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 ONDERWERP STUKKEN ACTIE              
1. Opening                                                     

 a) Presentatie dhr. Eric van Agt m.b.t. memo benchmark Divosa/Stimulansz ja  ter info 

 b) Stand van zaken Tozo       ja  ter info 

 

2. Ingekomen stukken        

 a) Advies Participatieraad n.a.v. de kaderbrief 2022    ja  ter info 

 b) Verslag van de Participatieraad d.d. 29 oktober 2020   ja  ter info 

 

3.  Besluitenlijst AB-vergadering   

               a) Concept verslag AB-vergadering van 26 oktober 2020   ja  vaststellen 

               b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering van 26 oktober  2020 ja  vaststellen 

               c) Concept termijnkalender AB van 14 december 2020   ja  vaststellen 

d) Concept termijnkalender AB voor het jaar 2021-2022   ja  vaststellen 

 

TER BESPREKING 
Niets aan de orde 

  

TER BESLUITVORMING 
4. 5de wijziging mandaat- machtiging- en volmachtregister Baanbrekers 

 a) AB voorstel        ja  vaststellen 

 b) 5de wijziging mandaat- machtiging- en volmachtregister Baanbrekers ja  vaststellen 

 

5. Vergaderdata bestuurscyclus 

 a) AB voorstel vergaderdata bestuurscyclus 2021    ja  vaststellen 

 b) Vergaderplanning bestuur 2021      ja  vaststellen 

       

TER INFORMATIE/KENNISNAME 
6.  Kaderbrief 2022 

 a) AB voorstel kaderbrief 2022      ja  kennisnemen 

 b) Kaderbrief 2022       ja  kennisnemen 

     

7. Stand van zaken koers    

a) Voorstel concretisering van de koers ‘kom in beweging’    ja  kennisnemen 

 b) Memo concretisering van de koers ‘kom in beweging’    ja  kennisnemen

             

8. Mededelingen & Rondvraag 

AGENDA MAANDAG  14 december 2020                            ALGEMEEN BESTUUR 
Tijd:              19.00 -20.30 uur 

Locatie:       Géén er wordt digitaal vergaderd 
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Voorstel inzake 
 

Opvolging Benchmark Divosa/Stimulansz/BMC 

Steller Eric van Agt (manager Inkomensondersteuning)  en Mark van Amelsvoort 
(Beleidsadviseur) 

Verantwoordelijk 
manager 

Ad van Oudheusden  

Datum bestuur  14 december 2020 

Beslispunten Kennisnemen van het voorstel 

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 
 

23-09-2020 Ad van 
Oudheusden, 
Eric van Agt, 
Mark van 
Amelsvoort  

Frans Kuiper (Stimulansz)  
Hidde Brink (Divosa)  

Besluitvorming: 
 Datum Advies/besluit 

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

N.V.T.  

Besluit van het AB 
(vul in wat van toepassing is) 

Datum 
 

kennisnemen: 
 
 
 
 
ondertekening: 
 
 
Ad van Oudheusden               R. Bakker 
Secretaris                                  Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 Datum Actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht Datum/N.V.T.  

Website/intranet Datum/N.V.T.  

Handboek Baanbrekers Datum/N.V.T.  

Opname in het archief Datum/N.V.T.  

Anders Datum/N.V.T.  
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Nadere informatie: 
 

Inleiding  
Baanbrekers doet al jaren mee met de benchmark van Divosa/Stimulansz/BMC, die prestaties van 
gemeenten en andere organisaties (ISD, RSD) op domein van werk en inkomen vergelijken. Jaarlijks 
krijgt Baanbrekers een presentatie van Divosa en Stimulansz, waarbij uit de totale benchmark (met 
de honderden indicatoren en de meer dan 200 organisaties) een selectie wordt gegeven van enkele 
opvallende indicatoren en wordt vergeleken met het gemiddelde van de benchmark en met enkele 
soortgelijke organisaties. Dit jaar vond de presentatie plaats op 23 september 2020.  
 
De presentatie van de benchmark leverde enkele bevindingen op en daarop volgend tips en tops 
vanuit Divosa en Stimulansz.  

De tops waren: 

 veel uitstroom in de eerste 3 maanden 

 veel LKS en groei Beschut werk 

 financieel resultaat zeer positief 
De tips waren:  

 heb aandacht voor het zittend bestand 

 aantal vorderingen waarop wordt afgelost (vorderingen afboeken ?) 
Onderstaand treft u de reactie aan van Baanbrekers op de meest in het oog springende 
bevindingen. Tevens geven we aan een bevinding leidt tot verbeteracties. Deze zijn samenvattend in 
een schema weergegeven.  
 
De bevindingen 

 Volumedaling in 2019 goed, in 2020 ongunstiger bestandsontwikkeling 
Reactie: de ongunstigere bestandsontwikkeling is herkenbaar. Dit is voornamelijk te verklaren door 
de Corona-crisis. Dit is overigens ook zichtbaar bij alle organisaties in Nederland . De volume-
ontwikkeling in 2019 en 2020 is bij Baanbrekers gunstiger dan het gemiddelde van Nederland. Deze 
bevinding leidt niet tot nieuw inzicht.  
 

 Veel dynamiek in- en uitstroom 
Er wordt nogal eens gedacht dat, bijvoorbeeld bij een stabiel aantal klanten van rond de 1500 
gedurende enkele weken, er niet veel gebeurt in het klantenbestand. Maar de waarheid is dat er 
continu sprake is van instroom aan de voorkant en uitstroom aan de achterkant, waardoor de 
samenstelling van het bestand continu verandert. Deze bevinding leidt niet tot nieuw inzicht. 
 

 Instroom jongeren hoger dan bestandsaandeel 
Jongeren vertegenwoordigen zo’n 12% van het zittende bestand, terwijl ze zo’n 27% van de 
instroom vertegenwoordigen. De ingestroomde jongeren stromen dus blijkbaar relatief snel weer 
uit. Dit sluit aan bij de eerder benoemde ‘top’ dat Baanbekers veel uitstroom realiseert in de eerste 
3 maanden. Onlangs publiceerde het UWV dat er voor de tweede opvolgende maand een afnemend 
aantal WW-ers zichtbaar is en dat deze afname onder jongeren het sterkst is. Blijkbaar vinden zij 
ondanks de huidige economische tegenslag alsnog relatief eenvoudig werk. Focus op andere 
doelgroepen dan jongeren zou wellicht meer uitstroom opleveren. Dit sluit aan bij de ‘tip’ om 
aandacht te hebben voor het zittend bestand.  
 
 
 

 Relatief hoge instroom ouderen / hoogste aandeel in bestand 
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Het aandeel van de 55+-ers op de instroom ligt met 5% hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat 
geldt ook voor het aandeel 55+-ers in het klantenbestand. We hebbe n dat vergeleken door de 
bevolkingsopbouw in de 3 Langstraat-gemeenten te leggen naast de landelijke bevolkingsopbouw. 
Ook daar zien we dat in onze 3 gemeenten het aandeel ouderen hoger is dan landelijk gemiddeld.  
 
regio Leeftijd 18-27 % 28-35 %2 36-54 %4 55-66 %3 18-66 (totaal) 

Nederland 2020 2209748 20 1775525 16 4324122 39 2778244 25 11087639 

Heusden 2020 4930 18 3999 14 11336 40 7777 28 28042 

Loon op Zand 2020 2458 17 2039 14 5779 40 4191 29 14467 

Waalwijk 2020 5420 18 4954 16 12261 40 7842 26 30477 
 
De bevinding ligt daarmee in lijn met de lokale demografische situatie. Daarnaast ligt het in de lijn 
der verwachting dat ondervertegenwoordiging van de doelgroep jongeren een 
oververtegenwoordiging van een andere doelgroep oplevert om op een totaal van 100% uit te 
komen. Wanneer Baanbrekers met de tip ‘aandacht voor het zittend bestand’ aan de slag zou gaan, 
dient rekening te worden gehouden met het relatief hogere aandeel ouderen.  
 

 Veel uitstroom eerste 3 maanden; na 1 jaar terugvallende uitstroom 
Bij Baanbrekers heeft inderdaad een relatief groot deel van de uitstroom (25%) kort  in die uitkering 
gezeten(0-3 maanden). Dat ligt in lijn met het beleid om mensen zo snel mogelijk weer naar werk (of 
opleiding) te helpen. Daarnaast is ook zichtbaar dat de uitstroom na een verblijfsduur van 12 
maanden en langer is afgenomen sinds vorig jaar. Dit is in lijn met signalen van werkmakelaars en de 
vaker benoemde ‘wet van de remmende voorsprong’. Het blijkt in de praktijk steeds moeilijker om 
de kandidaten te matchen met beschikbare vacatures wanneer je steeds dichter op het zogenaamde 
granieten bestand komt. Dit is in lijn met de gemiddeld hogere leeftijd van het bestand en de hogere 
aantal vrijstellingen (zie verderop). Aandacht voor het zittende bestand, conform een van de tips, is 
een aanbeveling die uit deze benchmark is op te maken. Hiermee kan ook geanticipeerd worden op 
de op handen zijnde wetswijziging participatiewet in verband met ondersteuning mensen in de 
bijstand. Onder andere in de future state IDU is er uitgebreid aandacht voor een passende aanpak 
voor het zittend bestand.  
 

 Hoge gemiddelde verblijfsduur 
Dit is een logisch gevolg van het vorige punt: als er veel uitstroom is van ‘kort-verblijvers’, wordt het 
aandeel van ‘lang-verblijvers’ groter, en daarmee de gemiddelde verblijfsduur. Dit onderstreept 
nogmaals dat aandacht voor het zittende bestand gewenst is.  
 

 Veel LKS en groei Beschut Werk 
Dit is goed om te constateren. Werken met lks is in vele opzichten gunstiger dan het aangewezen 
zijn op een uitkering. Uiteraard voor het resultaat BUIG maar belangrijker nog voor de betreffende 
personen die een actieve bijdrage leveren aan de samenleving. Daarnaast doen zij als werkenden 
minder vaak een beroep op geestelijke gezondheidszorg en Wmo-ondersteuning zoals het CPB in 
maart dit jaar publiceerde in het onderzoek ‘De brede baten van werk’.  
Overigens is de lage waarde (‘nul’) bij Beschut Werk in september-november 2019 toe te schrijven 
aan administratieve achterstanden op dat moment. In werkelijkheid was er een realisatie van 18 fte.   
 

 Herinstroom relatief aan hoge kant 
We zien dat de herinstroom binnen 12 maanden iets hoger ligt dan landelijk gemiddeld (1% hoger), 
maar dat we het ten opzichte van een jaar geleden zo’n 5% beter presteren.  Toch willen we graag 
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verder bezien hoe we de uitstroom van uitkeringsgerechtigden duurzamer kunnen maken. Onder 
andere in de Future state IDU is daar uitgebreid aandacht voor. 
 

 Financieel resultaat zeer positief 
Het budgetresultaat is inderdaad erg positief, en is +20% van het totaal. Dat is aanzienlijk boven het 
landelijk gemiddelde, dat zelfs ca 2% negatief is.  
 

 Prijs beneden gemiddeld 
Ook positief bericht, want daarmee zijn de uitgaven ook lager dan gemiddeld. De prijs (na aftrek 
baten) is een samenstelling van verschillende factoren. Deze wordt bepaald door de leeftijd en de 
samenstelling van het gezin van de uitkeringsgerechtigde, van de parttime inkomsten, van de 
ontvangsten van debiteuren, etc. Het is lastig te bepalen in hoeverre deze factoren ieder voor zich 
hebben geleid tot een lager dan gemiddelde nettoprijs. Deze factoren zijn overigens lastig te 
beïnvloeden.  
 

 Een gemiddeld aantal parttimers, de inkomsten ervan zijn iets lager dan gemiddeld 
Baanbrekers probeert uitkeringsgerechtigden natuurlijk zoveel mogelijk fulltime aan het werk te 
krijgen zodat ze volledig uitstromen uit het bestand. Maar daar waar fulltime uitstroom nog niet 
mogelijk is, zullen we nog meer gaan trachten te komen tot parttime uitstroom. Dit speelt met 
name bij uitkeringsgerechtigden die al langer in de bijstand zitten, en een grotere afstand tot de 
arbeidsmarkt hebben.  
 

 Inkomsten per vordering lager / lage incassoquote 
De incassoquote is lager dan gemiddeld, maar de ontvangsten t.o.v. de uitgaven Buig zijn net iets 
hoger dan het gemiddelde. De incassoquote is het ingevorderd bedrag gedeeld door de uitstaande 
debiteuren. Als de afwijking niet in de ontvangsten zit, dan moet deze in de uitstaande debiteuren 
zitten. Baanbrekers heeft een relatief hoog debiteurensaldo. Dit is niet alleen het gevolg van het 
stringente invorderingsbeleid. In het debiteurenbestand zit een groot aantal vorderingen waarvoor 
een voorziening is gevormd in verband met gehele of gedeeltelijke oninbaarheid. Van de 
vorderingen die voor 100% zijn voorzien als oninbaar, kan wellicht een deel uit het bestand worden 
verwijderd. Een dergelijke opschoningsactie heeft geen financieel effect, maar zal wel de 
incassoquote verhogen. 
 

 Weinig maatregelen 
Het aantal maatregelen t.o.v. het volume Buig is wat lager dan het landelijk gemiddelde. Wanneer 
een belanghebbende onvoldoende gehoor geeft aan de afspraken met een consulent of 
werkmakelaar, wordt de afweging gemaakt om al dan niet een maatregel op te leggen. Daarbij 
speelt het resultaat op de langere termijn ook mee.  We zullen nader onderzoeken of we vinden dat 
we hierin als organisatie een juiste balans hebben gevonden. 
 

 Veel vrijstellingen 
In de grafiek is te zien dat het aantal ontheffingen in 2019 is gaan stijgen, en dat dit nu hoger is dan 
het landelijk gemiddelde. Dit wordt veroorzaakt doordat we in 2019 een screening hebben laten 
uitvoeren van het bestand uitkeringsgerechtigden, wat heeft geleid tot meer en beter inzicht in de 
actuele situatie van de uitkeringsgerechtigden en tot een hoger aantal (tijdelijke) vrijstellingen. De 
gemeenten kunnen de burgers met een (tijdelijke) vrijstelling een participatieaanbod doen conform 
de in 2018 vastgestelde koers. Namens Baanbrekers is een werkgroep Sociaal Maatschappelijke 
Activering met de gemeenten in overleg om het proces van klantcontact af te stemmen.  
 
Tevens is er een opmerking door Divosa/Stimulansz gemaakt:  
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Noteer bij ‘reden uitstroom’ zo min mogelijk ‘reden: overig’ en zo vaak mogelijk ‘reden: arbeid uit 
dienstbetrekking’ of andere uitstroomsoorten richting werk. Baanbrekers heeft een hoger dan 
gemiddeld aantal uitstroom met ‘reden: overig’ (18% t.o.v. 10% gemiddeld). Divosa en Stimulansz 
signaleren dat in dit geval vaker dan nodig ‘reden: overig’ wordt geregistreerd. Bijvoorbeeld 
wanneer de aanvangsdatum van een dienstbetrekking niet wordt doorgegeven bij beëindiging van 
een uitkering. In dat geval is ‘reden: arbeid uit dienstbetrekking’ een betere registratie dan ‘reden: 
overig’. Het advies is om niet veel boven het landelijk gemiddelde van 10% uit te komen. Dit gaan 
we intern iedereen instrueren. 
 
Conclusie 
De bevindingen zijn indien ze leiden tot verbeteracties  in onderstaand schema weergegeven. 
Daarbij zijn tevens de acties opgenomen met daarbij de actor (door) en de beoogde datum waarop 
de actie gerealiseerd dient te zijn.   

Bevinding Actie Door Doel  Planning  

Heb  
aandacht 
voor het 
zittende 
bestand 

Arbeidspotentieel 
deeltijdwerk optimaal 
benutten 

Werkgroep   
Bedrijfsarts & 
Leefgebieden- 
Expert (BA&LG) 

Geobjectiveerde 
beoordeling van 
aanwezig 
arbeidspotentieel  

Q4 2022 

Werkgroep 
Persoonlijk 
Ontwikkel-plan 
(POP) 

Opbouw van uren bij 
deeltijdwerk t.b.v. 
zelfstandig voorzien in 
levensonderhoud  

Q4 2022 

Werkgroep 
methodische 
aanpak (LWS) 

Werkplekken 
aanbieden afgestemd 
op mogelijkheden 
kandidaat  

Q4 2022 

Toeleiden van en naar 
participatieaanbod  

Werkgroep  
Intake  

Intake afstemmen op 
toeleiding naar 
participatieaanbod 

Q2 2021 

Werkgroep  
Sociale  
Maatschappe-
lijke Activering 
(SMA) 

Processen Baanbrekers 
en gemeenten 
afstemmen t.b.v. 
trajecten  
maatschappelijke 
activering 

Q2 2021 

Werkmakelaar C-
bestand 

Kandidaten in beeld 
brengen en houden bij 
overdracht naar 
gemeenten voor een 
traject 
maatschappelijke 
activering.  

Lopend 

Periodiek spreken 
uitkeringsgerechtigden  

Werkgroep 
POP 

Proces hercontrole 
afstemmen op 
beoogde wijziging 
Participatiewet 

Q4 2022  

Implementeren 
verbetervoorstellen 

Management 
R&P en IO 

Betere dienstverlening 
door integrale aanpak 

Q4 2021 
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Integrale 
Ketenbenadering (IKB) 

Voorkom 
herinstroom 

Duurzame uitstroom 
realiseren 

Management 
R&P 

Sturen op duurzame 
uitstroom middels 
monitoring KPI 

Q1 2021 

Team markt-
bewerking 

Focus op duurzame 
arbeidsplaatsen voor 
doelgroep  

Lopend  

Werkgroep 
Door- en 
uitstroom 

Samenhang in 
begeleiding traject van 
door-, uitstroom en 
nazorg realiseren  

Vanaf Q3 
20212 
inplannen 

Werkgroep 
Intake 

Intake geeft inzage in 
aanwezige 
competenties tbv 
matching op basis van 
competenties 

Q2 2021 

Werkgroep 
Leerwerkstructuur  

Leerwerkaanbod PMC’s 
afstemmen op 
behoefte van de markt 
en talenten van de 
kandidaten voor een 
effectievere (door- en) 
uitstroom 

Q4 2022 

Onderzoeken tool 
Werkloont  

Management 
R&P 

Financiële gevolgen bij 
aanvaarden 
(deeltijd)werk in kaart 
brengen om uitval uit 
werk te verminderen.   

Q1 2021 

Er zijn 
relatief 
minder 
maatregelen  

Proces maatregelen 
herzien 

Werkgroepen 
POP en 
Instrumenten-
catalogus 

objectiveren van de 
inzet van de 
‘maatregel’ in het re-
integratietraject.  

Vanaf Q3 
2021 
inplannen  

Incassoquote 
is relatief 
laag 

100% oninbare 
vorderingen afboeken 

Management IO Incassoquote niet laten 
vervuilen door 100% 
oninbare debiteuren 

Q2 2021 

Reduceren 
registratie 
‘reden 
overig’ als 
reden  
uitstroom.  

Instructie aanpassen 
en communiceren  

Management IO 
en R&P 

‘Reden uitstroom’ niet 
laten vervuilen door 
onterechte ‘reden 
overig’  

Q1 2021 

 

Implementatie en 
communicatie 

Datum/N.V.T. 

Bijlage(n)  

 
 
 
 



Soort Aanvraag Aantal aanvragen Soort Aanvraag Fase in Proces Aantal

Bezwaar TOZO 54 versturen ontvangstbevestiging 12

Noodpakket KAP Zelfstandige 271 onderzoek 2

Noodpakket LO TOZO-1 2.210 hoorzitting 2

Noodpakket LO TOZO-2 478 Archiveren 36

Noodpakket LO TOZO-3 302 Ingetrokken 1

Noodpakket Voorschot 1.503 Einde Proces 1

Geheel - Totaal 4818 ontvangst aanvraag 9

beslissing 1

herbeslissen 1

Omschrijving Besluit Aantal Scannen documenten 202

Bezwaar Gedeeltelijk gegrond 2 Archiveren 2

Bezwaar Gegrond 4 Einde Proces 9

Bezwaar ingetrokken 11 Ingetrokken 47

Bezwaar niet Ontvankelijk 7 ontvangst aanvraag 1

Bezwaar Ongegrond 13 Scannen documenten 1.802

Afwijzing aanvraag 35 Archiveren 4

Buiten behandeling aanvraag 12 Ingetrokken 187

Intrekking  aanvraag 77 Einde Proces 216

Toekenning aanvraag 89 ontvangst aanvraag 2

Aanvraag doorgezonden 19 Scannen documenten 456

Afwijzing aanvraag 258 Archiveren 3

Buiten behandeling aanvraag 78 Einde Proces 4

Intrekking  aanvraag 72 Ingetrokken 13

Toekenning aanvraag 1.596 ontvangst aanvraag 62

Afwijzing aanvraag 61 onderzoek 1

Buiten behandeling aanvraag 8 aanvultermijn 3

Geen aanvraag ingenomen 1 2e Aanvultermijn 5

Intrekking  aanvraag 7 rapportage 4

Niet terugvorderen 1 herrapportage 6

Toekenning aanvraag 385 beslissing 1

Aanvraag doorgezonden 1 administratieve verwerking 1

Afwijzing aanvraag 6 Scannen documenten 65

Intrekken werkproces, adm reden 1 Archiveren 8

Intrekking  aanvraag 2 Ingetrokken 6

Toekenning aanvraag 205 Einde Proces 140

Afwijzing aanvraag 280 Scannen documenten 8

Buiten behandeling aanvraag 1 Archiveren 36

Intrekking  aanvraag 22 Einde Proces 1.320

Toekenning aanvraag 1.069 Ingetrokken 139

4818

Aantal cliënten Bedrag * 

1.722 5.183.589,49

Aantal cliënten Bedrag * 

128 137.608,01

Aantal betalingen Bedrag

1.213 1.553.868,59

Aantal betalingen Bedrag

90 654.229,00

 * = Bedrag dat netto is betaald na aftrek van inkomsten en verstrekt voorschot

7.529.295,09

Peildatum:30-11-2020-16.30 uur

Noodpakket Voorschot

Geheel

Noodpakket LO TOZO-3

Noodpakket Voorschot

Rapportage voortgang TOZO totaal gemeenten Heusden - Loon op Zand - Waalwijk

Bezwaar TOZO

Noodpakket KAP Zelfstandige

Noodpakket LO TOZO-1

Noodpakket LO TOZO-2

Bezwaar TOZO

Noodpakket KAP Zelfstandige

Noodpakket LO TOZO-1

Noodpakket LO TOZO-2

Noodpakket LO TOZO-3

Totale uitgaven (Levensonderhoud + Voorschotten + Bedrijfskapitaal: 

In het overzicht 

'Levensonderhoud betaalt' is 

nu weergegeven het aantal 

cliënten aan wie is betaald en 

wat totaal is uitgegeven.

Aantal aanvragen Status aanvragen in behandeling

Aantal besloten aanvragen

Levensonderhoud betaalt TOZO 1+2

Levensonderhoud betaalt TOZO 3

Voorschotten betaalt

Bedrijfskapitaal betaalt



Gemeentecode Soort Aanvraag Aantal aanvragen Gemeentecode Omschrijving Fase in Proces Aantal

Bezwaar TOZO 18 versturen ontvangstbevestiging 3

Noodpakket KAP Zelfstandige 91 hoorzitting 2

Noodpakket LO TOZO-1 834 Archiveren 12

Noodpakket LO TOZO-2 187 Ingetrokken 1

Noodpakket LO TOZO-3 122 18

Noodpakket Voorschot 547 ontvangst aanvraag 1

1799 Scannen documenten 73

Ingetrokken 16

Einde Proces 1

Gemeentecode Soort Aanvraag Besluit Aantal 91

Bezwaar Gegrond 2 Scannen documenten 673

Bezwaar ingetrokken 3 Archiveren 4

Bezwaar niet Ontvankelijk 3 Einde Proces 83

Bezwaar Ongegrond 4 Ingetrokken 74

Afwijzing aanvraag 7 834

Buiten behandeling aanvraag 5 Scannen documenten 179

Intrekking  aanvraag 19 Archiveren 3

Toekenning aanvraag 43 Einde Proces 2

Aanvraag doorgezonden 7 Ingetrokken 3

Afwijzing aanvraag 94 187

Buiten behandeling aanvraag 21 ontvangst aanvraag 21

Intrekking  aanvraag 27 aanvultermijn 2

Toekenning aanvraag 611 2e Aanvultermijn 2

Afwijzing aanvraag 28 rapportage 1

Buiten behandeling aanvraag 4 beslissing 1

Intrekking  aanvraag 5 Scannen documenten 26

Niet terugvorderen 1 Archiveren 4

Toekenning aanvraag 146 Ingetrokken 1

Afwijzing aanvraag 3 Einde Proces 64

Toekenning aanvraag 92 122

Afwijzing aanvraag 109 Scannen documenten 3

Buiten behandeling aanvraag 1 Archiveren 17

Intrekking  aanvraag 9 Ingetrokken 47

Toekenning aanvraag 382 Einde Proces 480

547

1799

Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag * 

797 663 2.055.691,63

Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag * 

797 54 57.291,09

Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag

797 442 562.469,10

Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag

797 43 307.524,00

2.982.975,82

797

797

Noodpakket LO TOZO-3

Noodpakket Voorschot

Rapportage voortgang TOZO totaal gemeente Heusden

797 Bezwaar TOZO

Bezwaar TOZO

Noodpakket KAP Zelfstandige

Noodpakket KAP Zelfstandige

Noodpakket LO TOZO-1

Noodpakket LO TOZO-1

Noodpakket LO TOZO-2

Noodpakket LO TOZO-3

Noodpakket Voorschot

Noodpakket Voorschot

Noodpakket LO TOZO-3

Bezwaar TOZO

Noodpakket KAP Zelfstandige

Noodpakket LO TOZO-1

Noodpakket LO TOZO-2

Aantal besloten aanvragen

Aantal aanvragen Status aanvragen in behandeling

Levensonderhoud betaalt TOZO 3

Bedrijfskapitaal betaalt

797

797 - Totaal

Noodpakket LO TOZO-2

Peildatum:30-11-2020-16.30 uur

In het overzicht 

Levensonderhoud 

betaalt is nu 

weergegeven het 

aantal cliënten aan 

wie is betaald.

 * = Bedrag dat netto is betaald na aftrek van inkomsten en verstrekt voorschot

Totale uitgaven (Levensonderhoud + Voorschotten + Bedrijfskapitaal: 

Levensonderhoud betaalt TOZO 1+2

Voorschotten betaalt



Gemeentecode Soort Aanvraag Aantal aanvragen Gemeentecode Omschrijving Fase in Proces Aantal

Bezwaar TOZO 10 versturen ontvangstbevestiging 2

Noodpakket KAP Zelfstandige 55 onderzoek 2

Noodpakket LO TOZO-1 435 Archiveren 5

Noodpakket LO TOZO-2 81 Einde Proces 1

Noodpakket LO TOZO-3 48 10

Noodpakket Voorschot 299 ontvangst aanvraag 2

928 Scannen documenten 38

Ingetrokken 12

Einde Proces 3

Gemeentecode Soort Aanvraag Besluit Aantal 55

Bezwaar Gedeeltelijk gegrond 1 ontvangst aanvraag 1

Bezwaar Gegrond 1 Scannen documenten 349

Bezwaar ingetrokken 1 Einde Proces 44

Bezwaar niet Ontvankelijk 1 Ingetrokken 41

Bezwaar Ongegrond 2 435

Afwijzing aanvraag 7 ontvangst aanvraag 1

Buiten behandeling aanvraag 1 Scannen documenten 76

Intrekking  aanvraag 18 Einde Proces 1

Toekenning aanvraag 15 Ingetrokken 3

Afwijzing aanvraag 51 81

Buiten behandeling aanvraag 11 ontvangst aanvraag 9

Intrekking  aanvraag 17 herrapportage 1

Toekenning aanvraag 315 Scannen documenten 13

Afwijzing aanvraag 7 Archiveren 1

Buiten behandeling aanvraag 3 Ingetrokken 1

Toekenning aanvraag 67 Einde Proces 23

Afwijzing aanvraag 1 48

Toekenning aanvraag 36 Archiveren 9

Afwijzing aanvraag 52 Einde Proces 254

Intrekking  aanvraag 2 Ingetrokken 36

Toekenning aanvraag 212 299

928

Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag * 

809 334 945.781,12

Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag * 

797 20 21.248,51

Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag

809 215 277.650,99

Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag

809 14 101.492,00

1.346.172,62

Noodpakket Voorschot

809

809 Bezwaar TOZO

Noodpakket KAP Zelfstandige

Noodpakket LO TOZO-1

Noodpakket LO TOZO-2

Noodpakket LO TOZO-3

Noodpakket Voorschot

Rapportage voortgang TOZO totaal gemeente Loon op Zand

809 Bezwaar TOZO

Bezwaar TOZO

Noodpakket KAP Zelfstandige

Noodpakket KAP Zelfstandige

Noodpakket LO TOZO-1

Noodpakket LO TOZO-1

Noodpakket LO TOZO-2

Noodpakket LO TOZO-2

Noodpakket LO TOZO-3

Noodpakket LO TOZO-3

Noodpakket Voorschot

Aantal aanvragen Status aanvragen in behandeling

Aantal besloten aanvragen

809

809 - Totaal

Peildatum:30-11-2020-16.30 uur

In het overzicht 

Levensonderhoud 

betaalt is nu 

weergegeven het 

aantal cliënten aan 

wie is betaald

Levensonderhoud betaalt TOZO 1+2

Levensonderhoud betaalt TOZO 3

Voorschotten betaalt

Bedrijfskapitaal betaalt

Totale uitgaven (Levensonderhoud + Voorschotten + Bedrijfskapitaal: 

 * = Bedrag dat netto is betaald na aftrek van inkomsten en verstrekt voorschot



Gemeentecode Soort Aanvraag Aantal aanvragen Gemeentecode Omschrijving Fase in Proces Aantal

Bezwaar TOZO 26 versturen ontvangstbevestiging 7

Noodpakket KAP Zelfstandige 125 Archiveren 19

Noodpakket LO TOZO-1 941 26

Noodpakket LO TOZO-2 210 ontvangst aanvraag 6

Noodpakket LO TOZO-3 132 beslissing 1

Noodpakket Voorschot 657 herbeslissen 1

2091 Scannen documenten 91

Archiveren 2

Ingetrokken 19

Gemeentecode Soort Aanvraag Besluit Aantal Einde Proces 5

Bezwaar Gedeeltelijk gegrond 1 125

Bezwaar Gegrond 1 Scannen documenten 780

Bezwaar ingetrokken 7 Einde Proces 89

Bezwaar niet Ontvankelijk 3 Ingetrokken 72

Bezwaar Ongegrond 7 941

Afwijzing aanvraag 21 ontvangst aanvraag 1

Buiten behandeling aanvraag 6 Scannen documenten 201

Intrekking  aanvraag 40 Einde Proces 1

Toekenning aanvraag 31 Ingetrokken 7

Aanvraag doorgezonden 12 210

Afwijzing aanvraag 113 ontvangst aanvraag 32

Buiten behandeling aanvraag 46 onderzoek 1

Intrekking  aanvraag 28 aanvultermijn 1

Toekenning aanvraag 670 2e Aanvultermijn 3

Afwijzing aanvraag 26 rapportage 3

Buiten behandeling aanvraag 1 herrapportage 5

Geen aanvraag ingenomen 1 administratieve verwerking 1

Intrekking  aanvraag 2 Scannen documenten 26

Toekenning aanvraag 172 Archiveren 3

Aanvraag doorgezonden 1 Einde Proces 53

Afwijzing aanvraag 2 Ingetrokken 4

Intrekken werkproces, adm reden 1 132

Intrekking  aanvraag 2 Scannen documenten 5

Toekenning aanvraag 77 Archiveren 10

Afwijzing aanvraag 119 Ingetrokken 56

Intrekking  aanvraag 11 Einde Proces 586

Toekenning aanvraag 475 657

2091

Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag * 

867 725 2.182.116,74

Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag * 

867 54 59.068,41

Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag

867 556 713.748,50

Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag

867 33 245.213,00

3.200.146,65

867

867

Noodpakket LO TOZO-3

Noodpakket Voorschot

867 Bezwaar TOZO

Bezwaar TOZO

Noodpakket KAP Zelfstandige

Noodpakket KAP Zelfstandige

Noodpakket LO TOZO-1

Noodpakket LO TOZO-3

Noodpakket LO TOZO-3

Noodpakket Voorschot

Noodpakket Voorschot

Rapportage voortgang TOZO totaal gemeente Waalwijk

Bezwaar TOZO

Noodpakket LO TOZO-1

Noodpakket LO TOZO-2

867

867 - Totaal

Noodpakket KAP Zelfstandige

Noodpakket LO TOZO-1

Noodpakket LO TOZO-2

Aantal aanvragen Status aanvragen in behandeling

Aantal besloten aanvragen

Noodpakket LO TOZO-2

Peildatum:30-11-2020-16.30 uur

In het overzicht 

Levensonderhoud 

betaalt is nu 

weergegeven het 

aantal cliënten aan 

wie is betaald

 * = Bedrag dat netto is betaald na aftrek van inkomsten en verstrekt voorschot

Levensonderhoud betaalt TOZO 1+2

Levensonderhoud betaalt TOZO 3

Voorschotten betaalt

Bedrijfskapitaal betaalt

Totale uitgaven (Levensonderhoud + Voorschotten + Bedrijfskapitaal: 
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> AAN:  Algemeen Bestuur 
> VAN: E. van Agt, manager Inkomensondersteuning 
> BETREFT: Stand van zaken Tozo 
> DATUM: 1 december 2020 
  

 
 
Op 6 oktober jl. werd aan de leden van het Dagelijks Bestuur een update gegeven van de stand van 
zaken rond de uitvoering van de Tozo-regeling1. Vanaf maart 2020 is het DB frequent op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen rond deze regeling, tot juni éénmaal per week, later circa éénmaal 
per maand. Ook het AB is continu op de hoogte gehouden, de laatste keer dat informatie over de 
uitvoering van de Tozo-regeling naar het AB ging was op 21 oktober. 
 
De Tozo-regeling bevindt zich in de 3e fase.  
 

 Periode Lengte Criteria (aanvraag levensonderhoud) 

Tozo-1 maart ‘20 – mei ‘20 3 mnd Verlies inkomen door Covid tot onder norm (1000/1500) 

Tozo-2 juni ‘20 – sept ‘20 4 mnd Zie Tozo-1 + inkomen partner meetellen 

Tozo-3 okt ‘20 – maart ‘21 6 mnd Zie Tozo-2 

Tozo-4 april ‘21 – juni ‘21 3 mnd Zie Tozo-3 + beperkte vermogenstoets (liquide middelen) 

 
Er zijn binnen Tozo-3 nu 302 aanvragen levensonderhoud ontvangen. Daarvan zijn er 205 toegekend, 
en 16 afgewezen of ingetrokken. De rest is nog in behandeling. 
Vergeleken met eerdere Tozo-periodes zien we, na een eerdere afname, nu weer een voorzichtige 
toename van aanvragen. 
Het aantal aanvragen levensonderhoud in Tozo-1 was enorm (ruim 2200 in 3 maanden, waarvan 1600 
toekenningen), tijdens Tozo-2 werd er aanzienlijk minder beroep op gedaan (bijna 480 aanvragen in 4 
maanden, 385 toekenningen). Dit was het gevolg van de weer oplevende economie in het voorjaar en 
zomer (opheffing lock down) én het bijkomend criterium waaraan moest worden voldaan om in 
aanmerking te komen voor een uitkering levensonderhoud (er werd ook gekeken naar het inkomen 
van de partner).   
De toename in Tozo-3 kan het gevolg zijn van de maatregelen die het Kabinet nam naar aanleiding van 
de 2e Corona-golf waar ons land mee te maken kreeg vanaf oktober, en van de vóórtdurende 
economische moeilijkheden voor zelfstandig ondernemers die daarmee samenhangen. 
 

Gemiddeld aantal aanvragen LO per maand  

Tozo-1 740 

Tozo-2 120 

Tozo-3 (t/m ultimo november) 150 

 
Zelfstandigen in nood kunnen behalve een aanvraag voor levensonderhoud  ook beroep doen op een 
krediet, tegen een aantrekkelijk rentepercentage (2%) en tot maximaal 10.157 euro. Ook de termijn 
om van deze regeling gebruik te maken loopt tot 1 juli 2021 (waarbij het maximum bedrag over de 
gehele periode blijft gelden). Er zijn nu 271 aanvragen krediet ontvangen, waarvan er 90 reeds zijn 
toegekend en betaald; 171 kredietaanvragenzijn ingetrokken/afgewezen/buiten behandeling gesteld. 
Ook hier bevinden zich nog aanvragen in de behandelingsfase.  
En ook hier was het vooral tijdens Tozo-1 druk: eind mei waren er al 210 kredietaanvragen ontvangen 
(eind september, op het eind van Tozo-2 was dit aantal inmiddels 250). 

                                                           
1 Tozo = tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 
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Tot nu toe (1 december 2020) is aan uitkeringen levensonderhoud en kredieten in kader van Tozo 
ruim 7,5 miljoen euro betaald (excl. brutering voor loonheffing, zvw, etc.). 
 
Voor meer gedetailleerde overzichten per gemeente wordt u verwezen naar de bijlage. 
 
Het Rijk vergoedt de uitgekeerde bedragen in het kader van Tozo volledig. 
Voor de uitvoering van de regelingen stelt het Rijk bedragen per genomen besluit op een aanvraag 
beschikbaar. Omdat de regeling nog tot medio volgend jaar doorloopt is nog niet bekend hoe hoog die 
Rijksvergoeding uiteindelijk zal zijn. Daarbij worden besluiten op beëindiging van een uitkering (bij 
geconstateerde inkomsten bijv.), besluiten tot terugvordering (bij gebleken teveel ontvangen 
uitkering), besluiten op bezwaren, ingetrokken aanvragen, etc. dus niet bekostigd door het Rijk. 
Terwijl het geld dat dit werk oplevert, wel dient terug te vloeien in de Rijkskas. Om te garanderen dat 
gemeenten zich wel degelijk inspannen op deze taken, zullen accountants daarop toezien. 
 
Behalve de hoogte van de vergoeding van de uitvoeringskosten zijn ook de kosten van uitvoering nog 
niet bekend. Kosten van uitvoering zullen voorlopig nog worden gemaakt, en dus niet alleen voor het 
beoordelen van aanvragen en al dan niet toekennen van de uitkering. Maar ook voor de afhandeling 
en onderzoeken achteraf (bijv. terugvordering), en het behandelen van bezwaarschriften (op dit 
moment zijn er 54 bezwaarschriften ontvangen) zullen de komende maanden nog uitvoeringskosten 
gemaakt worden. 
 
Over verdere ontwikkelingen zult u op de hoogte worden gehouden. 
 
 



Advies kaderbrief 2022 PARTICIPATIERAAD 
Klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 

 

 

Besproken tijdens de vergadering van de participatieraad op 26 november 2020 

 

 Kaderbrief 2022 

De raad is positief over het project Integrale ketenbenadering. Ze denkt dat dit project vanwege een betere 
samenwerking met gemeenten en overige partners, de dienstverlening zeker ten goede zal komen. De raad 
mist in de rest van de kaderbrief nog wel de aandacht voor de klant. De raad vindt dat er meer maatwerk 
geboden zou moeten worden. 

Daarnaast heeft de raad zorgen over de manier waarop Baanbrekers nu actief is in de arbeidsmarktregio 
Midden-Brabant. De raad heeft de indruk dat er te veel op de regio geleund wordt. Het is de raad niet 
helder hoe er precies met elkaar samengewerkt wordt. In de kaderbrief wordt gesproken over het 
regionale uitvoeringsplan dat wordt opgesteld door de centrumgemeente Tilburg. De voorzitter geeft aan 
dat de participatie in de regio niet betrokken is bij dit plan. Hij vindt dit een slechte ontwikkeling en heeft 
hier grote zorgen bij.  

De raad vraagt aan het DB hoe de participatie ten aanzien van dit regionale uitvoeringsplan tot stand kan 
komen. 

Verder uit de raad haar zorgen over de kosten die een nieuwe huisvesting met zich mee brengt. De raad 
vindt deze huisvesting een slechte investering van de middelen. Mocht er gekozen worden voor huisvesting 
op een andere locatie, dan wil de raad graag betrokken zijn bij de keuze voor een nieuwe locatie. 

 



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

 

 

 
Agenda:  Donderdag 29 oktober 2020  

Plaats / kamer:  Digitaal  
Tijd: 

Genodigden:  
 
 
 
 

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

1   Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom. De heer Halberstadt heeft zich afgemeld 
voor deze vergadering. 
De voorzitter geeft een toelichting op zaken die op dit moment spelen binnen Baanbrekers. Vanuit de 2e 
Berap vertelt hij dat het aantal uitkeringsgerechtigden naar verwachting eind 2020 op 1520 zal uitkomen 
en gemiddeld op 1460 over 2020. Verder noemt hij dat het beoogde aantal plaatsingen van 300 niet 
gehaald zal worden gezien de huidige omstandigheden. 
Ook licht hij toe dat er door de besturen is ingestemd met de keuze om binnen de groen- en 
schoonmaakafdeling van WML Facilitair beschutte werkplekken, een volledig leerwerkaanbod en 
 “uitstroomplekken” aan sw-medewerkers te bieden. 

 

2  Mededelingen en ingekomen stukken 

a. Mededelingen 
b. Ingekomen stukken. 

a. Reactie van DB op brief Participatieraad: De raad neemt kennis van de brief 
 

  

3  Verslag laatste vergadering participatieraad 2 juli 2020 

Het verslag  wordt zonder aanpassingen vastgesteld. 

 

4 Communicatie met klanten 

Een buurtgenoot van mevrouw Bakker heeft haar de uitnodiging voor een doelmatigheidsonderzoek bij 
Baanbrekers laten lezen. Deze persoon begreep de uitnodiging niet en maakte zich hier erg druk om. 
Mevrouw Bakker heeft de standaarduitnodiging voor het onderzoek opgevraagd bij de secretaris. Deze 
brief was dezelfde als die haar buurtgenoot heeft ontvangen.  Mevrouw Bakker leest de uitnodiging voor. 
De raad is van mening dat de brief op inhoud moeilijk te begrijpen is en de toon van de brief vriendelijker 
kan. De raad vraagt of het mogelijk is deze brief aan te passen en de juridische termen wellicht op de 
achterkant te plaatsen. De secretaris zal dit bespreken met de betreffende afdeling. 
 

 
 
 
 
 



5 Koers ‘Kom in beweging’ stand van zaken 

De secretaris vertelt de ontwikkelingen binnen de verschillende afdelingen. De Wasserij is sinds 1 
september gesloten. Twee medewerkers zijn extern herplaatst. De voorzitter vraagt zich af of er is 
onderzocht of medewerkers geplaatst konden worden bij een grote wasserij in Tilburg.  
De secretaris is dit nagegaan en één van de medewerkers is inderdaad geplaatst bij de bedoelde wasserij.  
De overige medewerkers zijn (tijdelijk) herplaatst bij de Cleanroom en de afdeling Verpakken & 
Assemblage. Voor deze medewerkers zal een zo best mogelijk passende plek gezocht blijven worden.  
 
De medewerkerscoaches hebben de mogelijkheden van de cleanroommedewerkers in beeld gebracht. De 
medewerkers die een stap kunnen zetten richting het reguliere bedrijf gaan een traject in met een Door- en 
Uitstroom (DU)-coach. Enkele van hen zijn inmiddels op een proefplaatsing bij een externe werkgever 
actief.  
 
Verder zijn door de schoonmaakafdeling van WML Facilitair wederom 6  schoonmaakprojecten opgezegd. 
WML Facilitair draagt het reguliere schoonmaakbedrijf Actief bij opdrachtgevers voor, om de 
dienstverlening mee voort te zetten. De medewerkers die werkzaam zijn op deze projecten, worden 
vervolgens aan Actief overgedragen.  
 

 

6 Uitvoering Tozo 

Tozo- 3 is inmiddels ingegaan en zal lopen tot juli 2021. In deze regeling zullen de gemeenten 
ondersteuning moeten bieden aan zelfstandigen op de arbeidsmarkt. De drie gemeenten gaan hier samen 
over in gesprek. Zij spreken daarna met Baanbrekers over haar rol hierin. 
 

 

7 Evaluatie GR Baanbrekers 

De voorzitter licht toe dat er naar aanleiding van de evaluatie van de Gemeenschappelijke regeling een 
rapport is opgeleverd door het adviesbureau Berenschot.  Alle gemeenten hebben hierin hun waardering 
uitgesproken voor Baanbrekers. De governance valt echter nog te verbeteren. Voor het einde van het jaar 
zal daarom onder andere worden gesproken over hoe de DB-leden aan hun rol invulling geven en over de 
rol van het SET. 
 
De voorzitter geeft vanuit de regio aan dat de Regionale Adviesraad Werk en Participatie ter discussie 
staat. Hij voelt een lobby dat deze raad onderdeel zou kunnen worden van een andere adviesraad. Vanuit 
Midpoint zal een advies worden opgesteld over de toekomstige inrichting van de adviesraden. De 
voorzitter zou bij het wegvallen van deze raad wel regionale informatie missen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8 Rondvraag en sluiting 

Mevrouw Bakker vraagt of de sollicitatietrainingen en groepsbijeenkomsten doorgaan. De secretaris licht 
toe dat beiden niet doorgaan. De informatie uit de groepsbijeenkomst wordt in de individuele gesprekken 
met kandidaten verteld. Als alternatief voor de trainingen is Baanbrekers bezig met het opnemen van 
filmpjes. 
Mevrouw Bakker vertelt over KREW, een initiatief van het RIBW. KREW biedt mensen met een ernstige 
psychische aandoening die behandeling en/of begeleiding krijgen en aan het werk willen, begeleiding met 
de methode Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Een IPS-trajectbegeleider helpt dan met werk zoeken, 
vinden en behouden. De secretaris zal dit initiatief onder aandacht van de werkmakelaars brengen. 
De heer Neisingh is gebeld door het wijkteam Heusden vanuit Bijeen. Dit team heeft met Baanbrekers 
afgesproken dat zij uitkeringsgerechtigden benaderen. De vraag werd gesteld of hij inschat dat mensen de 
weg naar Bijeen wel weten te vinden. Hij doet de suggestie om een folder vanuit Bijeen samen met de 
Actueel te versturen om de activiteiten van Bijeen onder de aandacht te brengen. De secretaris zal dit 
bespreken met de betreffende afdeling. 
 
Volgende vergadering 26-11-2020 
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Conceptverslag AB-vergadering d.d. 26 oktober 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   

             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 C. Kleijssen, jurist Baanbrekers (verslaglegger)  

 

Afwezig m.b.v.v.: 

De heren Van Wel en Brekelmans, leden AB en wethouders gemeente Loon op Zand               

 

Gasten: Mevrouw Helene Dupont, kwaliteitsmedewerker, de heer Mark van Hooijdonk en mevrouw 

Jacoline Lokker, teamleiders inkomensondersteuning i.v.m. agendapunt 2a en de heer Govert 

Schermers, manager B&C a.i. 

 

 1. Opening 

De Voorzitter opent de vergadering van het AB en heet eenieder welkom. Hij heet de gasten voor 

deze vergadering welkom.  

De Voorzitter deelt mede dat n.a.v. de bijlage bij de bestuursvoorstellen d.d. 26 juni jl. en d.d. 6 juli jl. 
m.b.t. de onderwerpen/vervolgacties n.a.v. de uitgevoerde evaluatie van de GR Baanbrekers één van 
de acties is dat met het SET nog in fysieke vorm,  want daar gaat de nadrukkelijke voorkeur naar uit, 
zal worden gesproken over de rol van het SET en hoe het strategische gesprek ambtelijk voor te 
bereiden. Omdat als gevolg van de aangescherpte coronamaatregelen dit gesprek nog niet heeft 
kunnen plaatsvinden heeft e.e.a. vertraging opgelopen. Er wordt vanuit gegaan dat we hierover het 
uiteindelijke voorstel in december/januari aan het AB kunnen voorleggen. Overigens staan er in deze 
bijlage meerdere acties opgenomen, waarbij over een aantal onderwerpen/vervolgacties al 
duidelijkheid is gekomen en over een aantal onderwerpen nog niet.  
  
2. Ingekomen stukken 

a) Stand van zaken TOZO presentatie van Helene Dupont, Marc van Hooijdonk en Jacoline Lokker 

Middels een nazending hebben de AB leden informatie ontvangen over de laatste stand van zaken 

m.b.t. de uitvoering van de TOZO. Tijdens de vergadering wordt een presentatie gehouden inzake 

TOZO die gaat over de beleving (Helene Dupont), de cijfers ( Jacoline Lokker) en de interne personele 

consequenties m.b.t. de uitvoering van de TOZO (Marc van Hooijdonk). 

De Voorzitter vraagt vervolgens of er n.a.v. de gehouden presentatie nog vragen zijn.  

Mevrouw Verhoofstad vraagt of de gemeenten per aanvraag TOZO een tegemoetkoming ontvangen 

voor de uitvoering. Oftewel, als iemand voor de 2de keer een aanvraag doet wordt hiervoor opnieuw 

een vergoeding ontvangen?  

Mevrouw Lokker antwoordt dat hierover nog geen duidelijkheid is. Er wordt wel gehoopt dat 

hiervoor extra vergoedingen zullen komen. Baanbrekers houdt de uitvoeringswerkzaamheden 

(uren/kosten) inzake TOZO administratief goed bij.  
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De heer Van Kleij vraagt of er al meer bekend is m.b.t. de extra financiële compensatie die door de 

staatssecretaris is aangekondigd naast TOZO.  

Mevrouw Dupont antwoordt dat er mogelijk sprake is van een regeling inzake een tegemoetkoming 

in de vaste lasten van ca €2000,-; daarnaast zou de doelgroep mogelijk worden uitgebreid. Echter, 

het exacte weten we hier nog niet van.   

De heer Van Tuyl vraagt of de presentatie die is gehouden op ibabs kan worden gepubliceerd.  

De Voorzitter zegt dit toe. 

 

3. Verslag en besluitenlijst AB-vergadering  

 

a) Conceptverslag AB-vergadering d.d. 21 september 2020 

N.a.v.: 
De heer Van Tuyl verwijst naar pagina 3 van het verslag waarin staat dat de afspraken over de 
uitwerking van de financiële verdeelsleutel niet per 1 januari 2021 zouden moeten ingaan. Hij 
vervolgt dat er argumenten zijn genoemd waarom de verdeelsleutel juist niet met terugwerkende 
kracht zou moeten worden ingevoerd. Op pagina 35 van de tweede Berap wordt er echter al wel 
vanuit gegaan dat de verdeelsleutel met terugwerkende kracht wordt ingevoerd. Dit terwijl hier dus 
nog niet als zodanig over is besloten en dit ook nog niet definitief is.   
De Voorzitter zegt dat er over is gesproken dat als partijen consensus bereiken over een financiële 
verdeelsleutel, en dit mogelijk wat later dan 1 januari a.s. is, deze verdeelsleutel dan met 
terugwerkende kracht in werking zou kunnen treden, tenminste als partijen het daarover eens zijn. 
De heer Blankers vult aan dat partijen er inderdaad nog dit jaar naar streven om een nieuwe 
financiële verdeelsleutel overeen te komen, maar als dit niet gaat lukken inderdaad met de 
beraadslaging zal worden meegenomen dat een eventuele nieuwe financiële verdeelsleutel met 
terugwerkende kracht wordt ingevoerd. De tekst op pagina 35 van de Berap zal in dat kader worden 
genuanceerd.  
De heer Van Oudheusden vraagt wat de AB leden vinden van de opgenomen ‘noot’ op pagina 1 en 2 
van het verslag. 
De heer Van Hamond vraagt of de Provincie akkoord zal gaan met bijvoorbeeld een streefwaarde van 
0,75?  
De heer Schermers antwoordt dat het AB weliswaar bevoegd is een lagere streefwaarde van 
bijvoorbeeld 0,75 vast te stellen, maar dat dan tegelijkertijd vanuit de Provincie zal worden gevraagd 
wat er wordt gedaan om weer naar die 1,0 toe te groeien. Oftewel, de Provincie wil dat we gaan 
uitkomen op 1,0 en staat dus een lagere waarde in principe niet toe.  
De heer Van Hamond vraagt wat dan mogelijk is aan weerstandsvermogen, of wordt hierover nog 
nagedacht.  
De heer Schermers zegt dat hierover nog wordt nagedacht in samenspraak met de Provincie.  
De heer Van Oudheusden licht toe dat, n.a.v. het verslag op pagina 3 inzake het laten samenlopen 
van de aanbesteding van de accountantsdienstverlening met een mogelijke aanbesteding van één 
van de gemeenten, dit is nagevraagd bij de drie gemeenten. Het resultaat van deze navraag is dat de 
gemeente Waalwijk in het 2de jaar van het 4-jarig contract zit met de accountant; de gemeente 
Heusden heeft aangegeven andere eisen te stellen aan een accountant dan Baanbrekers en dit 
daardoor ingewikkeld te vinden; en de gemeente Loon op Zand heeft laten weten dat dit leidt tot 
overschrijding van de aanbestedingsregels. Kortom, gebleken is dat bij geen van de drie gemeenten 
in dit kader kan worden aangesloten. Wat betreft mogelijke verwijtbaarheid van de accountant kan 
worden aangegeven dat destijds ‘het NIC’ m.b.t. de inkoop van de accountantsdienstverlening 
Baanbrekers heeft geadviseerd. Er is toen voor gekozen dit advies niet op te volgen, waardoor dit 
BDO nu niet is aan te rekenen.  
 
Het conceptverslag van de AB-vergadering van 21 september 2020 wordt vervolgens vastgesteld. 
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b) Openbare besluitenlijst AB-vergadering d.d. 21 september 2020 
De openbare besluitenlijst van de AB-vergadering van 21 september 2020  wordt vastgesteld. 
 
c) Termijnkalender AB van 26 oktober 2020 

N.a.v.: 
De heer Van Tuyl vraagt dat als gevolg van de rechtmatigheidsverantwoording die nu in handen is 
van het DB het normenkader rechtmatigheid en het controleprotocol komend jaar niet eerder in het 
jaar aangeleverd moeten worden aan de besturen. 
De heer Schermers antwoordt dat dit het normenkader en controleprotocol over het jaar 2021 
betreft en er dus nog voldoende tijd is als deze beide documenten ook komend jaar in de maand mei 
worden aangeleverd aan de besturen.  
 
De termijnkalender d.d. 26 oktober 2020 wordt vervolgens vastgesteld. 
 
4. Verlenging lidmaatschap ‘extern DB lid’ en rooster van aftreding voor ‘externe DB leden’ 

De Voorzitter vraagt of het AB met dit voorstel akkoord kan zijn. 

De heer Van den Hoven merkt op dat het niet beter zou zijn als de heer Damen pas op 31-12-2023 

zou aftreden in plaats van op 31-12-2022. Dit omdat in 2022 de gemeenteraadsverkiezingen zijn en 

de mogelijkheid dan zou kunnen bestaan dat en de wethouders niet meer terugkomen in het DB, en 

dan ook de heer Damen aan het einde van datzelfde jaar vertrekt. 

De Voorzitter zegt dat de heer Van der Sloot, het andere externe DB lid, dan in ieder geval nog zitting 

heeft in het DB tot 31-12-2024 en dat hij spreekt uit ervaring dat het in de praktijk bijna nooit voor is 

gekomen dat geen van de wethouders terugkomt in het DB.  In dat kader is ook aan de heer Damen 

zelf gevraagd of hij wil aanblijven tot 31-12-2022. 

Mevrouw Van Gessel geeft aan dat in het voorstel is opgenomen dat het moeilijk is om hiervoor 

mensen te vinden en vraagt wanneer Baanbrekers van plan is de procedure van de werving van een 

nieuw DB lid te gaan opstarten.  

De heer Van Oudheusden antwoordt dat nadat de uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen en 

de nieuwe wethouders in het DB bekend zijn de procedure voor werving van een nieuw DB lid zal 

worden opgestart, zodat ook de (nieuwe) wethouders hierin meegenomen worden. De verwachting 

is dat dit medio zomer 2022 zal zijn.  

Mevrouw Van Gessel zegt dat ze in ieder geval als tip zou willen meegeven om tijdig met de werving 

te gaan starten.  

De Voorzitter antwoordt dat dit wordt meegenomen.  

 

Het AB besluit: 

 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.  

 

5. Tweede Berap 2020 

De Voorzitter vraagt of er n.a.v. de tweede Berap 2020 nog vragen zijn. 

De heer Van Tuyl verwijst naar pagina 10-11 van de Berap en geeft aan dat het aantal geheel of 

gedeeltelijk gegrond verklaarde bezwaren in de 2de periode TOZO is opgelopen naar 28%. Hij vraagt 

waardoor dit wordt veroorzaakt.  
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De heer Van Oudheusden antwoordt dat hetgeen de heer Van Tuyl hierbij aangeeft niet correct is 

daar hij dit moet afzetten tegen de in het overzicht opgenomen aantal van 59 en dan is er sprake van 

een andere uitkomst.  

De heer Van Tuyl zegt dat dit inderdaad klopt.  

De heer Van Hamond vraagt of er in het vervolg nog marktonderzoeken worden verricht m.b.t. het 

mogelijk vermarkten van andere pmc’s binnen Baanbrekers of vinden deze niet meer plaats. 

De heer Van Oudheusden verwijst hiervoor naar de hierbij gevoegde 2de voortgangsrapportage van 

de in beweging koers en antwoordt dat hij geen aanleiding ziet om de nog overblijvende pmc’s aan 

een marktonderzoek te onderwerpen.  

De heer Van Tuyl verwijst naar pagina 25 van de Berap m.b.t. de contributie WSP Werkhart en vraagt 

hoe dit nu zit. 

De Voorzitter zegt dat wat hierover is opgenomen in de Berap inderdaad correct is en dat in de regio 

is bepaald dat er als gevolg van de korting die wordt gegeven een terugbetaling naar rato aan de 

Langstraat gemeenten gaat komen. Deze middelen komen dus terug.  

De heer Van Tuyl verwijst naar hetgeen is opgenomen op pagina 17 van de Berap, waarbij is 

aangegeven dat er weer nieuwe opdrachten zijn binnengehaald door Baanbrekers, ook bij 

opdrachtgevers waar initieel afscheid van is genomen en vraagt of hiermee geen verkeerd beeld 

wordt afgegeven richting deze werkgevers.  

De heer Van Oudheusden antwoordt dat Baanbrekers een zo goed mogelijk aanbod van 

werkzaamheden probeert te krijgen voor de mensen die binnen Baanbrekers werkzaamheden 

uitvoeren. Daarbij komt dat er sprake moet zijn van flexibiliteit. Immers, Baanbrekers heeft nu te 

maken met detacheringen van medewerkers die worden opgezegd door externe werkgevers en voor 

deze medewerkers moet er wel weer intern werk zijn.  

De heer Schermers vult aan dat er juist geen sprake is van een verkeerd beeld dat wordt afgegeven 

richting werkgevers c.q. opdrachtgevers, omdat Baanbrekers juist loyaal en klantgericht de 

werkgevers tegemoet komt. Dit zorgt juist voor een goed beeld dat richting deze werkgevers wordt 

afgegeven.  

De Voorzitter verwijst nog naar de zogenaamde ‘sponsfunctie’ van Baanbrekers. Als mensen 

terugkomen van de reguliere markt en terugkeren naar Baanbrekers dan heeft Baanbrekers ook 

weer opdrachten nodig. Deze mensen moeten namelijk wel werk hebben en werkgevers besteden 

dit werk graag uit aan Baanbrekers.  

De heer Veldkamp vraagt vooruitlopend op de behandeling van de 2de voortgangsrapportage m.b.t. 

de koers hoe Baanbrekers aankijkt, ook op de lange termijn, tegen de afdeling verpakken & 

assemblage. 

De heer Van Oudheusden geeft aan dat juist deze afdeling binnen Baanbrekers kan worden ingezet 

voor de zogenaamde ‘sponswerking’ en deze op de lange termijn dan ook beschikbaar zal blijven en 

zal worden ingezet voor deze vangnetfunctie.  

De Voorzitter vertelt verder dat toen de koers eind 2018 werd vastgesteld niemand deze 

coronaperiode had voorzien. Deze periode vereist weer dat we nu moeten zorgen dat er weer 

werkzaamheden binnenkomen voor de medewerkers.  

De heer Van Hamond vraagt of er al meer duidelijkheid is over de drie genoemde mogelijkheden op 

pagina 35 van de Berap m.b.t. de huisvesting van Baanbrekers, of de kosten hiervan inzichtelijk zijn 

en of het bestuur hierover via een huisvestingsplan/rapportage gaat besluiten. 

De Voorzitter antwoordt dat dit onderzoek naar deze verschillende mogelijkheden nog loopt en dat 

het onderwerp huisvesting veelomvattend is, waarbij het niet alleen gaat over kosten, maar dit ook 

andere voordelen moet gaan opleveren. Uiteindelijk zal dit ter besluitvorming voorgelegd worden 

aan het bestuur.  
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De heer Van Hamond merkt op dat in de Berap is opgenomen dat deze rapportage in oktober aan 

het bestuur voorgelegd zou worden.  

De heer Van Oudheusden zegt dat er wat vertraging is ontstaan als gevolg van corona en dat 

daardoor oktober niet meer gehaald gaat worden. In november wordt de notitie besproken in het 

MT en hij zal het bestuur bijpraten over de stand van zaken m.b.t. de huisvesting in december. 

De heer Van Hamond vraagt naar het daar waar mogelijk ineen schuiven van WML facilitair met 

Baanbrekers. 

De Voorzitter zegt dat efficiency continu onder de aandacht is en dit ook betekent dat als er zaken in 

elkaar geschoven kunnen worden waarmee voordelen worden behaald dit zeker zal gebeuren.  

De heer Van Oudheusden vult aan dat het hierbij ook om kwaliteitsverbeteringen kan gaan en het 

dus niet alleen gaat over het kunnen besparen van kosten. Zo zijn we nu bijvoorbeeld aan het 

bekijken of we de bedrijfsbureaus in elkaar kunnen schuiven 

Mevrouw Verhoofstad geeft aan dat zij het erg prettig vindt dat bij de Berap een bijlage is gevoegd 

met de antwoorden op de technische vragen.  

De Voorzitter zegt fijn te vinden dit te horen dat dit zo wordt ervaren en dat dit ook de bedoeling is 

om hiermee dit soort van vragen in ieder geval vooraf te ondervangen.  

De heer Van Hamond spreekt ook zijn complimenten uit voor de Berap en vindt de Berap goed in 

elkaar zitten en goed om te lezen.  

 

Het AB besluit: 

 Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2020, waarbij een kleine nuance op 

pagina 35 wordt aangebracht inzake het nog moeten besluiten over het met terugwerkende 

kracht ingaan van een eventuele nieuwe financiële verdeelsystematiek voor de GR 

Baanbrekers. 

 De bijbehorende derde begrotingswijziging 2020 vast te stellen.  

 

6. Mededelingen en Rondvraag 

a) 2de voortgangsrapportage ‘in beweging koers’ 

De Voorzitter vraagt of het bestuur nog vragen of opmerkingen heeft n.a.v. de 2de 

voortgangsrapportage. 

De heer Veldkamp geeft aan dat op pagina 16 van de rapportage wordt aangegeven dat de afdeling 

toezicht nu wordt voortgezet conform scenario 1 en vraagt op welke termijn dit gaat gebeuren.   

De heer Van Oudheusden antwoordt dat dit op korte termijn op deze wijze wordt vorm gegeven en 

dit verder geen invloed heeft op de begroting.  

De heer Van den Hoven vraagt wanneer het bestuur nu iets meer hoort over de in beweging koers.  

De heer Van Oudheusden geeft aan dat één van de punten die naar voren is gekomen uit de 

evaluatie van de GR was dat er meer focus moest worden aangebracht op de koers. Het streven is 

om dit in de vorm van een memo in december voor te leggen aan de besturen.  

De heer Van Tuyl vraagt of er ook nog wordt gerapporteerd aan het bestuur over bijvoorbeeld wat 

de verschillen in boekwaarden zijn en voor hoeveel de activa zijn verkocht m.b.t. de pmc’s die 

zijn/worden gesloten.  

De heer Van Oudheusden vertelt dat het bestuur in de 3de voortgangsrapportage informatie gaat 

ontvangen over het sluiten van de wasserij en de cleanroom, maar dat hij nog niet kan zeggen op 

welk detailniveau deze terugkoppeling plaatsvindt. 

 

Het AB besluit kennis te nemen van de 2de rapportage betreffende een uitwerking van de bewegingen 

binnen Baanbrekers inzake het koersdocument. 



   

                                AB vergadering d.d. 26 oktober 2020                     Pagina 6 van 6  

 

Van de rondvraag wordt verder geen gebruikt gemaakt.  
 
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten. 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het AB d.d. 14 december 2020 
 
 
Secretaris,  Voorzitter, 
 
 
 
A. van Oudheusden R. Bakker 



Openbare besluitenlijst Algemeen Bestuur d.d. 26 oktober 2020 

1 

 

1.   Opening 
 

 

2. Ingekomen stukken 
a) Stand van zaken TOZO 

 

 
Dit wordt ter informatie aangenomen. 
 

3. 
 

Besluitenlijst(en) AB-vergadering 
a) Verslag van het AB d.d. 21 september 2020 
b) Openbare besluitenlijst d.d. 21 september 2020 
c) Termijnkalender AB d.d. 26 oktober 2020 
 

Besloten wordt: 
Het verslag van 21 september 2020 vast te stellen. 
De openbare besluitenlijst d.d. 21 september 2020 vast te stellen. 
De termijnkalender AB d.d. 26 oktober 2020 vast te stellen.  
 

4. Verlenging lidmaatschap ‘extern DB lid’ en rooster van 

aftreding voor ‘externe DB leden’ 

Besloten wordt: 

 De verlenging van het ‘externe’ DB lidmaatschap van het betreffende DB lid 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.  

 

5.  Tweede Berap 2020 Besloten wordt: 

 Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2020, waarbij een kleine 

nuance op pagina 35 wordt aangebracht inzake het nog moeten besluiten over het 

met terugwerkende kracht ingaan van een eventuele nieuwe financiële 

verdeelsystematiek voor de GR Baanbrekers. 

 De bijbehorende derde begrotingswijziging 2020 vast te stellen.  

 

6.a. 2de voortgangsrapportage ‘in beweging koers’ Dit wordt ter informatie aangenomen 
 

Voor akkoord d.d. 14 december 2020:  
 
-------------------------------------------     --------------------------------------------- 
A. van Oudheusden       R. Bakker 
Secretaris         Voorzitter 



Termijnkalender AB 2020  

Termijnkalender  AB d.d. 14.12.2020 

 

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         

Stand van zaken 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         

 
 

         



Termijnkalender AB 2021-2022  

Termijnkalender  AB d.d. 25.01.2021 

 

Legenda    

Nog op te starten  Afgerond  

Loopt  Behandeling in vergadering  

Aandacht    
 

 Status 25 
januari 

12  
april 
 

31 
mei 
 
 

28  
juni 

18  
oktober 
 

13  
december 

X 
januari 
2022 

Onderwerp:  1 2 3 4 5 6  

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

Jaarrekening/jaarverslag 2020 Baanbrekers  
incl. accountantsverslag en accountantsverklaring 

B-stuk        

Jaarrekening SBW en Stichting Fidant 2020 
incl. accountantsverslag en accountantsverklaring 

B-stuk        

Jaarrekening/jaarverslag 2020 Ruelong BV 
incl. accountantsverslag en accountantsverklaring 

B-stuk        

Ontwerp begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 
Baanbrekers 

B-stuk  Ontwerp 
 

 Def/zien-
swijzen 

   

Geactualiseerde Begroting 2021  B-stuk         

Inhoudelijke kaderbrief Baanbrekers 2023 B-stuk        

Berap 2021 B-stuk    1e Berap 2de Berap   

Managementletter 2020  A-stuk        

Geactualiseerde begroting 2022 B-stuk        

Normenkader rechtmatigheid 2021 B-stuk        

Controleprotocol Baanbrekers 2021 B-stuk        

Frauderisico-analyse (Interne Controle) 2021 B-stuk        

Stand van zaken evaluatie GR Baanbrekers  B-stuk        

Actualisatie mandaat- volmachtregelingen  B-stuk        

Archiefzorg- en beheer verslag ivm interbestuurlijk toezicht B-stuk        

Vergaderplanning 2022 DB en AB B-stuk        

 
 

        



> Bestuursvoorstel 
  

1 

 

Voorstel inzake 
 

 5de wijziging van het mandaat- machtiging- en volmachtregister van 
Baanbrekers  
 

Steller Conny Kleijssen 

Verantwoorde-
lijk manager 

Ad van Oudheusden 

Datum bestuur  14 december 2020 

Beslispunten 
 

Het AB wordt gevraagd de 5de wijziging van het mandaat- machtiging- en 
volmachtregister van Baanbrekers per 1 januari 2021, onder intrekking van de 
4de wijziging van het mandaat- machtiging- en volmachtregister van Baanbrekers 
per genoemde datum, vast te stellen.  
 

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. Naam   

Besluitvorming: 
 datum advies/besluit 

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

n.v.t.  

Besluit van het AB 
(vul in wat van toepassing is) 

14 december 
2020 

vastgesteld/afgewezen/aangehouden: 
 
 
 
 
ondertekening: 
 
 
A. van Oudheusden                 R. Bakker 
Secretaris                                 Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 datum actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht Ja C.Kleijssen /D. Beerman 

Website/intranet n.v.t.  

Handboek Baanbrekers Ja C. Kleijssen 

Opname in het archief Ja E. Assmann 

Anders Ja Opname in KvK register: C. Kleijssen 
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Nadere informatie: 
Korte samenvatting  (als stuk > 3 A4) of integraal voorstel (als max 3 A4) 
Korte en inleiding en evt. samenvatting van het voorstel 

Het huidige mandaat- machtiging- en volmachtregister Baanbrekers (4de wijziging) is dit jaar 
opnieuw geactualiseerd. In dit voorstel zijn de uitgevoerde actualisaties van het mandaat- 
machtiging- en volmachtregister van Baanbrekers per deelonderwerp staccato weergegeven. 
 
In z’n algemeenheid kan hierover worden aangegeven dat er geen ingrijpende actualisaties of 
wijzigingen doorgevoerd zijn in het voorliggende register. Wat wel is gebeurd is dat het 
voorliggende register is afgestemd op o.a. het inkoopbeleid zoals dit inmiddels is vastgesteld; is 
afgestemd op een nieuwe Cao SGO (cao samenwerkende gemeentelijke organisaties) die van kracht 
is geworden vanaf 1 januari jl.; bij een aantal onderwerpen is de bevoegdheid van functionarissen 
gemaximeerd tot bepaalde bedragen, waardoor de bevoegdheid boven dit genoemde 
maximumbedrag weer terug wordt neergelegd bij het bestuur; de functiebenaming van enkele 
functionarissen is geactualiseerd en bij bepaalde onderwerpen zijn de specifieke voorwaarden 
(laatste kolom van het register) geactualiseerd of uitgebreid en zijn hierdoor dus kaders/ 
voorwaarden wat aangescherpt.  
 
De doorgevoerde wijzigingen betreffen de volgende zaken: 
 

A. Algemene aangelegenheden 
 A7: ‘hoofd’ technische dienst is vervangen door de nieuwe functiebenaming ‘teamleider’ 

technische dienst; 
 A8: besluiten tot het aangaan van re-integratie en activeringsovereenkomsten voor 

medewerkers is advies van P&O nodig opgenomen bij de specifieke voorwaarden; 
 A16: is inkoopbeleid als voorbeeld toegevoegd van een interne beleidszaak behorende tot 

de normale huishouding/bedrijfsvoering van Baanbrekers; 
 A17: is als nieuw onderwerp toegevoegd in relatie tot het (op termijn) wettelijk moeten 

gaan publiceren, ook door GR-en, van bepaalde vastgestelde documenten van de GR, o.a. 
ook dit mandaatregister. 

 
B. Financiële aangelegenheden 
 B1: toegevoegd is ‘niet zijnde investeringen’ daar onderwerp B2 juist wel gaat over inkopen 

zijnde investeringen. Daarnaast zijn conform het vastgestelde inkoopbeleid van 
Baanbrekers bij B1 de bedragen en bevoegd zijnde functionarissen (conform inkoopbeleid) 
toegevoegd; 

 Bij B1 tot en met B5 was abusievelijk als bevoegd orgaan het AB opgenomen, terwijl dit 
conform de GR het DB is als verantwoordelijke voor de bedrijfsvoering;  

 B4: is bij besluiten tot het treffen van maatregelen bij achterstallige betaling tevens een 
ondervolmacht verleend aan de manager B&C; 

 B5: is aangepast en gewijzigd, waarbij voor het oninbaar verklaren en/of afschrijven van 
vorderingen nu, i.t.t. tot eerder, is gekozen voor een opsplitsing in zowel bedragen als 
bevoegde functionarissen. Voorheen stond hier een bedrag tot max € 75.000,- wat als te 
ruim wordt ervaren; 

 B9: heeft de manager B&C en de teamleider FSA bij het afrekenen van subsidies een 
ondermachtiging gekregen en is aan de specifieke voorwaarden toegevoegd dat dit binnen 
begroting moet zijn; 

 B11 en B12: aan beide onderwerpen is toegevoegd dat het hier specifiek gaat over 
kredietlimieten en kredietinformatie m.b.t. debiteuren; 

 B15: bij de specifieke voorwaarden is toegevoegd dat dit de kaders in de 
budgethouderregeling betreft; 
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 B16: het bedrag €2.500.000,- is gebaseerd op de totale loonsom van Baanbrekers. Aan de 
specifieke voorwaarden is toegevoegd dat hiervoor de spelregels in het treasurystatuut aan 
de orde zijn; 

 B17: aan het uitbetalen van lonen en salarissen is bij specifieke voorwaarden toegevoegd 
dat dit geschiedt o.b.v. arbeidsovereenkomsten, Cao’s of AVR; 

 B20: is toegevoegd aan de specifieke voorwaarden dat over het aanvragen van subsidies 
eerst ook afstemming met het MT plaatsvindt.  

 
C. Uitvoering PW, IOAW, IOAZ, en Bbz 2004 of diens rechtsopvolger(s) 
 C7: aan het verstrekken van buitenwettelijke voorschotten PW, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 

zijn nu specifieke bedragen gekoppeld inclusief het benoemen van de hiervoor bevoegde 
functionarissen. Voorheen waren hier geen bedragen aan gekoppeld en daardoor te ruim;  

 C12: bij het nemen van besluiten tot toekennen van (bijzondere) bijstand is nu ook een 
maximaal bedrag van € 35.000,- opgenomen. Voorheen was dit niet het geval en daarmee 
te ruim; 

 C15: ook bij dit onderwerp is nu een maximum bedrag van € 100.000,- opgenomen. 
Voorheen was dit niet opgenomen en daarmee te ruim; 

 C16: onder de specifieke voorwaarden is opgenomen dat dit wel binnen de kaders van de 
begroting moet plaatsvinden. Daarnaast is het bedrag van €1500,- verhoogd naar € 2500,- 
conform het vastgestelde inkoopbeleid; 

 C17: het bedrag van € 1500,- is aangepast naar € 2500,- (conform inkoopbeleid) en de 
inkoop kent een max van € 100.000,-. Aan de specifieke voorwaarden is toegevoegd dat het 
moet passen binnen de kaders van de begroting; 

 C27: is onder de specifieke voorwaarden toegevoegd dat voor de bestuurlijke boete de 
kaders van de Awb gevolgd moeten worden; 

 C28 en C29: is conform de praktijk ook de incassomedewerker als bevoegd functionaris 
toegevoegd; 

 C30: het daar eerder opgenomen bedrag van €1200,- is opgehoogd naar € 1500,-; 
 C31: hier is het uitgangspunt dan ook € 1500,- (i.p.v. € 1200,-). Daarnaast is ook hier een 

gemaximeerd bedrag opgenomen; 
 C36: ook bij dit onderwerp is de incassomedewerker als bevoegde functionaris toegevoegd 

conform de praktijk. 
 

D. Uitvoering Wet inburgering 
 D2: dit onderwerp is nader toegelicht. 
 
E. Uitvoering personele aangelegenheden 
 E3: is aan de specifieke voorwaarden toegevoegd dat bij verlengen/opzeggen contract van 

de directeur in ieder geval ook advies aan het DB moet worden gevraagd; 
 E5: die onderwerp is verduidelijkt dat het hier aanpassingen betreft in individuele 

overeenkomsten; 
 E8: aan dit onderwerp is toegevoegd dat als het klachten betreffen die het belang van de 

directeur kunnen raken de voorzitter van het bestuur bevoegd is tot het nemen van een 
dergelijk besluit; 

 E12: is de duurzame inzetbaarheid toegevoegd; 
 E13: ook hier is de voorzitter van het bestuur toegevoegd inzake het kunnen nemen van 

besluiten over o.a. de beoordeling, evt. opleiding van de directeur; 
 E21: het ziekteverzuimbeleid is vervangen door het arbeidsongeschiktheidsbeleid conform 

de huidige benaming van dit beleid; 
 E26, 27 en 28: zijn onderwerpen die zijn geactualiseerd conform de nieuwe (per 1-1-2020) 

van kracht zijnde Cao SGO voor de ambtelijke medewerkers; 
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 Het eerdere punt E35 is komen te vervallen. Dit betrof het kunnen toekennen van een 
tegemoetkoming/vergoeding werk gerelateerd in zeer bijzondere omstandigheden. Deze 
interne regeling is komen te vervallen en daarmee ook dit onderwerp in het register. De 
nummering van het register is hierop aangepast.  

 De algehele nummering is uiteindelijk door het vervallen van bepaalde onderwerpen 
aangepast.  

 
Uw bestuur wordt hierbij voorgesteld de 5de wijziging van het mandaat- machtiging- en 
volmachtregister van Baanbrekers per 1 januari 2021, onder intrekking van de 4de wijziging van het 
mandaat- machtiging- en volmachtregister van Baanbrekers per genoemde datum vast te stellen.  
 

Implementatie en 
communicatie 

Z.s.m. na vaststelling. 

Bijlage(n) De 5de wijziging van het mandaat- machtiging- en volmachtregister van 
Baanbrekers. 
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A. Algemene aangelegenheden 
A1 Besluiten tot het verstrekken van informatie op basis van de Wet 

Openbaarheid van bestuur of diens rechtsopvolger.  
DB mandaat  directeur managers jurist  

A2 Besluiten n.a.v. de klachtafhandeling m.u.v. klachten of bezwaren 
waarop de geschilbeslechtingsregeling of andere 
verordeningen/klachtregelingen van toepassing zijn. 

DB mandaat  directeur managers  
 

evt. na advies jurist 

A3 Besluiten n.a.v. interne bezwaar- en klachtafhandelings-
procedures  waarop de interne geschilbeslechtingsregeling of 
andere verordeningen/ bezwaren-klachtregelingen van 
toepassing zijn. 

DB mandaat 
 

directeur        

A4 Besluiten tot het sluiten en royeren van verzekerings-
overeenkomsten.  

AB volmacht 
 

directeur     manager B&C  na overleg met desbetreffende 
manager en na advies jurist. 
Het sluiten van overeenkomsten 
met inachtneming van het 
inkoop- aanbestedingsbeleid  en 
binnen de kaders van de 
begroting. 
 

A5 Besluiten verband houdende met de zorg, het toezicht op, de 
bewaring en het beheer van de (digitale) archiefbescheiden en 
archiefruimten. 

DB volmacht directeur    managers   conform de kaders in de archief-
verordening en het besluit 
informatiebeheer archief. 
Na advisering 
archiefmedewerker 

A6 Het beslissen omtrent het overbrengen van archiefbescheiden 
naar de archiefbewaarplaats en het opstellen van lijsten tot 
vernietiging van bescheiden en informatie. 

DB volmacht directeur manager B&C  na goedkeuring archivaris en in 
samenspraak met medewerker 
archief 

A7 Besluiten en verrichten van handelingen i.v.m. het beheer en 
onderhoud van gebouwen en overige eigendommen van 
Baanbrekers. 
 

AB machtiging 
volmacht 

directeur manager B &C  teamleider technische 
dienst 

binnen de kaders van de 
begroting. 

A8 Besluiten tot het aangaan van re-integratie en activerings-
overeenkomsten, werkzaamheden en projecten, alles in de 
ruimste zin des woords (niet op individueel niveau). 

- in relatie tot cliënten 
 

AB Volmacht directeur  
 

 
manager R&P 
 

 
 
 
 
 

binnen de kaders van de 
begroting en evt. 
na advies beleidsteam. 
na evt. advies werkmakelaars 
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-      in relatie tot medewerkers 
 

 
manager B&C 

 binnen de kaders van een 
begroting en/of sociaal 
plan/statuut en na advisering 
P&O, evt. jurist, FSA, 
beleidsteam etc. 

A9 Vaststellen van algemene voorwaarden AB volmacht directeur    

A10 Afsluiten van samenwerkingsovereenkomst met andere 
rechtspersonen: 

- binnen kaders van het (strategisch)beleidsplan 
- buiten kaders van het (strategisch) beleidsplan 

 
 

DB 
DB 

 
 
volmacht 
nee 

 
 
directeur 

 
 

            

  

A11 Besluiten inzake de wet- en regelgeving en intern beleid m.b.t. 
privacy, informatieveiligheid, en het verwerken van 
persoonsgegevens, o.a. melden datalekken, verstrekken van info 
en inzage, sluiten van verwerkersovereenkomsten etc. 

   DB mandaat 
en/of 
machtiging 

directeur managers   binnen de kaders van het beleid 
en na advies, jurist, teamleiders 
IB en I&A, Functionaris 
Gegevens-bescherming (FG); 
CISO. De FG kan ‘onafhankelijk’ 
opereren. 

A12 Op verzoek van de Nationale Ombudsman verstrekken van 
informatie. 

   DB machtiging directeur managers medewerker bezwaar 
en beroep, jurist, 
beleidsmedewerker  

 

A13  Het vertegenwoordigen van de organisatie in de klachtprocedure 
van de Nationale Ombudsman. 

   DB mandaat directeur managers medewerker bezwaar 
en beroep, jurist 

 

A14 Het vertegenwoordigen van het bevoegd gezag in alle soorten 
rechtsgedingen en bij arbitrage. 

   DB mandaat directeur managers medewerker bezwaar 
en beroep; jurist en 
nader schriftelijk aan 
te wijzen personen 

 

A15 Het  verrichten van handelingen en het nemen van besluiten als 
gevolg van ontstane calamiteit(en), waarbij de fysieke 
bedrijfsveiligheid in het geding is. 

 DB volmacht 
machtiging 

directeur managers hoofd (BHV) 
bedrijfsveiligheid 

hoofd BHV kan in deze 
‘onafhankelijk’ opereren 

A16 Het vaststellen van interne beleidszaken (o.a. interne (HR) 
beleidsnotities, regelingen, reglementen, incl. huisregels en het 
integriteitsbeleid, inkoopbeleid) m.b.t. de reguliere dagelijkse 
bedrijfsvoering en beheerstaken (normale huishouding) van de 
organisatie. 

DB volmacht 
mandaat 

directeur   binnen de kaders van wet- en 
regelgeving, de 
gemeenschappelijke regeling en 
de rechtspositieregelingen 

A17 Het bekend maken van officiële publicaties AB  
 

mandaat directeur   binnen de kaders van wet- en 
regelgeving. Publiceren zelf ligt 
in de uitvoering 
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B. Financiële aangelegenheden 
B1 Besluiten tot het inkopen niet zijnde investeringen, (ver)huren, 

leasen en verkopen van i.v.m. het dagelijks functioneren van de 
organisatie benodigde diensten en roerende zaken/goederen  
< € 10.000,- excl. BTW, niet zijnde investeringen: 
 
a)          tot maximaal € 1000-, excl. BTW 
 
b)         vanaf € 1000,- tot maximaal € 2500,-, excl. BTW 
 

DB volmacht directeur managers  
 
 

 
 
 
 
ad a:medewerker IO 

       werkmakelaar 
       afdelingsleider 

 
ad a en b: teamleiders 

conform het budget 
opgenomen in begroting 
/bedrijfsplan en conform het 
inkoop- aanbestedingsbeleid  en 
budgethouderregeling 

B2 
 

Besluiten tot het doen van inkopen zijnde investeringen, 
(ver)huren en leasen en verkopen  i.v.m. het dagelijks 
functioneren van de organisatie benodigde diensten en roerende 
zaken met een aanschafwaarde van > € 10.000,-, exclusief BTW 
en max drempelbedrag voor levering en diensten bij (Europees) 
aanbesteden. 
 
Besluiten tot het doen van inkoop zijnde investeringen en sluiten 
van overeenkomsten van meer dan het max (Europees) 
drempelbedrag voor levering van zaken en diensten bij Europees 
aanbesteden. 

   DB 
 
 
 
 

     
 
    
   DB 

volmacht 
 
 
 
 

  
 
 
volmacht 

directeur 
 
 
 
 
 
 
 
directeur 

       managers   
 

binnen de kaders van de 
budgethouderregeling, inkoop- 
en aanbestedingsbeleid , 
begroting en evt. bedrijfsplan. 

B3 Besluiten tot het kopen/verkopen/huren/verhuren van 
onroerende zaken en het sluiten van overeenkomsten hiertoe: 

A. tot maximaal € 350.000,-, excl. BTW 
B. vanaf maximaal € 350.000,- excl. BTW 

 
 

DB 
DB 

 
 

volmacht 
nee 

 
 
directeur 

  binnen de kaders van de 
begroting en/of bedrijfsplan. 

B4 Besluiten tot het treffen van maatregelen ter invordering van 
achterstallige betaling, inclusief het daartoe voeren van 
procedures bij de rechter. Uitgezonderd vorderingen o.b.v. de 
materiewetten zoals genoemd in de GR. 

DB volmacht directeur manager B&C  na overleg met de betreffende 
manager(s)  

B5 Oninbaar verklaren en of afschrijven van vorderingen, incl. BTW: 
a) tot € 2500,- 
b) vanaf € 2500- tot en met € 10.000,- 
c)  vanaf € 10.000,-,   

DB 
 
 
 

 
machtiging 

 
 

ad a en b. 
directeur 

 

ad a en b. 
manager B&C 

ad. a. 
teamleider FSA 

 
na overleg met de betreffende 
manager(s) 
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niet zijnde vorderingen vanuit de bijstand. 
 

B6 Het beslissen tot aansprakelijkstelling van derden in 
aangelegenheden Baanbrekers betreffende. 

AB volmacht directeur managers  na advies jurist 

B7 Het (mede) opstellen van de concept begroting, de concept 
begrotingswijzigingen en de concept jaarrekening en het 
jaarverslag. 

DB machtiging directeur   na advies manager B&C en 
adviseur P&C en  
na overleg met MT 

B8 Het (mede) opstellen van het (concept) beleidsplan en/of 
(concept) kaderstelling. 

DB machtiging directeur   na advies manager B&C en 
adviseur P&C, 
beleidsmedewerkers en   
na overleg met MT 

 

B9 A. Het verzorgen van de definitieve financiële afrekening met 
gemeenten op basis van de begroting (voorschotten)  
en jaarrekening (definitieve afrekening)  
 
B. en het afrekenen van subsidies. 

AB 
 
 
 

DB 

machtiging 
 
 
 

machtiging  

directeur 
 
 
 

directeur 

manager B&C 
 
 
 

manager B&C 

teamleider FSA 
 
 
 

teamleider FSA 

na overleg met manager B&C en 
adviseur P&C en binnen 

begroting 

B10 Het verzorgen van opgaven en afdrachten sociale verzekeringen, 
ziektekosten en belastingdienst en het verzorgen van 
belastingaangiften. 

DB  machtiging directeur manager B&C teamleider FSA  

B11 Het aanpassen van kredietlimieten m.b.t. debiteuren DB machtiging directeur manager B&C teamleider FSA na overleg met adviseur P&C 

B12 Het inwinnen van kredietinformatie m.b.t. debiteuren DB machtiging directeur manager B&C teamleider FSA na overleg met adviseur P&C 

B13 Het uitbrengen van offertes  met een uurtarief > € 8,- < € 40,- met 
een afwijking van 20% m.b.t. het verwerven van 
opdrachten/diensten, leveringen en werken; het (mede) 
uitvoeren van aanbestedingen, exclusief het nemen van besluiten 
tot bezwaar en beroep. 
 
Het uitbrengen van overige offertes m.b.t. het verwerven van 
opdrachten/diensten, leveringen en werken. Het uitvoeren van 
aanbestedingen inclusief het nemen van besluiten tot bezwaar en 
beroep. 

AB 
 
 
 
 

     
    AB 

volmacht 
 
 
 
 

 
volmacht 

directeur 
 
 
 
 

 
directeur 

      managers 
 
 
 
 
  
       
      managers 
 

teamleiders 
accountmanagers 

 
 
 
 
 
 
offertes uitbrengen na  advies 
accountmanagers en evt. 
manager 
 

B14 Het afschrijven van incourante voorraden en het afboeken van 
voorraadverschillen  

    DB 
    

machtiging 
 

directeur    manager B&C  
 

na overleg met desbetreffende 
manager en/of advisering van 
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    het MT, advies teamleider 
bedrijfsbureau 

B15 Het vaststellen van budgetten binnen de vastgestelde kaders AB volmacht directeur managers  binnen de kaders van de 
budgethouderregeling na advies  
adviseur P&C 

B16 Het aangaan van financieringsovereenkomsten en uitzetten en 
aantrekken van geld tot een bedrag van € 2.500.000,- per jaar. 

AB   volmacht directeur nee  conform het treasurystatuut en  
na advisering van de manager 

B& C  

B17 Het uitbetalen van lonen en salarissen en bijbehorende 
emolumenten etc. 

DB machtiging directeur manager B&C teamleider FSA conform arbeidsovereenkomst/ 
cao of AVR 

B18 Het verstrekken van inlichtingen en (statistische) gegevens voor 
vervulling en toezicht op de uitvoering van de materiewetten 
zoals genoemd in de GR. 

DB machtiging directeur manager B&C teamleider FSA na advisering van teamleider 
FSA en adviseur P&C 

B19 Het verstrekken van informatie op basis van de Wet Normering 
Topinkomens. 

DB machtiging directeur manager B&C teamleider FSA binnen de kaders van de 
wetgeving 

B20 Het aanvragen van projectsubsidies bij o.a. Rijk, Provincie e.d. DB volmacht directeur   na afstemming met MT, evt. na 
afstemming met het DB 

 
 

C. Uitvoering PW, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 of diens rechtsopvolger(s) 
C1 Het nemen van besluiten m.b.t. de uitvoering van de PW, de 

IOAW de IOAZ en het Bbz 2004 voor zover het doelmatigheid 
betreft, uitgezonderd het verlenen van volledige arbeids- en re-
integratieontheffingen.    

DB mandaat directeur manager R&P teamleider R&P   
werkmakelaar  
kwaliteitsmedewerker 

binnen budgettering-
regeling en 
kwantitatieve 
afspraken 

C2 Het nemen van besluiten met betrekking tot het ontheffen van 
volledige arbeids- en re-integratieverplichtingen. 
 

DB mandaat directeur manager R&P teamleider R&P   waar nodig op basis 
van 
deskundigenadvies 
m.b.t. sociaal 
(medische) 
aangelegenheden. 

C3 Het toepassen van de Verzamelverordening PW, IOAW, IOAZ en 
Bbz.  
 

DB mandaat directeur manager R&P 
manager IO 

teamleiders R&P  en IO 
werkmakelaar 
kwaliteitsmedewerker 
inkomensconsulent 

 

C4 Betalingsopdrachten geven als gevolg van re-
integratieopdrachten, -activiteiten. 

DB machtiging directeur manager R&P teamleider R&P  
werkmakelaars 

binnen 
budgetteringregeling 
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C5 Het nemen van besluiten m.b.t. de uitvoering van de PW, de 
IOAW de IOAZ en het Bbz 2004 met inbegrip van herzien, 
intrekken en terugvorderingen van lopende uitkeringen. 
 

DB mandaat directeur manager R&P 
manager IO 

teamleiders R&P en IO 
werkmakelaar (art. 9, 9A, 10 en 
18 PW) 
kwaliteitsmedewerker 
inkomensconsulent 
medewerker terugvordering 

 

C6 Het nemen van besluiten m.b.t. kredietverstrekking Bbz 2004: 
A. tot € 10.000,- 
B. vanaf € 10.000,- tot € 50.000,- 
C. vanaf € 50.000,- 

 
DB 

  
    DB 

 
mandaat 

 
mandaat 

 
directeur 
 
directeur 

 
ad A en ad B, 
manager IO 
 
 

 
ad A kwaliteitsmedewerker 

 

C7 Het verstrekken van buitenwettelijke voorschotten PW, IOAW, 
IOAZ en het Bbz 2004  

a) tot een bedrag van € 10.000,-; 
b) vanaf > € 10.000 tot en met € 35.000,- 

 
 

DB  mandaat directeur 

 
manager  IO 
 

ad a. 
teamleider IO 

 

C8 Het verstrekken van wettelijke voorschotten PW en het Bbz 2004. DB mandaat directeur manager IO teamleider IO 
inkomensconsulent 
kwaliteitsmedewerker 

 

C9 Het nemen van besluiten tot toekenning of voortzetting van 
bijzondere bijstand op producten die vooraf als zodanig zijn 
geselecteerd. 

DB mandaat directeur manager IO teamleider IO 
(ass) inkomensconsulent 
kwaliteitsmedewerker 

 

C10 Het nemen van besluiten tot toekenning of voortzetting van:  
a. incidentele bijzondere bijstand tot maximaal €1500,- 

(per draagkrachtjaar) 
b. en periodieke bijzondere bijstand tot € 5000,- per 

draagkrachtjaar  

DB mandaat directeur manager IO teamleider IO 
inkomensconsulent 
kwaliteitsmedewerker 

 

C11 Het nemen van besluiten tot toekenning of voortzetting van: 
a. incidentele bijzondere bijstand voor een bedrag € 1500 tot € 

10.000,- (per draagkrachtjaar). 
b. en periodieke bijzondere bijstand vanaf € 5000,- tot 

€10.000,- 
 

DB mandaat directeur  manager IO teamleider IO op voorstel van de 
inkomensconsulent 

C12 Het nemen van besluiten tot toekenning van (bijzondere) bijstand  
a. vanaf € 10.000,- tot maximaal € 35.000,- 

DB mandaat directeur manager IO  op voorstel van de 
teamleider IO  
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b. en met een sterk individueel karakter of te verwachten 
precedentwerking.  

C13 Het nemen van besluiten inzake borgstelling tot maximaal  
€ 5000,-. 

DB mandaat directeur manager IO teamleider IO 
inkomensconsulent 
kwaliteitsmedewerker 

 

C14 Het nemen van besluiten inzake borgstelling voor een bedrag tot  
€ 10.000. 
 

DB mandaat directeur     manager IO teamleider IO 
 

op voorstel van de 
inkomensconsulent 

C15 Het nemen van besluiten inzake borgstelling vanaf € 10.000 tot 
max € 35.000,-; 
Vanaf € 35.000,- tot max € 100.000,- 
 

DB 
 

DB 

mandaat 
 

mandaat 

directeur 
 
directeur 

manager IO  op voorstel van 
teamleider IO  

C16 Het nemen van besluiten over inkoop van producten activering 
en re-integratie die geen onderdeel uitmaken van het reguliere 
inkoop tot een bedrag van € 2500,- incl. BTW; 
alsmede het inkopen van die producten 

DB 
 
 

DB 

mandaat 
 
 

volmacht 

directeur 
 
 
directeur 

manager R&P 
 
 

manager R&P 

teamleider R&P 
werkmakelaar 

 
teamleider R&P 
werkmakelaar 

binnen de kaders van 
de begroting 

C17 Het nemen van besluiten over inkoop van producten activering 
en re-integratie die geen onderdeel uitmaken van de reguliere 
inkoop vanaf een bedrag van € 2500,- tot € 100.000,- incl. BTW; 
 
Alsmede het inkopen van die producten  

DB 
 
 
 

DB 

mandaat 
 
 
 

volmacht 

directeur 
 
 
 
directeur 

manager R&P 
 
 
 

   manager R&P 

 op voorstel van 
werkmakelaar en 
passend binnen de 
kaders van de 
begroting 

C18 Het nemen van besluiten, voortvloeiend uit te verwachten 
precedentwerking inclusief onvoorzienbare omstandigheden. 
 

DB mandaat directeur manager IO  op voorstel van 
teamleider IO. 

C19 
Het toelichten van besluitvorming bij bezwaarprocedures 
voortvloeiend uit de uitoefening van de gemandateerde 
bevoegdheden. 

Voor- 
zitter 

machtiging directeur manager R&P  
manager IO 

teamleiders R&P en IO 
inkomensconsulent 
kwaliteitsmedewerker 
werkmakelaar 

na evt. advies van 
medewerker 
bezwaar/beroep en 
jurist 

C20 Op verzoek van rechtbank verstrekken van informatie op 
ingediende beroepschriften (incl. verweerschrift, repliek en 
dupliek) alsmede het op verzoek van de  rechtbank meewerken 
aan mediation tijdens de behandeling van het beroepschrift. 

DB machtiging directeur manager IO teamleider IO 
medewerker bezwaar/beroep 
 

evt. advies jurist 

C21 
Het instellen van hoger beroep inzake PW, IOAW, IOAZ, Bbz 2004. 

Voor- 
zitter 

mandaat directeur manager IO medewerker bezwaar en beroep evt. advies jurist 
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C22 
Doen van verzet (art. 8:55 Awb). 

Voor- 
zitter 

mandaat directeur manager IO medewerker bezwaar en beroep  

C23 

Het nemen van besluiten mbt het instellen van verhaal in en 
buiten rechte van bijstand. 

Voor-
zitter 

mandaat directeur manager IO teamleider IO 
kwaliteitsmedewerker 
medewerker terugvordering 

 

C24 

Het verstrekken van informatie aan onderhoudsplichtige ex-
partners van (PW-) bijstandsklanten. 
 

DB machtiging directeur manager IO teamleider IO 
kwaliteitsmedewerker 
inkomensconsulent 
medewerker terugvordering 
 

 

C25 
Het vertegenwoordigen van het bestuursorgaan in gerechtelijke 
verhaalprocedures. 

Voor- 
zitter 

machtiging directeur     manager IO teamleider IO    
medewerker terugvordering  
 

 

C26 
Het nemen van besluiten met betrekking tot het herzien, 
intrekken en terugvorderen van uitkeringen van personen zonder 
een periodieke uitkering. 

    DB mandaat directeur      manager IO teamleider IO 
kwaliteitsmedewerker 
inkomensconsulent 
medewerker terugvordering 

 

C27 

Het nemen van besluiten met betrekking tot het opleggen van 
een bestuurlijke boete. 

DB mandaat directeur manager IO teamleider IO 
boeteambtenaar 
kwaliteitsmedewerker 
 

Conform de kaders 
Awb 

C28 

a. Het invorderen van ten onrechte verstrekte of betaalde 
uitkering dan wel een bestuurlijke  boete alsmede het treffen van 
betalingsregelingen met betrekking tot deze vorderingen. 
 
 
 
b. Het invorderen van verhaalsvorderingen 
 

DB 
 
 
 
 

 
     
 
    DB 

mandaat 
 
 
 
 
 

 
 
mandaat 

directeur 
 
 
 
 
 
 
 
directeur 

manager IO 
 
 
 
 
 
 
 
 

manager IO 

Ad. a. 
teamleider IO 
kwaliteitsmedewerker 
inkomensconsulent 
medewerker terugvordering 

incassomedewerker 
 
 

Ad. b.  
medewerker terugvordering  
incassomedewerker 

 
 

C29 
Het vertegenwoordigen van de organisatie in alle 
buitengerechtelijke rechtshandelingen uit hoofde van de 
terugvorderingsbepalingen voortvloeiende uit of samenhangend 

DB machtiging directeur manager IO teamleider IO 
kwaliteitsmedewerker 
medewerker terugvordering 
incassomedewerker 
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met de PW, de IOAW, de IOAZ, het Bbz 2004 en onverschuldigde 
betalingen. 

C30 Het buiten invordering stellen van vorderingen tot een bedrag 
van maximaal €  1.500,-. 

DB mandaat directeur manager IO teamleider IO 

 
 

C31 Het buiten invordering stellen van vorderingen  vanaf € 1.500,- 
tot max € 25.000,-; 
 
Vanaf € 25.000,-  tot max € 100.000,- 

DB 
 
 

DB 

mandaat 
 
 

mandaat 

directeur 
 
 
directeur 

manager IO  op voorstel van 
teamleider inkomen 

C32 Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, 
voortvloeiend uit of samenhangend met de uitvoering van de PW, 
IOAW, IOAZ en Bbz 2004, zoals: 

 vestiging krediethypotheek 
 vestiging hypotheek (Bbz) 
 vestiging pandrecht. 

DB volmacht directeur manager IO  op voorstel van de 
inkomensconsulent 

C33 Het doen van aangifte van vermeende steunfraude conform de 
‘Frauderichtlijn’. 

DB mandaat directeur manager IO teamleider IO  

C34 Het verrichten van uitvoeringshandelingen als gevolg van aangifte 
van vermeende steunfraude. 

DB machtiging directeur manager IO fraudepreventie medewerker  

C35 Het wijzigen van de uitvoeringsrichtlijnen handboek Grip op de 
Participatiewet. 

DB machtiging directeur manager IO beleidsadviseur 
kwaliteitsmedewerker 

 

C36 Het doen uitgaan van aanmaningen in het kader van 
terugvordering en verhaal. 

DB machtiging directeur manager IO teamleider IO 
medewerker terugvordering 
medewerker uitkeringsadm. 
incassomedewerker 

 

C37 Het nemen van besluiten op bezwaar inzake PW, IOAW, IOAZ en 
Bbz 2004 of diens rechtsopvolger(s) 

DB mandaat directeur manager IO 
manager R&P 

 na advies van de 
commissie 
bezwaarschriften 
PW c.s. 

 
D. Uitvoering Wet inburgering  
D1 Uitvoering van de informerende, handhavende en faciliterende 

activiteiten, en het treffen van een betalingsregeling, 
voortvloeiend uit de uitvoeringsovereenkomsten Wi. 

      DB mandaat directeur managers R&P en 
IO 

teamleiders R&P en IO 
werkmakelaar 
kwaliteitsmedewerker 
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D2 Het ondersteunen en adviseren ten aanzien van bezwaarschriften 
zoals overeengekomen bij uitvoeringsovereenkomsten inzake de 
uitvoering van de Wet inburgering. 

      DB machtiging directeur manager IO teamleider IO 
medewerker bezwaar 
en beroep 
 

 

 
 
E. Uitvoering personele aangelegenheden 
 
Algemeen 
E1 Besluiten tot het openstellen van een vacature(s) 

 
     DB mandaat  

volmacht 
directeur managers  

 
binnen de kaders van de 
begroting en na advies P&O 
adviseur 

E2 Besluiten tot het aangaan, verlengen, wijzigen of beëindigen/ 
opzeggen/verlenen van ontslag in relatie tot tijdelijke of vaste 
dienstverbanden overige overeenkomsten, zoals detacherings-, 
stage-overeenkomsten e.d. m.b.t. personeel, behoudens deze 
van de directeur.  

     DB mandaat 
volmacht 

directeur managers  binnen de kaders van de 
begroting en  
na advies P&O adviseur 

E3 Besluiten tot het aangaan, verlengen of opzeggen/ 
beëindigen/verlenen van ontslag in relatie tot het dienstverband 
en evt. detacheringsovereenkomst van de directeur. 

   AB     na advies DB 
na advies teamleider P&O 

E4 Besluiten tot het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de 
directeur. 

   DB     na advies en afstemming met 
teamleider P&O 

E5 Besluiten in het kader van de aanpassing of feitelijke vaststelling 
van de arbeidsduur en werktijden in individuele arbeids- en 
detacheringsovereenkomsten 
 

    DB mandaat 
volmacht 

directeur managers  binnen de kaders van de 
begroting, van de wet, de 
rechtspositieregelingen en/of 
de vastgestelde lokale 
werktijdenregelingen 
na advies P&O adviseur 

E6 Besluiten tot het toekennen of weigeren van toeslagen/ 
vergoedingen/periodieken op basis van lokaal vastgestelde 
regelingen die op medewerkers van toepassing zijn, zoals 
dienstkilometerregeling, studiefaciliteitenregeling, gratificatie- 
jubileumregeling, werktijdenregeling etc. 

   DB mandaat 
 volmacht 

directeur managers  binnen de kaders van de 
begroting, van de wet, de 
rechtspositieregeling en/of de 
vastgestelde lokale regelingen;  
na advies P&O adviseur 

E7 Besluiten in het kader van promotie/bevordering of demotie. 
 

    DB mandaat 
volmacht 

directeur managers  binnen de kaders van de 
begroting, de 
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rechtspositieregelingen en/of 
de vastgestelde lokale 
regelingen; 
na advies P&O adviseur 

E8 Besluiten n.a.v. een formele klacht m.b.t. personele 
aangelegenheden waarop de geschilbeslechtingsregeling 
Baanbrekers van toepassing is 
Besluiten n.a.v. een formele klacht die de belangen/integriteit 
van de directeur (kunnen) raken 

   DB 
 
 
 

mandaat 
volmacht 

 
 

 directeur 
 
 
voorzitter 
 

  na advies  van de interne 
klachten commissie  

E9 Vaststellen, indelen of waarderen van functieprofielen en of -
beschrijvingen van medewerkers anders dan MT-leden. 

   DB mandaat 
volmacht 

directeur               o.b.v. vastgestelde 
functiewaarderingssystematiek 
of procedureregeling; 
na evt. advies FUWA-cie, of 
functiewaarderingsspecialist. 

E10 Vaststellen, indelen of waarderen van functieprofielen en of -
beschrijvingen van directeur en MT-leden. 

   DB nee    o.b.v. vastgestelde 
functiewaarderingssystematiek 
en na advies 
functiewaarderingsspecialist  

E11 Besluiten inzake het geheel of gedeeltelijk niet uitbetalen van 
salaris c.q. loon aan de medewerker. 
 

   DB mandaat 
volmacht 

 directeur        managers  na advies P&O adviseur en 
binnen de kaders van de 
rechtspositieregelingen en/of 
de vastgestelde lokale 
regelingen;  
evt. na advies jurist 

E12 Besluiten inzake het vaststellen van (voorlopige) beoordelingen, 
functionering, ontwikkelplannen, duurzame inzetbaarheid en 
opleiding, behoudens van de directeur. 

    DB mandaat  directeur managers  binnen de kaders van de 
begroting, van de 
rechtspositieregelingen en/of 
de vastgestelde lokale 
regelingen 
na advies P&O adviseur 

E13 Besluiten inzake beoordeling, functionering, ontwikkelplannen 
(RGA) en opleiding van de directeur. 
 

    DB mandaat 
volmacht 

voorzitter    binnen de kaders de begroting 
van de rechtspositieregelingen 
en/of de vastgestelde lokale 
regelingen; 
na advies teamleider P&O 
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E14 Besluiten m.b.t. toekennen of weigeren van alle vormen van 
verlof (o.a. betaald en onbetaald/ouderschaps- en zorgverlof 
etc.).  
Besluiten m.b.t. afbouw van verlofstuwmeren, m.b.t. het sparen 
van verlof; het omzetten van overwerkuren in verlof of in geld, 
koop en verkoop verlof etc. 

   DB mandaat 
volmacht 

directeur managers  binnen de kaders van de 
wetgeving, de begroting, de 
rechtspositieregeling en/of de 
vastgestelde lokale regeling; 
na advies P&O adviseur 

E15 Besluiten in het kader van uitwisselen van arbeidsvoorwaarden, 
o.a. individueel keuzebudget (IKB). 
 

   DB mandaat 
volmacht 

 directeur managers         binnen de kaders van de 
begroting, rechtspositieregeling 
en/of de vastgestelde lokale 
regeling; 
na advies P&O adviseur 

E16 Besluiten in het kader van het opleggen van disciplinaire 
maatregelen, niet zijnde schorsing, non-actiefstelling en 
disciplinair ontslag. 

   DB mandaat 
volmacht 

directeur managers  na advies P&O adviseur en/of 
jurist 

E17 Besluiten in het kader van schorsing, non-actiefstelling en 
disciplinair ontslag (m.u.v. de directeur). 

   DB mandaat 
    volmacht 

directeur managers  na advies P&O adviseur en jurist 

E18 Besluiten in het kader van schorsing, non-actiefstelling en 
disciplinair ontslag van de directeur. 

   AB nee 
 

   na advies DB, jurist en 
teamleider P&O 

E19 Besluiten tot herplaatsing of het tijdelijk belasten met andere 
werkzaamheden of een andere functie van de medewerker en op 
andere tijden en/of plaatsen of bij een andere werkgever/inlener. 
 

  DB mandaat 
volmacht 

directeur managers  na advies P&O adviseur en 
binnen de kaders van de 
rechtspositieregelingen en/of 
de lokale regelingen. 

E20 Besluiten tot het weigeren of verlenen van toestemming om 
nevenactiviteiten uit te voeren, behoudens de nevenactiviteiten 
van de directeur. 
 

  DB mandaat 
volmacht 

directeur managers  na advies P&O adviseur en 
binnen de kaders van de 
rechtspositieregelingen en/of 
de lokale regelingen. 
 

E21 Besluiten in het kader van arbeidsongeschiktheid, bij re-integratie 
als gevolg van arbeidsongeschiktheid of gebrek, in het kader van 
het arbeidsongeschiktheidsbeleid en het ARBO-beleid. 

  DB mandaat 
volmacht 

directeur managers  
       
 

binnen de kaders van de 
begroting, rechtspositieregelin-
gen en/of de lokale regelingen 
na advies P&O adviseur, 
teamleiders of ARBO 

coördinator 

E22 Het aanschaffen van de benodigde personele, instrumentele en 
werkplekvoorzieningen voor de medewerker (o.a. persoonlijke 
beschermingsmiddelen, ergonomische bedrijfsmiddelen etc.). 

 DB volmacht directeur managers           
 

binnen de kaders van de 
begroting, budgetteringregeling, 
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na advies P&O adviseur, team- 
en afdelingsleiders en/of ARBO 
coördinator 

E23 Besluiten in het kader van vergoeding aan of verhaal van de 
schade op de medewerker. 

  DB mandaat 
volmacht 

directeur managers       
 

na advies van jurist en P&O 
adviseur 

E24 Besluiten in het kader van (pre-)pensioenregelingen en/of het 
doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd. 
 

  DB mandaat 
volmacht 

directeur        managers  binnen de kaders van 
desbetreffende 
pensioenregelingen/lokale 
regeling 
na advies P&O adviseur 

E25 Besluiten tot het verstrekken van een voorschot op het loon.   DB mandaat 
volmacht 

directeur managers           na advies P&O adviseur 

 
 
Ambtelijke medewerkers 
E26 Besluiten tot het toekennen of weigeren van (salaris) 

toeslagen/vergoedingen/periodieken op basis van Hoofdstuk 3 
van de cao SGO 

   DB mandaat directeur managers        binnen de kaders van de 
begroting en de 
rechtspositieregeling  
na advies P&O adviseur 

E27 Besluiten in het kader van aanvullende uitkeringen o.b.v.  
hoofdstuk 10 van de cao SGO  
 

    DB mandaat Loyalis/ 
UWV 

  na advies P&O adviseur 

E28 Besluiten in het kader van boventalligheid (o.a. van werk naar 
werk)  

    DB mandaat directeur managers  binnen de kaders van de 
begroting, rechtspositieregeling, 
sociaal plan/statuut, 
na advies P&O adviseur 

 
Wsw medewerkers 
E29 Besluiten in het kader van de seniorenregelingen. 

 
    DB volmacht directeur managers  na advies P&O en binnen de 

kaders van de 
rechtspositieregeling 

E30 Besluiten m.b.t. het intrekken (evt. op eigen verzoek) van 
(her)indicaties. 

    DB volmacht directeur   binnen de kaders van de wet en 
lokaal vastgestelde regels; 
na advies  P&O adviseur en  
jurist 



Nr. Omschrijving bevoegdheid machtiging (mandaat, machtiging of volmacht) Bevoegd 
orgaan 

Mandaat, 
Machtiging of 
Volmacht  
 

Directeur 
  

Ondermandaat,  
ondervolmacht en 
ondermachtiging 

Verdere onderman-
datering etc. aan 
overige functionarissen 

Specifieke  voorwaarden/ 
bepalingen/ 
Instructies 

 

5de wijziging mandaat- machtiging- en volmachtregister Baanbrekers                                                                                      14 
 

E31 Aanvraag in het kader van Sw-herindicaties     DB volmacht directeur manager  in overleg met Wsw-
medewerker, na advies P&O 
adviseur 

E32 Besluiten in het kader van plaatsing van medewerkers buiten de 
woongemeente. 

   DB volmacht directeur manager B&C  binnen de kaders van de 
begroting, 
na advies P&O adviseur 

E33 Besluiten tot het vaststellen van het uitvoeringsbeleid inzake het 
verstrekken van subsidies en het vaststellen van subsidies in het 
kader van begeleid werken (Sw), alsmede het besluiten tot het 
aangaan van (dienstverlenings-) overeenkomsten met evt. 
begeleidingsorganisaties en besluiten i.v.m. terugkeer van 
begeleid werkende.  

  DB mandaat directeur managers R&P en 
werkbedrijf  

 binnen de kaders van de 
begroting 

E34 Besluiten in het kader van de Verordening persoonsgebonden 
budget begeleid werken (Sw) of diens rechtsopvolger. 
 

 DB mandaat directeur managers R&P en 
werkbedrijf  

 conform het mandaatbesluit 
van de colleges van de 
desbetreffende gemeenten en 
de uitvoeringsovereenkomst/ 
verordening. 

 
 
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 4 december 2020   Aldus vastgesteld door de directeur op 4 december 2020 
Het dagelijks bestuur,  
 
De voorzitter,    de secretaris 
 
 
 
 
 
R. Bakker                A. van Oudheusden      A. van Oudheusden 
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Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 14 december 2020    Aldus vastgesteld door de voorzitter op 14 december 2020 
Het algemeen bestuur, 
 
De voorzitter    de secretaris      
 
 
R. Bakker                A. van Oudheusden                 R. Bakker 
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Voorstel inzake 
 

Vergaderplanning DB en AB van Baanbrekers 2021 

Steller Conny Kleijssen 

Verantwoorde-
lijk manager 

Ad van Oudheusden 

Datum bestuur  4 december 2020 

Beslispunten 
 

Het AB wordt gevraagd het concept van de vergaderplanning voor het DB en AB 
over het jaar 2021 vast te stellen.  

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  4 december 2020 Vaststellen: 
 
 
 
 
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 Ja Richting de griffies na vaststelling/C. 
Kleijssen 
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Nadere informatie: 
Korte samenvatting  (als stuk > 3 A4) of integraal voorstel (als max 3 A4) 
 

Aanleiding 
 
Jaarlijks wordt in afstemming met de raadskalenders van de drie gemeenten de vergaderplanning 
voor de besturen van Baanbrekers opgesteld. Hierbij wordt zo veel als mogelijk rekening gehouden 
met de wettelijke termijnen waaraan Baanbrekers gehouden is m.b.t. de producten uit de P&C 
cyclus, de data van de raadsvergaderingen van de drie gemeenten en met de vakantieperioden.  
 
Vanaf het jaar 2021 zijn in ieder geval minimaal twee zogenaamde ‘opiniërende DB vergaderingen’ 
aan de bestuurscyclus toegevoegd. Op ad hoc basis kunnen er meerdere worden gepland. Hieraan 
is behoefte vanuit het DB om als verantwoordelijke voor de bedrijfsvoering van Baanbrekers op 
deze wijze bij bepaalde te behandelen onderwerpen en/of thema’s al aan de voorkant betrokken te 
kunnen zijn. Tijdens de AB vergaderingen zal er vanaf 2021 ook meer ruimte en gelegenheid komen, 
om voorafgaand aan het formele deel van de vergadering over een bepaald thema en/of 
onderwerp van gedachten te wisselen met elkaar, of om een bepaalde toelichting te kunnen 
ontvangen van deskundigen. Daarnaast is er één AB-vergadering in 2021 minder gepland in 
vergelijking met het jaar 2020, daar de verwachting is dat gezien de onderwerpen conform de 
termijnagenda 2021 volstaan kan worden met deze zes AB-vergaderingen. 
 
Wat betreft de bijgevoegde bijlage met de voorgestelde vergaderplanning zijn de vetgedrukte data 
de data waarop de bestuursvergaderingen daadwerkelijk worden gehouden. De andere data zijn de 
verzenddata, oftewel de data waarop de bestuursleden de bestuursdocumenten krijgen 
toegestuurd.  
 
Hierbij wordt u gevraagd deze bijgevoegde vergaderplanning 2021 vast te stellen 
  

Implementatie en 
communicatie 

De vergaderplanning 2021 wordt na vaststelling gecommuniceerd met de 
griffies van de 3 gemeenten, wordt geplaatst op de website van 
Baanbrekers en wordt intern verspreid. 
 

Bijlage(n)  Vergaderplanning 2021 DB en AB Baanbrekers 

 



CONCEPT VERGADERPLANNING 2021 DB en AB BAANBREKERS

Maand DB voorstel AB voorstel Attentiepunten Onderwerpen

1 08-01-2021 Besluitvorming

15-01-2021 Geactualiseerde begroting 2021

15-01-2021

25-01-2021

2 19-02-2021 Opiniërende vergadering

26-02-2021

-

-

Besluitvorming

3 19-03-2021

26-03-2021 - voorlopige jaarstukken 2020

26-03-2021 - ontwerpbegroting 2022

4 12-04-2021 moet voor 15 april => verzoek zienswijze Raden

5 28-04-2021 besluitvorming

07-05-2021

07-05-2021 uiterlijk 15-7 naar GS Vaststellen jaarstukken 2020

17-05-2021 Vaststellen controleprotocol jaarrekening 2021

6 11-06-2021 Besluitvorming

18-06-2021 - 1e Berap 2021 (na 4 maanden, t/m april)

18-06-2021 moet voor 15 juli - vaststellen begroting 2021

28-06-2021 uiterlijk 1-8 naar GS

7

8

9 17-09-2021 Opiniërende vergadering

24-09-2021

-

-

10 01-10-2021 Besluitvorming

08-10-2021 - 2e Berap 2021 (na 8 maanden, t/m augustus)

08-10-2021

18-10-2021

11

26-11-2021 Besluitvorming

12 03-12-2021 - Kaderbrief 2023

03-12-2021

13-12-2021

cursieve data zijn de verzenddata voor de stukken
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Voorstel inzake 
 

Kaderbrief 2022 

Steller Mark van Amelsvoort (beleidsadviseur) 

Verantwoordelijk 
manager 

Ad van Oudheusden  

Datum bestuur  Algemeen bestuur 14 december 2020 

Beslispunten Kennisnemen van de Kaderbrief 2022  

Financiële 
gevolgen 

Geen 

Formatie 
gevolgen 

Geen 

Gevolgen MT-
systemen 

Geen 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

02-10-2020  
 
24-11-2020 

M. v 
Amelsvoort 
M. v. 
Amelsvoort 

SET-sociaal  
 
SET-financieel  

Besluitvorming: 
 Datum Advies/besluit 

Advies Participatieraad  26-11-2020 Aparte notitie t.b.v. DB 

Besluit van AB 
(vul in wat van toepassing is) 

Datum 
 

kennisnemen: 
 
 
 
 
ondertekening: 
 
 
Ad van Oudheusden               R. Bakker 
Secretaris                                  Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 Datum Actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht Bij agendering 
AB 

C. Kleijssen 

Website/intranet Bij agendering 
AB 

R. de Jong 

Opname in het archief Na AB 
behandeling 

E. Assmann 

Anders Na AB 
behandeling 
verzending 
aan 
gemeente-
raden 

M. v. Amelsvoort 
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Nadere informatie: 
Met deze kaderbrief 2022 wil Baanbrekers op tijd kaders formuleren. Die kaders zijn nodig voor een 
gefundeerde begroting over 2022. Met dit document schetsen we de relevante ontwikkelingen op 
het gebied van beleid. Ook gaan we in op de financiële uitgangspunten voor de begroting van 2022. 
Het schrijven van deze kaderbrief vloeit voort uit de afspraken uit onze financiële verordening. Om 
te komen tot deze kaderbrief voerden we overleg met de leden van het Sociaal-Economisch Team 
(SET) van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. 
 
Volgens de wetgeving voor gemeenschappelijke regelingen moet Baanbrekers voor 1 augustus de 
begroting voor het daaropvolgende jaar aan de toezichthouder (de provincie Noord-Brabant) 
verzenden. Om op tijd over een vastgestelde begroting 2022 te beschikken, moet het Dagelijks 
Bestuur de ontwerpbegroting 2022 uiterlijk 26 maart 2021 aan de raden van de drie 
Langstaatgemeenten en het Algemeen Bestuur toesturen. 
 
Ook dient het Dagelijks Bestuur voor 15 april van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de 
begroting van toepassing is, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige 
jaarrekening aan de raden van de drie Langstaatgemeenten en het Algemeen Bestuur te zenden. 
Om aan het eerste punt te voldoen, is de kaderbrief 2022 opgesteld die nu voor u ligt. 
 

Bijlage(n) Kaderbrief 2022 
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1 INLEIDING 

Met deze kaderbrief 2022 wil Baanbrekers op tijd kaders formuleren. Die kaders zijn nodig voor een 

gefundeerde begroting over 2022. Met dit document schetsen we de relevante ontwikkelingen op 

het gebied van beleid. Ook gaan we in op de financiële uitgangspunten voor de begroting van 2022. 

Het schrijven van deze kaderbrief vloeit voort uit de afspraken uit onze financiële verordening. Om 

te komen tot deze kaderbrief voerden we overleg met de leden van het Sociaal-Economisch Team 

(SET) van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. 

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

begroting voor het daaropvolgende jaar aan de toezichthouder (de provincie Noord-Brabant) 

verzenden. Om op tijd over een vastgestelde begroting 2022 te beschikken, moet het Dagelijks Bestuur 

de ontwerpbegroting 2022 uiterlijk 26 maart 2021 aan de raden van de drie Langstaatgemeenten en 

het Algemeen Bestuur toesturen. 

Ook dient het Dagelijks Bestuur voor 15 april van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de 

begroting van toepassing is, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige 

jaarrekening aan de raden van de drie Langstaatgemeenten en het Algemeen Bestuur te zenden. Om 

aan het eerste punt te voldoen, is de kaderbrief 2022 opgesteld die nu voor u ligt. 
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2 VOORWOORD 

‘Verandering komt niet als wij wachten op een ander persoon of een andere keer. 

Wij zijn degenen waar we op hebben gewacht. Wij zijn zelf de verandering die we zoeken.’  

Dit zijn niet mijn woorden. Het is een vrije vertaling van een citaat van Barack Obama. De voormalig 

president van de Verenigde Staten slaat de spijker precies op z’n kop. Als wij willen dat er iets 

verandert, dan moeten we zelf de handen uit de mouwen steken. En daarvoor moeten we niet alleen 

naar morgen kijken, of naar overmorgen, maar vooral ook naar de komende jaren. 

Natuurlijk hebben wij geen glazen bol waarin we precies kunnen zien wat de toekomst ons gaat 

brengen. Aan de hand van de ontwikkelingen waarmee we nu te maken hebben, kunnen we ‘slechts’ 

onze globale plannen voor de toekomst ontvouwen. Dat doen we graag in deze kaderbrief voor 2022. 

Deze kaderbrief is een opmaat voor de op te stellen begroting 2022, waarin we onze plannen wat meer 

concreet weergeven.  

‘Het leven gebeurt je als je bezig bent andere plannen te maken’, sprak John Lennon ooit. Uiteraard 

beseffen ook wij dat er allerlei dingen kunnen gebeuren, waardoor we onze voornemens moeten 

bijstellen, aanpassen of veranderen. Dat moesten en deden we ook in 2020, toen we met de 

coronacrisis en de gevolgen daarvan werden geconfronteerd. Corona heeft ervoor gezorgd dat we in 

een andere samenleving terecht zijn gekomen, waarin we nog eens extra bewust werden van het feit 

dat volksgezondheid een absolute basisvoorwaarde is om überhaupt te kunnen participeren. We zijn 

samen op zoek naar ‘het nieuwe normaal'. Hoe dat ‘nieuwe normaal’ er in 2022 zal uitzien, blijft voor 

nu nog gissen. We proberen daar wel zo goed als mogelijk op te anticiperen. Hierover hebben we al 

intensief gesproken met ons dagelijks bestuur. Samen hebben we toekomstscenario’s uitgewerkt. Zo 

proberen we onze organisatie in beweging te houden om te kunnen inspelen op de ontwikkelingen. 

In deze kaderbrief schetsen we de grote toekomstlijnen. Het is lastig en op sommige onderdelen zelfs 

onmogelijk om nu al heel concreet te zijn over 2022. Wèl duidelijk is dat het de primaire taak van 

Baanbrekers is en blijft om vraag en aanbod op het gebied van werken en meedoen samen te brengen. 

Dit doen we graag en ook steeds meer samen met onze drie Langstraatgemeenten en met onze 

samenwerkingspartners in de arbeidsmarktregio. Samen trekken we op om op een meer integrale 

manier successen te boeken op het gebied van meedoen, werk en inkomen. Hierbij staat de mens te 

allen tijde centraal en zetten we in op het in beweging brengen en houden van die mens.  

Bij Baanbrekers zit beweging in het bloed. We willen onze kandidaten (Participatiewet), onze 

medewerkers (Wet sociale werkvoorziening) en onszelf continu een stapje verder brengen. Om dit te 

bereiken, moeten we onze organisatie bij de tijd houden. Dat geldt voor onze infrastructuur. Maar dat 

geldt ook voor onze organisatiestructuur. Er zijn in 2022 waarschijnlijk mooie plannen in uitvoering 

voor een toekomstbestendige en flexibele huisvesting. Ook kijken we permanent naar hoe het met 

onze organisatie nog beter kan. Hierbij houden we telkens de mens en zijn of haar werk naar werk 

voor ogen. Als gevolg hiervan evalueren we ons ‘organigram’. Het stoppen van bedrijfsactiviteiten is 

van de baan. We hebben onze huidige afdelingen hard nodig om mensen te leren werken. Uiteraard 

past dit leren werken bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt. 

Wat de toekomst ons precies gaat brengen, is nog in de nevelen van de toekomst gehuld. Ja, de 

wetgeving wordt aangepast. Ja, we krijgen er nieuwe uitdagingen bij. Ja, er zijn 

gemeenteraadsverkiezingen. Ja, er blijft talent dat het verdient om aan de slag te gaan. En ja, er blijven 
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lokaal, subregionaal en regionaal werkgevers die wij graag willen, kunnen en zullen bedienen. Om op 

deze terreinen successen te boeken, moeten we in beweging blijven. Als het gaat om het nemen van 

initiatieven dan wachten we niet op die andere persoon of die andere keer. We gaan zelf aan de slag 

en stropen onze mouwen op. Samen blijven we enthousiast aan de slag met veranderingen en 

verbeteringen. Samen bepalen we onze gemeenschappelijke toekomst op het gebied van meedoen, 

werk en inkomen in de Langstraat. 

Ad van Oudheusden 

directeur 
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3 RELEVANTE ONTWIKKELINGEN 

Als uitvoeringsorganisatie voor sociale zaken en sociale werkgelegenheid wil Baanbrekers dat de 

inwoners van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk ook in 2022 zoveel mogelijk 

meedoen aan de maatschappij. Hierbij ligt onze focus op het zoveel mogelijk aan een reguliere baan 

helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

De basisdienstverlening van Baanbrekers komt neer op het uitvoeren van de Participatiewet, de Wet 

sociale werkvoorziening (Wsw), de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). 

We beschrijven per deelprogramma op hoofdlijnen de relevante ontwikkelingen en het beleid voor het 

jaar 2022. Hierbij volgen we de opbouw van onze begroting. We kijken naar wetswijzigingen die eraan 

zitten te komen, naar verwachtingen voor de arbeidsmarkt, naar de ontwikkeling van het 

bijstandsbestand, naar gemeentelijke ontwikkelingen en naar de laatste landelijke trends en 

ontwikkelingen op het gebied van werk en inkomen.  
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3.1 Deelprogramma 1: Re-integratie & Participatie  

Ons bedrijfsonderdeel Re-integratie & Participatie voert de regie op het primaire proces van 

Instroom, Doorstroom en Uitstroom (IDU). Dit proces komt neer op het uitvoeren van een intake en 

het stellen van een diagnose, het bieden van een re-integratieaanbod gericht op het vergroten van 

arbeidskansen, het matchen op zo regulier mogelijk werk dat door middel van 

arbeidsmarktbewerking wordt verworven en het bieden van dienstverlening om werk te behouden. 

Hiermee bieden wij een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de arbeidsparticipatie in de 

Langstraat. 

Optimaliseren van het IDU-proces 
Met het vaststellen van de In-bewegingkoers is Baanbrekers aan de slag gegaan met het optimaliseren 
van het IDU-proces. Dat leidde tot de zogenoemde future state IDU (gewenste toekomstsituatie), 
waarin verbetervoorstellen staan voor de organisatie en de uitvoering van het IDU-proces. De 
aanbevelingen van de werkgroep integrale ketenbenadering nemen we mee bij de implementatie van 
de future state IDU.  
 

Bij de future state IDU nemen we uiteraard ook de wetswijzigingen van de Participatiewet mee, die 

behoren bij het Breed offensief. Hierbij springt vooral het voorstel wijziging Participatiewet in 

verband met de ondersteuning van mensen in de bijstand in het oog. Het ziet ernaar uit dat de 

opdracht wordt uitgebreid met de verplichting om periodiek met alle uitkeringsgerechtigden afspraken 

te maken over activiteiten voor arbeidsinschakeling of participatie. De wetgever was niet eerder zo 

stellig in de participatieopdracht die in de Participatiewet staat. Ruim voor het in werking treden van 

het wijzigingsvoorstel gaan we in gesprek met de gemeenten hoe hieraan uitvoering te geven. Er is op 

dit moment nog geen duidelijkheid over de financiering van deze uitbreiding van de opdracht. 

Door de tijdelijke taakuitbreiding behorend bij de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 

ondernemers (Tozo) (tot juli 2021) en het gedeeltelijk stilvallen van onze dienstverlening als gevolg van 

de contactbeperkende coronamaatregelen is een deel van de voorgenomen optimalisatie van het IDU-

proces vertraagd. Het is ons voornemen om de implementatie in stappen uit te voeren in 2021 en 

2022. Ook de doelen voor 2021 zoals die in de kaderbrief 2021 zijn beschreven schuiven daardoor 

deels door naar 2022.  

 

Optimaliseren marktbewerking  

Het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt gebeurt door het versterken van het aanbod aan 

de ene kant en het bewerken van de markt aan de andere kant. In 2021 start een 

marktbewerkingsteam met het nauwer aantrekken van werkgeverscontacten om meer kansen op 

plaatsingen te realiseren voor onze doelgroepen. Optimalisatie van het team vindt in 2021 en 2022 

plaats. Dit team volgt de arbeidsmarktontwikkelingen in de Langstraat, Midden-Brabant en Nederland 

op de voet om voor werkgevers in onze regio een relevante gesprekspartner te zijn. We houden hierbij 

de focus op voor de doelgroep van Baanbrekers relevante kansberoepen. We signaleren hierbij 

ontwikkelingen zoals robotisering en digitalisering, zodat we personele krapte en overschotten tijdig 

zien aankomen.  

optimaliseren 

IDU-proces

2020

Vertraagd

2021

Implementeren

2022

Implementeren & 
optimaliseren
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Werkgevers in de Langstraat dienen Baanbrekers te zien als een onmisbare samenwerkingspartner op 

het gebied van arbeidsmarktvraagstukken. Dit doen we aan de ene kant door het invullen van 

openstaande vacatures (onder meer in samenwerking met onze partners binnen het 

WerkgeversServicePunt Midden Brabant). Aan de andere kant doen we dit door werkprocessen van 

werkgevers tegen het licht te houden. Hierdoor kunnen nieuwe werkplekken ontstaan voor onze 

doelgroepen. Hierdoor kan de bedrijfsvoering van het betreffende bedrijf ook een nieuwe impuls 

krijgen. Hiermee draagt Baanbrekers actief bij aan een sterke arbeidsmarkt en een gunstig 

ondernemersklimaat in de Langstraat. 

Een relevante wijziging vanuit het breed offensief die we willen benoemen is het besluit wijziging 

SUWI. Dit besluit treedt op 1 januari 2021 in werking. Deze wijziging is gericht op het versterken van 

de samenwerking en werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio. Hiervoor wordt een 

regionaal uitvoeringsplan opgesteld. Dit plan geeft aan hoe deze samenwerking vanuit één centraal 

punt in de regio wordt vormgegeven. Baanbrekers maakt namens de Langstraatgemeenten deel uit 

van de regionale werkgeversdienstverlening in WSP Midden-Brabant. Baanbrekers zal, afhankelijk van 

gemeentelijke besluitvorming, in 2022 werken volgens het regionale uitvoeringsplan. Dit plan wordt 

op dit moment door de centrumgemeente Tilburg voor onze arbeidsmarktregio opgesteld.  

 

Wet Inburgering 

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. In deze nieuwe wet krijgen gemeenten 

de regie om nieuwkomers zo snel mogelijk te laten meedoen aan de maatschappij, het liefst via betaald 

werk. 

De drie Langstraatgemeenten kijken samen met Baanbrekers hoe de wet het beste kan worden 

uitgevoerd en hoe we hierbij – als dat nodig is – maatwerk kunnen bieden. Inzet is dat onze 

nieuwkomers structureel gaan meedoen op het niveau dat voor hen het hoogst haalbaar is. Hiervoor 

maken we samenwerkingsafspraken en onderzoeken we welke taken en bevoegdheden uit de Wet 

inburgering in een gezamenlijke opdracht aan Baanbrekers kunnen worden gegeven.  

 

 

3.2 Deelprogramma 2: Leerwerkstructuur 

De leerwerkstructuur van Baanbrekers biedt kandidaten uit de Participatiewet en Wsw-

medewerkers de mogelijkheid werkzaamheden te verrichten en werknemersvaardigheden op te 

doen bij onze ProductMarktCombinaties (PMC’s).  

De leerwerkstructuur ondersteunt het IDU-proces en heeft twee doelen:  

Marktbewerking 

optimaliseren

2020

Voorbereiden

2021

Implementeren

2022

Implementeren & 
optimalisatie

Inburgeringsopdracht 
uitvoeren 

2020

Voorbereiden

2021

voorbereiden & 
Implementeren

2022

Implementeren & 
optimalisatie
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1. Het bieden van een leerwerkaanbod aan de doelgroep Participatiewet én de doelgroep Wsw 

Dit doen we door middel van doorstroombanen en werkervaringsplekken. Het uiteindelijke 

doel is om deze personen te laten uitstromen naar een werkplek die zo regulier mogelijk is. 

2. Het bieden van een vangnet voor werk aan Wsw-medewerkers en aan medewerkers Beschut 

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

werkplek is. We bieden dit vangnet ook aan voor de doelgroepen uit het IDU-proces voor wie 

tijdelijk, als gevolg van tegenvallende economische omstandigheden, geen plek is op de 

arbeidsmarkt. 

Inrichting leerwerkaanbod 

Het aanbod van onze leerwerkstructuur stemmen we in uitwerking van de In-bewegingkoers af op de 

mogelijkheden van de kandidaten en op de kansen op duurzame uitstroom. Van contracten en PMC’s 

die niet bijdroegen aan de doelen van het leerwerkaanbod of het vangnet is afscheid genomen. Naar 

verwachting worden er in 2022 geen PMC’s afgestoten of gestopt. De PMC’s die behouden zijn, zijn 

naar verwachting ook in de toekomst van toegevoegde waarde voor het door- en uitstromen van 

kandidaten. Wellicht passen we, door het ontstaan van nieuwe kansberoepen, het aanbod van onze 

PMC’s aan. Dit doen we om nog effectiever bij te dragen aan door- en uitstroom van 

uitkeringsgerechtigden. Dit is een continu proces, waarbij de veranderende kansen op de arbeidsmarkt 

leidend zijn. Verder kunnen PMC’s door krimp van de economie in omvang toenemen om het 

teruglopende absorptievermogen van de arbeidsmarkt op te vangen (dit noemen we de sponsfunctie).   

 

Methodische aanpak leerwerkaanbod 

In 2021 starten we met het opstellen van een methodische aanpak binnen ons leerwerkaanbod. Dit 

doen we om doorstroombanen en werkervaringsplekken zo efficiënt mogelijk in te zetten. In 2022 

wordt deze aanpak verder geïmplementeerd en kijken we of we hiervoor ondersteunende 

methodieken en systemen moeten inzetten. Binnen onze PMC’s benoemen we leerlijnen, waarin 

kandidaten hun competenties kunnen ontwikkelen. Deze leerlijnen en de te ontwikkelen competenties 

sluiten aan op wat in de arbeidsmarkt wordt gevraagd. Hierbij maken we gebruik van de kansen die de 

pilot Praktijkleren en het onderwijs ons kunnen bieden. In afstemming met werkgevers kunnen we, 

naast de competenties, ook de vakvaardigheden van kandidaten ontwikkelen. Daarna vindt 

doorstroom naar deze werkgevers plaats. 

 

3.3 Deelprogramma 3: Inkomensondersteuning  

Ons bedrijfsonderdeel Inkomensondersteuning zorgt voor een (tijdelijke) Participatiewetuitkering 

voor inwoners van de drie Langstraatgemeenten die daar recht op hebben. Ook toetst 

Inkomensondersteuning of een inwoner recht heeft op bijzondere bijstand. Dit gebeurt in 

afstemming met de gemeenten. Verder houdt dit bedrijfsonderdeel zich bezig met handhaving en 

terugvordering. Dit gebeurt volgens de regels uit de Participatiewet.  

Inirchting 
leerwerkaanbod

2020

Aanbod PMC's 
herzien

2021

Aanbod afstemmen 
op uitstroomkansen 

2022

Aanbod afstemmen 
op uitstroomkansen

Methodische aanpak 
leerwerkaanbod 

2020

-

2021

Voorbereiden & 
Implementeren

2022

Implementeren & 
optimaliseren
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Optimaliseren proces Inkomensondersteuning  

Baanbrekers optimaliseert het proces van Inkomensondersteuning. Dit doen we als gevolg van de 

nadere uitwerking van onze In-bewegingkoers. Hiervoor hebben we de future state 

Inkomensondersteuning opgesteld. In dit toekomstplaatje staan verbetervoorstellen. Deze zijn onder 

meer gericht op het aanbrengen van een balans tussen rechtmatige en doelmatige dienstverlening die 

past bij de visie van een integrale ketenbenadering en het Maatpact. De aanbevelingen van de 

werkgroep integrale ketenbenadering nemen we mee bij de implementatie van de future state 

Inkomensondersteuning.  

De invoering van de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) staat op de rol 

voor 2022. De Wams stelt gemeenten in staat om de diverse wetten in het sociaal domein (waaronder 

de Participatiewet) meer in samenhang uit te voeren. Dit zal helpen bij de uitvoering van de opdracht 

van integrale ketenbenadering.   

De voorgenomen implementatie van de future state Inkomensondersteuning is vertraagd door de 

Tozo-taakuitbreiding tijdens de coronacrisis. We pakken de implementatie in stapjes op in 2021 en 

2022.  

 

Bijstandsontwikkeling  

Mede door de economische gevolgen van de coronacrisis verwachten we een groei van het gemiddeld 

uitkeringsbestand in 2021 van zo’n 8% ten opzichte van 2020 (Rijksbegroting SZW 2021, tabel 27). Ook 

voor 2022 houden we rekening met een groei van het bijstandsbestand. Dit heeft te maken met de 

huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt als gevolg van de coronacrisis en de latere instroom in de 

bijstand. Ook verwachten we een stijging van het aantal aanvragen bijzondere bijstand, doordat een 

groeiend aantal inwoners afhankelijk is of wordt van een inkomen rond het sociaal minimum. Wij 

houden hier nu al rekening mee door de personele bezetting die noodzakelijk is voor deze doelgroep 

te laten meebewegen.  

  

Optimaliseren proces 
inkomensondersteuning 

2020

Vertraagd

2021

Implementeren

2022

Implementeren 
& optimaliseren
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4 Financiële uitgangspunten 

4.1 Inleiding 

Het belangrijkste financiële uitgangspunt voor de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 

is dat deze structureel sluit. De begroting stellen we op basis van het Besluit Begroting en 

Verantwoording provincies en gemeenten en de Financiële verordening op. Alle besluiten met 

financiële gevolgen verwerken we in de begroting. De begroting stellen we op basis van het 

vastgestelde beleid en de reële te ramen lasten en baten die daarbij horen op. 

4.2 Salarislasten 

De lasten in onze begroting bestaan voor een groot deel uit salarissen en overige personele lasten. De 

salarissen ramen wij op basis van actuele inzichten over de benodigde formatie, cao-ontwikkelingen, 

premies, periodieken et cetera. De huidige cao SGO loopt tot en met december 2020. Voor 2022 

worden de salarissen ten opzichte van 2021 geïndexeerd met de ‘index loonvoet sector overheid’, zoals 

gepubliceerd in de septembercirculaire 2020. Voor 2022 bedraagt deze index 1,5% (2021: 2,6%).  

De salarislasten inclusief flexibele schil (inhuurbudget) worden opgenomen op basis van de benodigde 

formatie eind 2020. Nieuwe ontwikkelingen op dit gebied verwerken we steeds na besluitvorming in 

de eerstvolgende bijstelling van de begroting. Hiervoor zijn drie momenten: de begrotingsactualisatie 

aan het begin van het boekjaar en de eerste en tweede bestuursrapportage die we na vier en acht 

maanden opmaken.  

4.3 Overige kosten  

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

2020 van 1,5% (vorig jaar 1,8%) is de basis voor indexering in de begroting 2022. Deze indexering wordt 

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

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

prijsstijgingen. 

4.4 Indexering tarieven Baanbrekers  

Voor de indexering van de tarieven hanteert Baanbrekers, waar mogelijk en zinvol, een gewogen 

gemiddelde van de index loonvoet sector overheid en het prijsindexcijfer van de netto materiële 

overheidsconsumptie (IMOC). Omdat onze diensten in hoge mate arbeidsintensief zijn, houden we  

een gewogen gemiddelde van 80/20 aan.  

4.5 Bijdragen deelnemers  

In onze gemeenschappelijke regeling (GR) is vastgelegd hoe de bijdragen van de deelnemers tot stand 
komen. Bij de herziening van de GR wordt ook de financiële verdeelsleutel bekeken. Wellicht volgt een 
aanpassing van die verdeelsleutel. Zodra deze aanpassingen door de drie gemeenteraden zijn 
bekrachtigd, nemen wij de financiële uitwerking in de begroting mee.  
 

4.6 Investeringen en bijbehorende afschrijvingslasten 

Bij het opstellen van de begroting nemen wij de investeringen zo reëel mogelijk op. In het algemeen 

worden de volledig afgeschreven activa vervangen. Het wagenpark, materieel et cetera wordt in stand 

gehouden. Nieuwe investeringen nemen we op als de noodzaak daarvoor door het managementteam 



 
> KADERBRIEF 2022 
 

 

 
Kaderbrief 2022 

 
 Pagina 12 van 12 

is aangetoond. De afschrijvingslasten berekenen we op basis van de vastgestelde nota ‘Investeren, 

waarderen en afschrijven’.  

Op 21 oktober 2019 stemde ons Algemeen Bestuur in met ons (Duurzaam) Meerjaren Onderhoudsplan 

Gebouwen en de financiële gevolgen hiervan voor de begrotingen. Voor de begrotingen betekent dit 

een jaarlijkse storting van 342.500 euro in de voorziening. Hiermee zijn alle meerjarige 

onderhoudskosten voor een lange periode afgedekt. In het plan is aangegeven dat gedurende de 

periode 2020-2025 voor afgerond 990.000 euro aan duurzaamheidsinvesteringen wordt uitgevoerd. 

In de meerjarenbegroting is vooralsnog voorzien hiervan een deel op te nemen. Gezien het traject 

‘(Ver)nieuwbouw’, waarin gekeken wordt hoe op de langere termijn met onze huisvesting om te gaan, 

en de besluitvorming die hierover nog eind 2020/begin 2021 plaats zal vinden, kan bovenstaand 

uitgangspunt nog herzien moeten worden. 

4.7 Garantstelling Ruelong B.V. (WML Facilitair) 

Afhankelijk van besluitvorming over (de manier van) opgaan van WML Facilitair in onze 

leerwerkstructuur, geven we dienstverleningsovereenkomst met Ruelong B.V. (WML Facilitair) 

opnieuw vorm. Baanbrekers staat garant voor de tekorten van Ruelong B.V. Dit betekent dat 

Baanbrekers een voorziening vormt ter hoogte van het negatief eigen vermogen van Ruelong B.V. De 

jaarlijkse mutatie op deze voorziening verwerken we bij Baanbrekers via de post resultaat op 

deelnemingen.  

4.8 Weerstandsvermogen  

Voor weerstandsvermogen is in de begrotingen de laatste jaren steeds een algemene reserve 

opgenomen van 1,2 miljoen euro. Dit is conform de besluitvorming in 2018 en wat hierover is 

opgenomen in onze Gemeenschappelijke Regeling. De provincie heeft opgemerkt dat ons 

weerstandsvermogen onder de door het algemeen bestuur vastgestelde streefwaarde (1,0 – 1,4) ligt 

en verzoekt om in de volgende begroting hier aandacht aan te schenken. In de conceptbegroting 2022 

zal het weerstandsvermogen opnieuw worden beoordeeld. Een en ander ook in relatie tot de 

mogelijke aanpassingen van de gemeenschappelijke regeling.  

4.9 Onvoorzien  

Tot en met het jaar 2021 was in de begrotingen geen post voor onvoorzien opgenomen. Bij de 

beoordeling van de begroting 2021 merkte de provincie Noord-Brabant op dat volgens de regelgeving 

van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) een post onvoorzien 

verplicht is. De provincie verzoekt om hiermee bij de volgende begrotingen rekening te houden. In de 

ontwerpbegroting 2022 nemen we een post onvoorzien op. We gaan hierbij uit van een post 

onvoorzien van 25.000 euro. 

4.10 Rechtmatigheidsoordeel verslagjaar 2022 

Er is een wet in voorbereiding om het rechtmatigheidsoordeel te verleggen van de accountant naar de 

gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Op het moment van schrijven is het nog onduidelijk of 

de parlementaire behandeling van dit wetsvoorstel op tijd is om de wet op 1 januari 2021 te laten 

ingaan. Er bestaat dus een kans dat het invoeringsjaar (de begroting en verslagjaar) 2022 zal betreffen. 
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> AAN:  MT-leden 
> VAN: Ad van Oudheusden 
> BETREFT: Concretisering koers 
> DATUM: 23 november 2020 

1 Aanleiding 
In december 2018 heeft het Algemeen Bestuur (AB) de nieuwe koers van Baanbrekers vastgesteld. 

Uit de begin dit jaar door Berenschot verrichte evaluatie van de GR is gebleken dat er bij veel 

bestuurders behoefte is aan een nadere concretisering van wat de koers meer precies inhoudt. Zie 

hiervoor ook de AB-vergadering van 6 juli 2020 en het voor die vergadering aangeleverde document 

en de presentatie door Berenschot. 

Ook ikzelf heb, als nieuwe directeur van Baanbrekers, de behoefte om de koers meer concreet te 

krijgen. Daarnaast wil ik inzicht in het doel waarmee het grote aantal projecten, als uitvloeisel van 

deze koers, is opgestart. Ook heb ik behoefte aan overzicht van alle documenten die zijn en worden 

geproduceerd over de koers en die projecten. Ik heb behoefte aan focus.     

Dit alles overigens zonder de ingezette ”Kom in beweging koers” ter discussie te stellen. Ook voor 

mij blijft de vastgestelde koers de richting bepalen waarheen Baanbrekers zich ontwikkelt de 

komende jaren. 

2 Samenvatting Koers 
Zoals hiervoor gesteld, is de koers vastgesteld door het AB einde 2018. De koers is betiteld als “een 

reisdoel en geen uitgeschreven spoorboekje. Het is meer een richting of een manier van reizen. Deze 

manier van reizen past goed bij de huidige opgave van Baanbrekers. De koers van Baanbrekers zal de 

komende jaren gaandeweg concreet worden ingevuld. Bij concrete voorstellen moet steeds worden 

afgewogen of het past bij de koers. Of het goed is voor de mensen en tegelijkertijd zowel inhoudelijk 

en financieel goed is voor gemeenten.” 

Al met al dus een bewuste keuze om de koers destijds niet concreet te maken. Toch is er behoefte 

aan meer focus. Daarom volgt hierna een samenvatting van de uitgangspunten en kenmerken van 

onze koers. De koers is zowel van toepassing op de collega’s met een SW-indicatie als de mensen die 

instromen via de P-wet. 

In het kort omschreven wil Baanbrekers met de koers nog meer benadrukken dat iedereen in 

beweging komt om talenten met en zonder een beperking zo regulier als mogelijk aan het werk te 

helpen. 

Onze uitgangspunten hierbij zijn de volgende: 

 Zo regulier als mogelijk werken 

 Welzijn van mensen staat voorop 

 Focus op werk 

 Aandacht voor integrale aanpak 

 Instroom-Doorstroom-Uitstroom als primair proces 

 De bedrijfsmatige activiteiten als leerwerkinfrastructuur en vangnet 

 Opereren binnen de aangegeven kwalitatieve en financiële kaders 

 Gemeenschappelijke opdrachtverstrekking(en)  door de gemeenten, tenzij…. 
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3 Uitvoering geven aan uitgangspunten 
Per uitgangspunt zullen we hieronder omschrijven welke kenmerken nodig zijn om aan dit 

uitgangspunt te voldoen. Ook zullen we aangeven in hoeverre we binnen Baanbrekers al aan het 

kenmerk voldoen en zo niet, op welke manier we hiermee aan de slag zijn of gaan. Naast deze 

projecten en werkgroepen worden vanuit de afdelingen van Bedrijfsvoering & Control, 

ondersteunend aan het primair proces, aanvullende zaken opgepakt wanneer dit nodig is. 

Legenda van de tabellen: 

 

Uitgangspunt: Zo regulier als mogelijk werken  

Baanbrekers zet maximaal in op het aan het werk helpen van personen op werkplekken die zo regulier 

als mogelijk zijn.  

 

 
 

  

  

 

 

 

afgerond lopend  on hold/nog niet gestart on hold, voortgang in Q3 2021 bepalen

De genoemde tijdsaanduiding in het schema geeft het kwartaal aan waarin we verwachten dat het onderwerp gereed is.

Projectgroep / overig

FS leerwerk-

structuur Overig

Werkgroep / project

Werkwijze 

team 

marktbewer-

king

Werkgroep 

intake

Werkgroep 

Door- en 

uitstroom

Huidige 

organisatie- 

structuur

de vraag van de markt en ons aanbod van 

kandidaten moeten steeds in beeld zijn om deze op 

elkaar aan te laten sluiten 

vraag van de 

markt Q1 

2021, daarna 

continu

aanbod van 

kandidaten 

Q2 2021

om bij te dragen aan deze aansluiting wordt het 

werkaanbod binnen de unieke structuur van de 

leerwerkomgeving van de 

ProductMarktCombinaties (PMC’s) zowel 

kwalitatief als kwantitatief steeds afgestemd op de 

behoefte vanuit de markt en de talenten van onze 

kandidaten

vraag van de 

markt Q1 

2021, daarna 

continu

afstemming 

van PMC's 

2022

het transferium, primair voor kandidaten uit de P-

wet, doet dienst als een praktijk diagnostisch 

centrum en is flexibel ingericht zodat er een 

koppeling is met dat wat de markt vraagt en dat wat 

onze kandidaten aan kunnen. Hier wordt in korte 

tijd een goed beeld gevormd over het best 

passende traject richting regulier werk. 

Q1 2021, 

daarna 

continu

aanbod van 

kandidaten 

Q2 2021 Q4 2022

we bemiddelen iedere kandidaat (PW en SW) naar 

de voor die persoon meest reguliere werkplek continu

ook binnen onze eigen bedrijfsvoering biedt 

Baanbrekers ruimte om mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt zo regulier als mogelijk te laten 

werken continu

Zo regulier als mogelijk werken 

FS IDU
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Uitgangspunt: Welzijn van mensen staat voorop 

Baanbrekers stelt het welzijn van mensen voorop door het bieden van een goede diagnose, voldoende 

ondersteuning, begeleiding en (na)zorg.  

 

Uitgangspunt: Focus op werk 

Baanbrekers richt zich op werk oftewel arbeidsre-integratie. Wij zetten alleen activiteiten waar geen 

loon tegenover staat in, als deze bijdragen aan het traject richting werk.  

 

N.B. De voorgestelde wijziging in de Participatiewet in verband met de ondersteuning van mensen in 

de bijstand zou kunnen leiden tot een verandering van dit uitgangspunt. Het ziet ernaar uit dat de 

opdracht wordt uitgebreid met de verplichting om periodiek met alle uitkeringsgerechtigden 

afspraken te maken over activiteiten voor arbeidsinschakeling of participatie. In overleg met de 

gemeenten wordt in de toekomst bekeken op welke manier Baanbrekers hier uitvoering aan gaat 

geven. 

 

 

 

 

 

 

 

Projectgroep / overig

Werkgroep / project

Begeleiding 

doorstroom-

banen

Werkgroep 

POP

Implemen-

tatie Pro-

werk

maatwerk per persoon Q4 2022 n.t.b. Q1 2021

voor iedereen een eigen contactpersoon Q2 2021

ieder zijn eigen traject van in-, door- en uitstroom Q4 2022

wij bieden SW-medewerkers altijd een werkplek continu

focus op passend werk boven kosten (kosten in de 

vorm van een uitkering maar ook de ruimte en het 

besef dat het geld kan en mag kosten dat iemand zo 

regulier en passend als mogelijk naar werk wordt 

begeleid) continu

FS leerwerkstructuur

Welzijn van mensen staat voorop

FS IDU

Projectgroep / overig

Werkgroep / project

Begeleiding 

doorstroom-

banen

Werkgroep 

SMA

Werkgroep 

bedrijfsarts/ 

leefgebie- 

denexpert

een traject richting werk wanneer iemand (op korte 

termijn) in staat is om te werken continu Q2 2021

kandidaten in beeld brengen en houden voor 

overdracht naar gemeente voor een traject 

maatschappelijke activering wanneer iemand niet 

in staat is om te werken Q2 2021

op een uniforme manier kandidaten in beeld 

brengen die richting gemeenten overgedragen 

kunnen worden Q3 2021

Focus op werk
FS IDU
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Uitgangspunt: Aandacht voor integrale aanpak 

Baanbrekers bekijkt samen met de drie gemeenten hoe een meer integrale aanpak en koppelingen 

tussen Participatiewet, Wmo en Jeugdwet tot stand kunnen komen. 

 

Uitgangspunt: Instroom- Doorstroom- Uitstroom als primair proces 

Primair staan de activiteiten van Baanbrekers in dienst van het in,- door- en uitstroomproces. 

Daarnaast verstrekt Baanbrekers een tijdelijk inkomen in de vorm van een uitkering aan kandidaten 

die niet of nog niet kunnen werken en biedt Baanbrekers een beschutte werkplek aan degenen voor 

wie een werkplek bij Baanbrekers de meeste reguliere, duurzame en passende werkplek is. 

 

 

 

Projectgroep / overig

Integrale 

ketenbena-

dering

Werkgroep / project

Werkgroep 

intake

Communi-

catie irt 

doelmatig- 

heid

één aanspreekpunt en verantwoordelijke voor de 

cliënt en voor het proces binnen de gehele keten Q4 2021

de hulpvraag moet zo snel mogelijk in het proces 

duidelijk zijn, waardoor de juiste interacties 

kunnen volgen en het in één keer goed gaat Q4 2021

binnen de gehele keten overzicht hebben in wie, 

wat doet op welk moment Q4 2021

kennis hebben van elkaars werkveld en expertise Q4 2021

gezamenlijk plan van aanpak op basis van een 

brede intake Q2 2021 Q2 2021

de bedoeling is leidend in plaats van protocollen en 

regels Q4 2021

simpele, persoonlijke, effectieve en stimulerende 

communicatie die aansluit bij de cliënt Q4 2021 Q4 2021

FS IDU

Aandacht voor integrale aanpak

Projectgroep / overig

Future state 

IO

Future state 

leerwerk-

structuur

Werkgroep / project

Werkgroep 

Door- en 

uitstroom

Werkgroep 

Instrumen-

tencatalogus

de afdeling R&P is verantwoordelijk voor het 

primaire proces IDU vastgesteld

het primaire proces is van toepassing op zowel de 

kandidaten uit de Participatiewet als op de  

(ontwikkelbare) Sw-medewerkers

procesopti- 

malisatie     

Q4 2022

het IDU-proces richt zich op zo kort mogelijke 

trajecten naar zo regulier mogelijk werk continu n.t.b.

aan degenen die niet of nog niet kunnen werken 

verstrekken we een uitkering

procesopti- 

malisatie on 

hold

degenen voor wie een werkplek bij Baanbrekers de 

meeste reguliere, duurzame en passende werkplek 

is bieden we een beschutte werkplek continu

Instroom- Doorstroom- Uitstroom als primair proces

Future state IDU
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Uitgangspunt: De bedrijfsmatige activiteiten als leerwerkinfrastructuur en vangnet 

Baanbrekers voert in de bedrijfsmatige omgeving activiteiten voor de markt uit, die nodig zijn om het 

IDU proces en daarbij de begeleiding en ontwikkeling naar zo regulier mogelijk werk te kunnen 

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

de leerwerkinfrastructuur van Baanbrekers als (tijdelijke) voorziening bestaan.  

 

Uitgangspunt: Opereren binnen de aangegeven kwalitatieve en financiële kaders 

Baanbrekers opereert binnen de door de gemeenten aangegeven financiële en kwalitatieve kaders. 

 

 

 

 

Projectgroep / overig FS IDU

Werkgroep / project

Werkgroep 

methodische 

aanpak

Werkwijze 

team 

marktbewer-

king

 we zorgen ervoor dat mensen die, om wat voor 

reden dan ook, (tijdelijk) terugkeren van een 

detacheringsplek, binnen één van onze PMC’s 

worden opgevangen continu

de PMC’s zijn zodanig flexibel dat de hoeveelheid 

werk en de beschikbare mensen zoveel als 

mogelijk in evenwicht zijn continu

om kandidaten naar regulier werk te begeleiden 

worden doorstroombanen en 

werkervaringsplekken zo efficiënt mogelijk ingezet

procesopti- 

malisatie Q4 

2022

onze PMC’s bieden diversiteit en flexibiliteit om te 

kunnen dienen als leerwerkomgeving en als 

vangnet

procesopti- 

malisatie Q4 

2022

procesopti- 

malisatie Q4 

2022

er is voldoende en divers werk beschikbaar om het 

transferium en de PMC’s succesvol te laten 

functioneren

procesopti- 

malisatie Q4 

2022

procesopti- 

malisatie Q4 

2022

FS leerwerkstructuur

De bedrijfsmatige activiteiten als leerwerkinfrastructuur en vangnet

Werkgroep / project

Optimalisa-

tie P&C 

producten 

MT-voorstellen bevatten een compleet ingevulde 

financiële paragraaf continu

jaarlijks stellen we, in afstemming met het SET, een 

kaderbief op met daarin de relevante 

beleidsontwikkelingen en de financiële 

uitgangspunten voor de begroting continu

jaarlijks stellen we een reëel en sluitende 

begroting op met daarin een uitwerking van de 

aangegeven kwalitatieve en financiële kaders continu

twee maal per jaar stellen we een 

bestuursrapportage (Berap) op om tussentijds 

verantwoording af te leggen over de uitvoering van 

het beleid en de financiële resultaten, die indien 

noodzakelijk leiden tot een begrotingswijziging continu

jaarlijks stellen we een jaarrekening op met daarin 

de behaalde financiële resultaten continu

Opereren binnen de aangegeven kwalitatieve en financiële 

kaders
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Uitgangspunt: Gemeenschappelijke opdrachtverstrekking(en)  door de gemeenten, tenzij…. 

Gemeenten verstrekken gezamenlijk een opdracht aan Baanbrekers, tenzij verschil in de opdrachten 

eraan bijdraagt om lokale keuzes beter uit te kunnen voeren.  

 

Naast de projecten en werkgroepen aansluitend bij de uitgangspunten, lopen binnen Baanbrekers de 

onderstaande activiteiten of wordt de voortgang van deze werkgroepen nog bepaald. 

 

 

 

 
 

 

Werkgroep / project

Afspraken 

met SET en 

DB

tegenover een afzonderlijke opdracht aan 

Baanbrekers staat een passende financiering continu

het DB beslist over de aanvaarding van een 

afzonderlijke opdracht en het financieringsvoorstel 

daarvan continu

Gemeenschappelijke opdrachtverstrekking(en)  door de 

gemeenten, tenzij….

Projectgroep / overig

Organisatie- 

advies 

Baanbrekers

Cultuur- 

dragers

Werkgroep / project

Werkgroep 

informatie-

behoefte

Werkgroep 

procedures 

en 

werkinstruc-

ties

Werkgroep 

risico-

management

Werkgroep 

functies

de inrichting van de organisatie sluit aan bij de 

uitvoering van de koers Q1 2021

we betrekken onze medewerkers bij zaken die 

spelen binnen Baanbrekers Q1 2021

cliënten/kandidaten, medewerkers en 

management/bestuur worden voorzien van de 

benodigde informatie Q4 2021

aan de hand van een vooraf vastgestelde vorm 

stellen we juiste en duidelijke procedures en 

werkinstructies op n.t.b.

we maken een overzicht van de risico’s per 

processtap aan de hand van de fmea methode en 

borgen deze in de bestaande organisatie n.t.b.

we stellen een formatieplan op met vanuit de 

rollen opgestelde functiebeschrijvingen afgestemd 

op de caseload en de manier van invulling hiervan n.t.b.

FS IDU

Overige projecten
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4 Projecten, werkgroepen en globale planning 
Hierna wordt per genoemd project of werkgroep aangegeven wat we gaan doen, wie de trekker is en wat de globale planning is. 

Projecten, werkgroepen en lopende zaken:  

Project 
of 
Overig 

Werkgroep/project Trekker Wat gaan we doen? Status Wanneer klaar 

Project  Future state primair 
proces in-, door- en 
uitstroom 

Mark van 
Amelsvoort 

We hebben een toekomstgericht primair 
proces op basis van de uitgangspunten van 
de koers beschreven en implementeren dit 
via diverse werkgroepen. 

Deels lopend Q4 2022 

FS IDU Werkwijze team 
marktbewerking                        
(vervangt de werkgroep 
Strategisch 
Accountmanagement 
plan)                                                                                                                                                    

Said Majiti We hebben de medewerkers die met 
marktbewerking bezig zijn onder 1 lijn van 
aansturing gebracht. Dit team houdt zich 
bezig met: 
•Onderzoeken van kansen op de 
arbeidsmarkt 
•Werkgeversdienstverlening 
•Samenbrengen van vraag en aanbod 
(matchen) 
•Adviseren werkzaamheden 
Leerwerkstructuur obv marktontwikkelingen 

Lopend Q1 2021, 
daarna 
continu 

FS IDU Werkgroep Intake Mark van 
Amelsvoort 

We hanteren een methodische intake die de 
competenties van een kandidaat in beeld 
brengt en resulteert in een re-integratiedoel.  

On hold Q2 2021 

FS IDU Werkgroep Door- en 
uitstroom 

Joost Oerlemans We leggen een eenduidige werkwijze 
rondom door- en uitstroom vast waarbij 
eenieder weet welke trajecten en 

On hold Q4 2022 
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Project 
of 
Overig 

Werkgroep/project Trekker Wat gaan we doen? Status Wanneer klaar 

instrumenten in te zetten zijn en wat er van 
hem wordt verwacht. 

FS IDU Begeleiding 
doorstroombanen 

 We begeleiden kandidaten op 
doorstroombanen op een uniforme manier 
waarbij eenieder weet wat er van hem 
wordt verwacht.  

Nog niet 
gestart 

Q2 2021 

FS IDU Werkgroep Sociaal 
maatschappelijke 
activering (SMA) 

Anja Jongmans We stemmen met de gemeenten af hoe we 
kandidaten toeleiden naar een traject sociaal 
maatschappelijke activering bij de gemeente  
en indien mogelijk vanuit dit traject weer 
richting Baanbrekers.  

Lopend Q2 2021 

FS IDU Werkgroep Bedrijfsarts 
en leefgebiedenexpert 

Saskia van 
Huijgevoort 

We vragen een geobjectiveerd oordeel en 
advies aan een deskundige over de 
inzetbaarheid van een kandidaat op het 
gebied van urenbeperkingen en fysieke en 
psychosociale belastbaarheid.  

On hold Q3 2021 

FS IDU Communicatie irt 
doelmatigheid 

 We communiceren op een begrijpelijke en 
effectieve manier met de kandidaat.  

Nog niet 
gestart 

Q4 2021 

FS IDU Werkgroep Persoonlijk 
ontwikkelplan 

Mark van 
Amelsvoort 

We hanteren een vastgestelde methodiek 
om een plan op te stellen dat voorziet in een 
vooraf gesteld doel en de benodigde 
stappen om daar te komen. 

Voortgang in 
Q3 bepalen 

N.t.b. 

FS IDU Werkgroep 
Instrumentencatalogus 

Anja Jongmans We stellen een digitaal overzicht op van de 
beschikbare in te zetten instrumenten met 
doelen, kosten en beoogde resultaten. 
 

Voortgang in 
Q3 bepalen 

N.t.b. 

Project Future state 
Leerwerkstructuur 

Saskia van 
Huijgevoort 

We richten de leerwerkstructuur in met 
opdrachten die bijdragen aan de 
ontwikkeling van de medewerker en zijn 

Deels lopend Q4 2022 
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Project 
of 
Overig 

Werkgroep/project Trekker Wat gaan we doen? Status Wanneer klaar 

kansen op de arbeidsmarkt of die de 
medewerker een duurzame beschutte 
werkplek bieden.  

FS LWS Werkgroep 
methodische aanpak 

Saskia van 
Huijgevoort 

Binnen de leerwerkstructuur werken we via 
een methodische aanpak aan de 
ontwikkeling van medewerkers. 

Lopend Q4 2022 

FS LWS Werkgroep 
Implementatie Pro-werk 

Saskia van 
Huijgevoort 

We gebruiken het instrument Pro-werk voor 
het voeren van voortgangsgesprekken met 
medewerkers die niet onder de begeleiding 
van R&P vallen en dus aangewezen zijn op 
een beschutte werkplek of werkzaam zijn op 
een werkplek binnen Baanbrekers die 
gelijkgesteld kan worden aan een externe 
werkplek. 

Lopend Q1 2021 

Project Integrale 
ketenbenadering 

Jacoline Lokker We verbeteren de samenwerking met de 
gemeenten om te komen tot een integrale 
manier om de cliënt te benaderen. 

Lopend Q4 2021 

Project  Future state 
Inkomensondersteuning 

 We beschrijven en implementeren de 
toekomstige inrichting van het proces van 
inkomensondersteuning (vangnet inkomen) 

On hold Q4 2022 

Overig Optimalisatie P&C- 
cyclus 

Govert Schermers Met een systematische manier van werken 
vanuit P&C- cyclus volgen we de financiële 
doelen. 

Afgerond continu 
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Naast de bovenstaande projecten en werkgroepen vinden binnen Baanbrekers de volgende activiteiten plaats die samenhangen met de koers. 

Project, 
Werk-
groep of 
Overig 

Naam Trekker Wat gaan we doen? Status Wanneer klaar 

Project  Organisatieadvies 
Baanbrekers 

Naomi Ansems We evalueren de huidige hoofdstructuur en 
onderliggende structuur, komen met een 
advies over hoe deze eruit zouden kunnen 
zien en hoe een traject tot 
organisatiewijziging ingezet zou kunnen 
worden. 

Lopend Q1 2021 

Overig Cultuurdragers Ad van 
Oudheusden 

We heroverwegen hoe we de ambassadeurs 
(cultuurdragers) binnen Baanbrekers actief 
en enthousiast krijgen om concernzaken uit 
te dragen. 

Lopend Q1 2021 

FS IDU Werkgroep 
Informatiebehoefte 

Saskia van 
Huijgevoort 

We leveren een systeem dat de benodigde 
informatie voor cliënten/kandidaten, 
medewerkers en management/bestuur voor 
het primair proces presenteert. 

Lopend Q4 2021 

FS IDU Werkgroep Procedures 
en werkinstructies 

Saskia van 
Huijgevoort 

Aan de hand van een vooraf vastgestelde 
vorm stellen we juiste en duidelijke 
procedures en werkinstructies op. 

Voortgang in 
Q3 bepalen 

N.t.b. 

FS IDU Werkgroep 
Risicomanagement 

Saskia van 
Huijgevoort 

We maken een overzicht van de risico’s per 
processtap aan de hand van de fmea 
methode en borgen deze in de bestaande 
organisatie. 

Voortgang in 
Q3 bepalen 

N.t.b. 

FS IDU Werkgroep Functies Saskia van 
Huijgevoort 

We stellen een formatieplan op met vanuit 
de rollen opgestelde functiebeschrijvingen 
afgestemd op de caseload en de manier van 
invulling hiervan. 

Voortgang in 
Q3 bepalen 

N.t.b. 
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Bijlage 1:  Opsomming van alle koersgerelateerde documenten.  
                 

Document  Datum Status Eigenaar Voor wie? 

“Kom in beweging” 
Koersdocument Baanbrekers 
2.0 

 7-12-18 
17-12-
18 

Definitief Ad van 
Oudheusden 

DB 
AB 

Bespreeklijst  17-5-19 Definitief Claudia vd Wel MT 

Advies vermarkten PMC’s  28-6-19 Definitief Jos Oude Egberink DB 

Strategisch HR plan  26-8-19 Definitief Govert Schermers MT 

Strategisch plan  9-9-19 Definitief Ad van 
Oudheusden 

MT 

Context- en 
stakeholdersanalyse 

 9-9-19 Definitief Ad van 
Oudheusden 

MT 

Future State IDU  16-12-
19 

Definitief Claudia vd Wel MT 

Wasserij  25-2-20 Definitief Jos Oude Egberink MT/OR 

Cleanroom, adviesaanvraag  26-2-20 Definitief Jos Oude Egberink MT/OR 

Uitwerken gevolgen In-
bewegingkoers voor WML 
Facilitair 

 27-3-20 
6-4-20 

Definitief Carola 
Couwenberg 

DB 
AB 

Vlekkenplan/Vernieuwbouw  6-4-20 
(18-5-20 
en  
29-6-20) 

Definitief Govert Schermers MT 

Eerste voortgangsrapportage 
In-bewegingskoers 

 15-5-20 
25-5-20 

Definitief Carola 
Couwenberg,  
Claudia vd Wel, 
Jos Oude Egberink 

DB 
AB 

Future State Vangnet 
Inkomensondersteuning 

 20-5-20 Concept, 
niet 
digitaal? 

Eric van Agt MT 

Future State Sturend proces  26-5-20 Concept Govert Schermers MT 

Beleid vrijkomende locaties  8-6-20 Definitief Jos Oude Egberink MT 

Scenario’s  22-7-20 Definitief Eric van Agt DB 

Future State Vangnet 
Springplank werk  

  Nog niet 
afgerond 

Carola 
Couwenberg, 
Jos Oude Egberink 

MT 

Marktbewerkingsplan (was 
SAP) 

  Nog niet 
afgerond 

Claudia vd Wel MT 

Inrichting groen- en 
schoonmaakafdeling WML 
Facilitair 

 21-9-20 Definitief Carola 
Couwenberg 

DB 
AB 

Tweede 
voortgangsrapportage In-
bewegingskoers 

 9-10-20 
26-10-
20 

Definitief Carola 
Couwenberg,  
Claudia vd Wel, 
Jos Oude Egberink 

DB 
AB 

 


