109,6           108,5           113,3           

Fidant (P-wet) 30,6              31,8              34,6              36,1              34,5              28,3              24,6              19,8              

Begeleid Werk 18,0              18,0              18,0              18,0              18,9              18,9              18,9              18,9              

Totaal 158,1           160,1           161,9           164,0           178,2           174,4           169,6           168,6           

Omzet

2019 2020

kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3*

Omzet 445.296          478.836          474.473          600.207          442.788          455.938          447.250          
* = periode is nog niet afgesloten
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WML Facilitair 

Groen 
Wat hebben we al gedaan? 

In de afgelopen periode zijn binnen de groenafdeling 
contracten met opdrachtgevers beëindigd. Dit heeft 
geresulteerd in een daling van de omzet met 21%. 
Daartegenover staat een terugloop in de personele kosten 
van 20%. Deze contracten pasten niet binnen de 
toekomstige leerwerkstructuur van Baanbrekers. 
Daarnaast werd het werkaanbod van de groenafdeling te 
groot voor het aantal medewerkers. Binnen de groenafdeling zijn sinds mei 2020 tien medewerkers 
uitgestroomd. Deze uitstroom wordt deels opgevangen door de opzegging van contracten en deels 
door de aanname van tijdelijke medewerkers en inzet van uitzendkrachten.  
 
Daarnaast is na bespreking in het DB en AB in september de keuze gemaakt om WML Facilitair in te 
richten volgens het, in de vorige voortgangsrapportage beschreven, vierde scenario. Dit houdt in dat 
binnen de groen- en schoonmaakafdeling beschutte werkplekken, een volledig leerwerkaanbod (t.b.v. 
P-wetkandidaten en Sw-medewerkers) en “uitstroomplekken” aan Sw-medewerkers worden 
geboden. Nu deze keuze is gemaakt, kan de groenafdeling hierop verder worden ingericht. 
 
 

 

 

Wat gaan we nog doen? 

Om de groenafdeling volgens het vierde scenario in te richten moet in beeld worden gebracht hoeveel 
medewerkers aangewezen zijn op de groenafdeling als beschutte werkplek of als uitstroomplek.  
De medewerkerscoaches zullen daarom de mogelijkheden van de Sw-medewerkers in beeld brengen. 
Medewerkers die ander werk willen uitvoeren of die individueel gedetacheerd kunnen worden, 
worden door een DU-coach in een traject opgenomen. Voor de overige medewerkers geldt dat zij 
blijven werken binnen de groenafdeling. Ook zal het benodigde leerwerkaanbod inzichtelijk moeten 
worden, zodat het werkaanbod binnen de Groen hierop afgestemd kan worden. De afdeling R&P zal 
deze behoefte in beeld gaan brengen. 
 
Vervolgens kan de organisatie van de groenafdeling hierop ingericht worden. Gezien de terugloop in 
contracten die al heeft plaatsgevonden, heeft WML Facilitair het voornemen om het aantal teams 
binnen de groenafdeling terug te brengen. In de komende periode vindt hierover overleg plaats met 
de betrokken functionarissen. 
 

Bezetting (fte)

Peildatum 31-12-2019 31-03-2019 30-06-2019 30-09-2019 31-12-2019 31-03-2020 30-06-2020 30-09-2020

Soort

Regulier 40,6              43,6              50,6              52,6              44,8              41,8              41,7              38,3              

Gesubsidieerd 60,5              54,8              53,6              53,6              49,2              46,4              45,3              43,3              

Fidant (P-wet) 19,8              14,1              11,3              11,1              9,1                9,0                7,9                6,0                

Totaal 120,9           112,5           115,6           117,4           103,1           97,2              94,9              87,7              

Omzet

2019 2020

kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3*

Omzet 943.409          1.101.472      1.178.199      1.173.572      889.834          844.359          517.138          
* = periode is nog niet afgesloten

Omzet Loonkosten

2019* 2.846.472       1.967.314       

2020* 2.251.331       1.568.887       

Mutatie % -21% -20%
* = Vergelijkende cijfers zijn t/m augustus

Effecten projectenportfolio
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Om het werkaanbod in de gemeente Waalwijk beter in te richten is de afgelopen periode nauw 
samengewerkt met medewerkers van de gemeente. Over en weer is hulp geboden aan elkaar en zijn 
afspraken gemaakt over de inzet van werkzaamheden. Ook over de toekomstige samenwerking 
worden afspraken gemaakt. 
 
Om de uitstroomkansen van doorstroomkandidaten te vergroten is WML Facilitair met andere 
groenbedrijven in gesprek over uitstroomtrajecten. WML Facilitair zal in deze trajecten de 
ontwikkeling van medewerkers op zich nemen en hen klaarstomen voor het werk. Het groenbedrijf 
biedt de medewerker vervolgens een dienstverband aan. Daarnaast worden de mogelijkheden 
bekeken om contracten, met de daarbij behorende reguliere medewerkers, over te nemen. In de groen 
cao zit niet, zoals in de cao van de schoonmaak, de bescherming dat een medewerker gekoppeld is aan 
het project. Ook de optie om gesubsidieerde medewerkers die op deze projecten werkzaam zijn te 
detacheren bij andere groenbedrijven worden meegenomen.  
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Detacheringen (Groen) 
Wat hebben we al gedaan? 

In de afgelopen periode zijn er geen nieuwe gedetacheerde medewerkers op deze afdeling 
bijgekomen.  
 

 

 

Wat gaan we nog doen? 

Zoals hiervoor al aangegeven gaat WML Facilitair met andere groenbedrijven in gesprek om te bekijken 
of er mogelijkheden zijn om contracten over te nemen en de gesubsidieerde medewerkers die op deze 
projecten werkzaam zijn te detacheren. Deze ontwikkeling kan op termijn leiden tot een groter aantal 
gedetacheerde medewerkers op deze afdeling. 
 
Wat overwegen we? 

Momenteel worden de medewerkers van deze afdeling begeleid door de projectleider van de afdeling 

Grootschalig groen. Hiervoor is gekozen vanwege de nauwe contacten die er met de verschillende 

opdrachtgevers zijn in verband met andere werkzaamheden. Opdrachtgevers werken bijvoorbeeld in 

onderaanneming voor WML Facilitair of WML Facilitair voert bestekken voor de opdrachtgever uit.  

Wanneer de gedetacheerde medewerkers echter volgens de Future state van het primair proces 

begeleid zouden worden, zou een medewerker van de afdeling R&P dit moeten doen en zou de 

detachering vanuit Baanbrekers georganiseerd moeten worden. Na de herstart en uitwerking van de 

Future state kan hierin een keuze gemaakt worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezetting (fte)

Peildatum 31-12-2019 31-03-2019 30-06-2019 30-09-2019 31-12-2019 31-03-2020 30-06-2020 30-09-2020

Soort

Regulier -                1,0                1,0                2,0                2,0                2,0                2,0                2,0                

Gesubsidieerd 18,8              22,5              20,5              21,5              22,5              20,7              21,7              21,7              

Fidant (P-wet) 3,0                1,0                -                -                -                -                -                -                

Totaal 21,8              24,5              21,5              23,5              24,5              22,7              23,7              23,7              

Omzet

2019 2020

kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3*

Omzet 164.045          135.812          127.354          189.261          154.465          154.465          95.920            
* = periode is nog niet afgesloten
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Schoonmaak 
Wat hebben we al gedaan? 

Zoals in de vorige voortgangsrapportage al aangegeven zou WML Facilitair projecten, waarop alleen 
reguliere schoonmaakmedewerkers werken, gaan overdragen aan een regulier schoonmaakbedrijf. Na 
een inventarisatie van de projecten zijn 34 schoonmaakcontracten opgezegd per 1 september 2020. 
Gelijktijdig met de opzegging is Actief Cleaning Services aan de opdrachtgever aangeboden als partij 
om mee verder te gaan. Deze opzegging en overdracht hebben inmiddels plaatsgevonden. Dit heeft 
geresulteerd in een volledige of gedeeltelijke uitdiensttreding van veertien medewerkers met een 
vermindering van 5,13 fte.  
 
Twee medewerkers kunnen niet op hun project werkzaam blijven vanwege door de opdrachtgever 
gemaakte keuzes. Voor beide medewerkers is WML Facilitair met Actief Cleaning Services de 
mogelijkheden tot een indiensttreding aan het bekijken. 
 
Daarnaast is, zoals hiervoor bij de groenafdeling al aangegeven, de keuze gemaakt om ook binnen de 
schoonmaakafdeling beschutte werkplekken, een volledig leerwerkaanbod (t.b.v. P-wetkandidaten en 
Sw-medewerkers)en “uitstroomplekken” aan Sw-medewerkers te bieden. Omdat de mogelijkheden 
van de Sw-medewerkers van de schoonmaakafdeling inmiddels door de medewerkerscoaches in beeld 
zijn gebracht is al inzichtelijk welke medewerkers zijn aangewezen op beschutte plekken en wie op een 
uitstroomplek werkt. Enkele schoonmaakmedewerkers hebben aangegeven ander werk te willen doen 
of kunnen individueel gedetacheerd worden. Deze medewerkers zullen door een DU-coach begeleid 
gaan worden naar een andere werkplek. 
 

 

 

Wat gaan we nog doen? 

WML Facilitair heeft de overige schoonmaakprojecten in beeld gebracht en geconcludeerd dat nog zes 
projecten waarop vier reguliere medewerkers (0,86 fte) werkzaam zijn, overgedragen kunnen worden 
aan Actief Cleaning Services. Dit zal gebeuren per 1 februari 2021. 
 
Daarnaast eindigt per 1 januari 2021 het schoonmaakcontract met stichting Scala. Voor de reguliere 
medewerkers, die werkzaam zijn op de betreffende projecten, betekent dit dat zij overgaan naar de 
nieuwe partij, mits zij overnameplichtig zijn conform de cao. De Sw-medewerkers, die werkzaam zijn 
op deze projecten, worden herplaatst op overige schoonmaakprojecten. De niet-overnameplichtige 
medewerkers worden extern herplaatst. Voor twee van hen geldt dat zij uit dienst zullen gaan omdat 
hun tijdelijke dienstverband afloopt. In totaal zijn 10 Sw-medewerkers en 16 reguliere medewerkers 
werkzaam bij stichting Scala. 
 

Bezetting (fte)

Peildatum 31-12-2019 31-03-2019 30-06-2019 30-09-2019 31-12-2019 31-03-2020 30-06-2020 30-09-2020

Soort

Regulier 35,3              35,3              35,9              35,5              31,7              30,3              30,8              27,4              

Gesubsidieerd 28,0              28,0              28,4              28,4              27,4              27,4              27,0              26,7              

Fidant (P-wet) 2,0                1,6                1,1                1,1                2,3                2,3                1,9                1,8                

Totaal 65,3              64,8              65,4              65,1              61,4              60,0              59,6              55,9              

Omzet

2019 2020

kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3*

Omzet 532.664          554.047          531.382          537.266          473.905          469.206          333.478          
* = periode is nog niet afgesloten
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Voordat de in-bewegingkoers binnen WML Facilitair werd ingezet, zou WML Facilitair na het wegvallen 

van een contract op zoek zijn gegaan naar nieuwe schoonmaakprojecten voor de reguliere 

medewerkers. Het past echter niet meer in de koers om dit nog te doen. Dit betekent dat er te weinig 

projecten zijn om alle reguliere en Sw-medewerkers te kunnen plaatsen. Gezien de koers heeft WML 

Facilitair er voor gekozen de Sw-medewerkers te plaatsen op bestaande projecten. Zij zullen op deze 

projecten de plek innemen van een reguliere medewerker. De vrijkomende reguliere medewerker zal 

door WML Facilitair begeleid worden naar een werkplek bij een andere werkgever. Deze andere 

werkgever zou Actief Cleaning Services kunnen zijn. In totaal gaat het om 7 reguliere medewerkers 

(3,1 fte) die begeleid zullen worden naar ander werk. 

Vanwege het vertrek van een leidinggevende staat er momenteel een vacature open voor een 
teamleider Schoonmaak. Deze teamleider zal op een tijdelijk dienstverband in dienst komen en gaat 
de benodigde capaciteit aan leidinggevenden, na afbouw van de contracten, in kaart brengen en de 
organisatie hierop inrichten. Hierin zal ook het benodigde leerwerkaanbod naar behoefte van de 
afdeling R&P, meegenomen worden.  
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Toezicht 
Wat hebben we al gedaan? 

Omdat er binnen de afdeling Toezicht al sinds 2018 geen beveiliginsgwerkzaamheden meer worden 
uitgevoerd, heeft WML Facilitair de vergunning om deze werkzaamheden te mogen verrichten in laten 
trekken. Ook is de inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel hierop aangepast. 
 
De afgelopen periode hebben de medewerkers van de afdeling Toezicht hun werkzaamheden niet 
volledig uit kunnen voeren. De panden waar toezicht wordt gehouden, zijn gesloten geweest. Eén van 
de fietsenstallingen is nog steeds niet in gebruik, omdat deze niet kan voldoen aan de richtlijnen met 
de betrekking tot de anderhalve meter afstand. De inzetbaarheid van de medewerkers was echter ook 
beperkt, omdat enkele van hen vanwege een kwetsbare gezondheid preventief niet aan het werk 
konden. 
 

 

 

Wat gaan we nog doen? 

De werkzaamheden die momenteel op de afdeling Toezicht worden verricht zijn: 
- Het bemensen van de fietsenstallingen in het centrum van Waalwijk; 
- toezicht houden in de bibliotheek van Waalwijk; 
- toezicht houden in de gemeentewinkel in Loon op Zand.  

 
Op dit moment vinden er gesprekken plaats met de contactpersoon van de bibliotheek van Waalwijk 
om deze opdracht per 1 januari 2021 te beëindigen. Vanwege verminderde inzetbaarheid van de 
medewerkers van de afdeling Toezicht wordt het steeds moeilijker deze opdracht goed uit te voeren. 
 
Wat overwegen we? 

De afdeling Toezicht fungeert op dit moment met name als werkplek voor fysiek zeer beperkte 
medewerkers, zoals hieronder omschreven in scenario 1. Vanwege de kleine omvang van de afdeling 
zal bekeken worden waar deze in de toekomst gepositioneerd kan worden. Daarnaast zou het tweede 
scenario in de toekomst mogelijk kunnen zijn.  
 
Scenario 1:  WML Facilitair biedt werkplekken aan fysiek beperkte medewerkers en 
werkervaringsplekken 
 
De afdeling toezicht is geschikt om SW- medewerkers, die vanwege fysieke klachten niet gedetacheerd 
kunnen worden of niet op andere werkplekken binnen Baanbrekers kunnen werken, een werkplek te 
bieden. Dit betreft geen beschutte werkplek omdat medewerkers alleen op locatie actief zijn en 
klantgericht en zelfstandig moeten kunnen werken. 

Bezetting (fte)

Peildatum 31-12-2019 31-03-2019 30-06-2019 30-09-2019 31-12-2019 31-03-2020 30-06-2020 30-09-2020

Soort

Regulier 1,2                1,2                1,2                1,1                1,1                1,1                1,2                1,2                

Gesubsidieerd 6,9                6,9                6,9                5,9                5,9                5,9                5,9                5,3                

Fidant (P-wet) -                -                -                -                -                -                -                -                

Totaal 8,1                8,1                8,1                7,0                7,0                7,0                7,1                6,5                

Omzet

2019 2020

kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3*

Omzet 55.013            58.694            55.090            53.599            41.253            39.363            25.552            
* = periode is nog niet afgesloten
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Fysiek beperkte Participatiewet-kandidaten kunnen binnen de afdeling arbeidsritme opdoen. Ook 
kunnen zij, vanwege de vele klantcontacten die in het werk plaatsvinden, werken aan communicatieve 
vaardigheden. 
 
Scenario 2:  WML Facilitair heeft geen afdeling toezicht meer, de werkzaamheden worden 
georganiseerd door de gemeenten/ instantie zelf 
 
Medewerkers die werkzaam zijn op de huidige projecten worden gedetacheerd of treden in dienst bij 
de opdrachtgever en worden door trajectbegeleiders van de afdeling R&P begeleid en ontwikkeld.  


