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 ONDERWERP STUKKEN ACTIE              
1. Opening                                                     

 a) Stand van zaken TOZO incl. bijlage      ja  ter info 

        

2. Ingekomen stukken        

 N.v.t. 

 

3.  Besluitenlijst AB-vergadering   

               a) Concept verslag AB-vergadering van 14 december 2020   ja  vaststellen 

               b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering van 14 december 2020 ja  vaststellen 

               c) Concept termijnkalender AB van 25 januari 2021    ja  vaststellen 

    

TER BESPREKING 
Niets aan de orde 

  

TER BESLUITVORMING 
4. Huisvesting Baanbrekers 

 19:00 uur: Presentatie door de heren Willem Adriaanssen en Joris van den Berg (HEVO)  

 a) AB voorstel huisvesting Baanbrekers     ja  vaststellen 

 b) Rapport HEVO huisvestingsscenario’s      ja  vaststellen 

 

5. Geactualiseerde begroting 2021 

 a) AB voorstel geactualiseerde begroting 2021    ja  vaststellen 

 b) Geactualiseerde begroting 2021      ja  vaststellen 

 c) Technische vragen en antwoorden n.a.v. de geactualiseerde begroting ja  ter informatie 

 

6. Vergoeding DB leden niet zijnde wethouders 

 a) Voorstel AB inzake vergoeding DB leden niet zijnde wethouders  ja  vaststellen 

       

TER INFORMATIE/KENNISNAME 
7. Mededelingen & Rondvraag 

AGENDA MAANDAG 25 januari 2021                           ALGEMEEN BESTUUR 
Tijd:              19.00 -20.30 uur 

Locatie:       Géén er wordt digitaal vergaderd 

 
Gasten:  Govert Schermers i.v.m. agendapunten 4 en 5 en  
                Willem Adriaanssen en Joris van den Berg van HEVO i.v.m. agendapunt 4 (19:00 uur) 



> MEMO 
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EvA, 12/1/2021 1 van 2 

> AAN:  Dagelijks Bestuur 
> VAN: E. van Agt, manager Inkomensondersteuning 
> BETREFT: Stand van zaken Tozo 
> DATUM: 12 januari 2021 
  

 
 
De Tozo-regeling1 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 438 aanvragen levensonderhoud ontvangen, dat zijn er 136 meer dan per 1 
december 2020 is gerapporteerd. Daarvan zijn er 341 toegekend, en 31 afgewezen of ingetrokken. De 
rest is nog in behandeling. 
Vergeleken met eerdere Tozo-periodes zien we, na een eerdere afname, 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. Tozo-3 loopt 
nu ruim 3 maanden (okt-dec’20), ook in de laatste maand was sprake van een redelijk continue 
doorzetting van de trend van de eerste maanden: bijna 150 aanvragen levensonderhoud per maand. 
 

Gemiddeld aantal aanvragen LO per maand  

Tozo-1 740 

Tozo-2 120 

Tozo-3 (t/m 11 januari 2021) 145 

 
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 279 aanvragen krediet ontvangen (8 meer dan per 1 december 
jl.), waarvan er 101 reeds zijn toegekend en betaald; 175 kredietaanvragen zijn 
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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EvA, 12/1/2021 2 van 2 

Tot nu toe (11 januari 2021) is aan uitkeringen levensonderhoud én kredieten in kader van Tozo 
samen ruim 8 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 dit jaar doorloopt is nog niet bekend hoe hoog die 
Rijksvergoeding uiteindelijk zal zijn. Ook de uiteindelijke kosten van uitvoering zijn nog niet bekend, 
die kosten zullen voorlopig nog worden gemaakt. Niet alleen voor het beoordelen van aanvragen en al 
dan niet toekennen van de uitkering (op basis waarvan de vergoeding wordt bepaald), maar ook voor 
de afhandeling en onderzoeken achteraf (bijv. terugvordering), en het behandelen van 
bezwaarschriften (op dit moment zijn er 57 bezwaarschriften ontvangen). 
 
Recente ontwikkelingen 
De verwachting is dat door het Kabinetsbesluit van deze week om de lockdown ook na 19 januari 
voort te zetten met nog minimaal 3 weken (tot minimaal 9 februari dus), de aanvragen om 
ondersteuning verder zullen stijgen.  
Het Kabinet heeft daarbij toegezegd binnenkort met extra ondersteuningsmaatregelen voor 
ondernemingen te komen. Deze zijn op het moment van schrijven nog niet bekend. 
 
Bekend is al wel dat (waarschijnlijk per 1 februari 2021) er een Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke 
Kosten (TONK)  komt voor huishoudens die door het coronavirus in ernstige financiële problemen 
dreigen te komen. Ook deze regeling zal worden uitgevoerd door gemeenten (i.c. Baanbrekers) 
waarbij het bestaande instrument van de bijzondere bijstand moet worden gebruikt. Voor de TONK 
komen in aanmerking  

- Huishoudens die nog wel inkomen uit werk hebben, maar tegelijkertijd met een dusdanige 

terugval in inkomsten worden geconfronteerd dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen 

voldoen. Dit kunnen zelfstandigen zijn die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, maar ook 

flexwerkers die plotseling minder worden opgeroepen en ook werkenden die kortdurend 

vanwege quarantaine inkomsten mislopen.   

- Huishoudens die terugvallen op een uitkering en daardoor dusdanig achteruitgaan in 

inkomsten dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen. Dit kunnen werkenden zijn, 

zoals artiesten en sekswerkers, die moeten terugvallen op het sociaal minimum 

- Huishoudens waar een of beide partners geen inkomen uit werk meer heeft en ook geen recht 

op een uitkering. Daardoor kunnen zij een dusdanige terugval in inkomsten ervaren dat zij 

noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen. Zelfstandigen kunnen bijvoorbeeld hun 

opdrachten ineens zien teruglopen of maken vanwege de partnertoets of het urencriterium 

geen aanspraak op de Tozo. 

Op dit moment worden met VNG en Divosa afspraken gemaakt hoe deze groepen te bereiken, en hoe 
samen met gemeenten gemeentelijke beleidsregels eventueel te verruimen hiertoe. Inzet daarbij is 
ook om bij de aanvraag TONK aandacht te besteden aan eventuele armoede- en 
schuldenproblematiek, zodat gemeenten hierin preventief kunnen optreden en via omscholings- en 
re-integratiemogelijkheden de arbeidsmarktpositie van aanvragers kunnen verbeteren. 
In totaal is door het Rijk een bedrag van maximaal 130 miljoen euro gereserveerd voor het eerste 
halfjaar van 2021. 
 
Over verdere ontwikkelingen zult u op de hoogte worden gehouden. 
 



Soort Aanvraag Aantal aanvragen Soort Aanvraag Fase in Proces Aantal

Bezwaar TOZO 57 versturen ontvangstbevestiging 11

Noodpakket KAP Zelfstandige 279 hoorzitting 2

Noodpakket LO TOZO-1 2.211 Archiveren 41

Noodpakket LO TOZO-2 477 Ingetrokken 1

Noodpakket LO TOZO-3 438 Einde Proces 2

Noodpakket Voorschot 1.503 ontvangst aanvraag 5

Geheel - Totaal 4965 administratieve verwerking 1

Scannen documenten 162

Soort Aanvraag Aantal aanvragen Archiveren 3

Noodpakket LO TOZO-3 16 Einde Proces 62

Noodpakket KAP Zelfstandige 2 Ingetrokken 48

Geheel - Totaal 18 Scannen documenten 1.560

Archiveren 7

Einde Proces 457

Bezwaar TOZO 57 Ingetrokken 187

Noodpakket KAP Zelfstandige 281 Scannen documenten 350

Noodpakket LO TOZO-1 2.211 Archiveren 4

Noodpakket LO TOZO-2 477 Einde Proces 109

Noodpakket LO TOZO-3 454 Ingetrokken 14

Noodpakket Voorschot 1.503 ontvangst aanvraag 61

4983 onderzoek 7

aanvultermijn 6

2e Aanvultermijn 3

Omschrijving Besluit Aantal rapportage 3

Bezwaar Gedeeltelijk gegrond 3 herrapportage 3

Bezwaar Gegrond 6 administratieve verwerking 1

Bezwaar ingetrokken 12 Scannen documenten 48

Bezwaar niet Ontvankelijk 7 Archiveren 10

Bezwaar Ongegrond 15 Ingetrokken 8

Afwijzing aanvraag 36 Einde Proces 304

Buiten behandeling aanvraag 12 Scannen documenten 8

Intrekking  aanvraag 79 Archiveren 36

Toekenning aanvraag 101 Einde Proces 1.320

Aanvraag doorgezonden 19 Ingetrokken 139

Afwijzing aanvraag 259 4983

Buiten behandeling aanvraag 78

Intrekking  aanvraag 72

Toekenning aanvraag 1.597

Afwijzing aanvraag 62

Buiten behandeling aanvraag 8

Geen aanvraag ingenomen 1

Intrekking  aanvraag 7

Niet terugvorderen 1

Toekenning aanvraag 384

Aanvraag doorgezonden 1

Afwijzing aanvraag 16

Buiten behandeling aanvraag 1

Intrekken werkproces, adm reden 1

Intrekking  aanvraag 4

Toekenning aanvraag 341

Afwijzing aanvraag 280

Buiten behandeling aanvraag 1

Intrekking  aanvraag 22

Toekenning aanvraag 1.069

Aantal cliënten Bedrag * 

Aantal cliënten Bedrag * 0 0,00

1.727 5.201.379,87

Aantal cliënten Bedrag * 

Aantal cliënten Bedrag * 0 0,00

256 499.957,24

Aantal betalingen Bedrag

Aantal betalingen Bedrag 0 0,00

1.229 1.584.918,41

Aantal betalingen Bedrag

Aantal betalingen Bedrag 0 0,00

103 751.414,00

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

Totale uitgaven (Levensonderhoud + Voorschotten + Bedrijfskapitaal: 0,00

8.037.669,52

Totale uitgaven (Levensonderhoud + Voorschotten + Bedrijfskapitaal: 

2021

Totaal aanvragen

Aantal besloten aanvragen jaar 2021: Geen t/m 11-01-2021

Levensonderhoud betaalt TOZO 1+2                 2021

Levensonderhoud betaalt TOZO 3                     2021

Voorschotten betaalt                                           2021

Bedrijfskapitaal betaalt                                      2021

In het overzicht 

'Levensonderhoud betaalt' is 

nu weergegeven het aantal 

cliënten aan wie is betaald en 

wat totaal is uitgegeven.

Aantal aanvragen  2020 Status aanvragen in behandeling t/m 2021

Aantal besloten aanvragen jaar 2020

Levensonderhoud betaalt TOZO 1+2                   2020

Levensonderhoud betaalt TOZO 3                        2020 

Voorschotten betaalt                                             2020 

Bedrijfskapitaal betaalt                                         2020

Noodpakket Voorschot

Geheel

Bezwaar TOZO

Noodpakket KAP Zelfstandige

Noodpakket LO TOZO-1

Noodpakket LO TOZO-2

Noodpakket LO TOZO-3

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

Bezwaar TOZO

Noodpakket KAP Zelfstandige

Noodpakket LO TOZO-1

Noodpakket LO TOZO-2

Noodpakket LO TOZO-3

Noodpakket Voorschot



Gemeentecode Soort Aanvraag Aantal aanvragen Gemeentecode Omschrijving Fase in Proces Aantal

Bezwaar TOZO 19 versturen ontvangstbevestiging 3

Noodpakket KAP Zelfstandige 94 hoorzitting 1

Noodpakket LO TOZO-1 834 Archiveren 14

Noodpakket LO TOZO-2 187 Ingetrokken 1

Noodpakket LO TOZO-3 174 19

Noodpakket Voorschot 547 ontvangst aanvraag 4

1855 Scannen documenten 55

Archiveren 1

Noodpakket KAP Zelfstandige 1 Ingetrokken 16

Noodpakket LO TOZO-3 6 Einde Proces 19

7 95

Scannen documenten 574

Archiveren 4

Bezwaar TOZO 19 Einde Proces 182

Noodpakket KAP Zelfstandige 95 Ingetrokken 74

Noodpakket LO TOZO-1 834 834

Noodpakket LO TOZO-2 187 Scannen documenten 135

Noodpakket LO TOZO-3 180 Archiveren 3

Noodpakket Voorschot 547 Einde Proces 46

1862 Ingetrokken 3

187

ontvangst aanvraag 19

Gemeentecode Soort Aanvraag Besluit Aantal onderzoek 4

Bezwaar Gedeeltelijk gegrond 1 aanvultermijn 3

Bezwaar Gegrond 2 2e Aanvultermijn 2

Bezwaar ingetrokken 3 rapportage 1

Bezwaar niet Ontvankelijk 3 administratieve verwerking 1

Bezwaar Ongegrond 5 Scannen documenten 22

Afwijzing aanvraag 7 Archiveren 5

Buiten behandeling aanvraag 5 Ingetrokken 1

Intrekking  aanvraag 19 Einde Proces 122

Toekenning aanvraag 44 180

Aanvraag doorgezonden 7 Scannen documenten 3

Afwijzing aanvraag 94 Archiveren 17

Buiten behandeling aanvraag 21 Ingetrokken 47

Intrekking  aanvraag 27 Einde Proces 480

Toekenning aanvraag 611 547

Afwijzing aanvraag 28 1862

Buiten behandeling aanvraag 4

Intrekking  aanvraag 5

Niet terugvorderen 1

Toekenning aanvraag 146

Afwijzing aanvraag 5

Buiten behandeling aanvraag 1

Toekenning aanvraag 145

Afwijzing aanvraag 109

Buiten behandeling aanvraag 1

Intrekking  aanvraag 9

Toekenning aanvraag 382

2021

Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag * Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag * 

797 664 2.061.943,28 797 0 0,00

2021

Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag * Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag * 

797 111 210.475,02 797 0 0,00

2021

Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag

797 449 575.543,72 797 0 0,00

2021

Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag

797 44 311.524,00 797 0 0,00

3.159.486,02 0,00

2021

Totale uitgaven (Levensonderhoud + Voorschotten + Bedrijfskapitaal: 

Levensonderhoud betaalt TOZO 1+2

Levensonderhoud betaalt TOZO 3

Voorschotten betaalt

Bedrijfskapitaal betaalt

Noodpakket LO TOZO-3

Noodpakket Voorschot

Aantal besloten aanvragen jaar 2021: Geen t/m 11-01-2021

Totale uitgaven (Levensonderhoud + Voorschotten + Bedrijfskapitaal: 

797

797 - Totaal

797

Totaal aanvragen

797

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

Peildatum: 11-01-2021-20:00 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                           2020 

Voorschotten betaalt                                                           2020

Aantal besloten aanvragen

Aantal aanvragen Status aanvragen in behandeling t/m 2021

Levensonderhoud betaalt TOZO 3                                    2020

Bedrijfskapitaal betaalt                                                       2020

797

797 - Totaal

Noodpakket Voorschot

797

797 Bezwaar TOZO

Noodpakket KAP Zelfstandige

Noodpakket LO TOZO-1

Noodpakket LO TOZO-2

Rapportage voortgang TOZO totaal gemeente Heusden

Bezwaar TOZO

Bezwaar TOZO



Gemeentecode Soort Aanvraag Aantal aanvragen Gemeentecode Omschrijving Fase in Proces Aantal

Bezwaar TOZO 10 versturen ontvangstbevestiging 1

Noodpakket KAP Zelfstandige 55 hoorzitting 1

Noodpakket LO TOZO-1 435 Archiveren 7

Noodpakket LO TOZO-2 81 Einde Proces 1

Noodpakket LO TOZO-3 67 10

Noodpakket Voorschot 299 ontvangst aanvraag 1

947 Scannen documenten 29

Einde Proces 14

Noodpakket KAP Zelfstandige 1 Ingetrokken 12

Noodpakket LO TOZO-3 2 56

3 Scannen documenten 314

Archiveren 1

Einde Proces 79

Bezwaar TOZO 10 Ingetrokken 41

Noodpakket KAP Zelfstandige 56 435

Noodpakket LO TOZO-1 435 Scannen documenten 57

Noodpakket LO TOZO-2 81 Einde Proces 20

Noodpakket LO TOZO-3 69 Ingetrokken 4

Noodpakket Voorschot 299 81

950 ontvangst aanvraag 13

onderzoek 1

Scannen documenten 3

Gemeentecode Soort Aanvraag Besluit Aantal Einde Proces 51

Bezwaar Gedeeltelijk gegrond 1 Ingetrokken 1

Bezwaar Gegrond 1 69

Bezwaar ingetrokken 2 Archiveren 9

Bezwaar niet Ontvankelijk 1 Ingetrokken 36

Bezwaar Ongegrond 3 Einde Proces 254

Afwijzing aanvraag 7 299

Buiten behandeling aanvraag 1 950

Intrekking  aanvraag 18

Toekenning aanvraag 17

Afwijzing aanvraag 52

Buiten behandeling aanvraag 11

Intrekking  aanvraag 17

Toekenning aanvraag 315

Afwijzing aanvraag 7

Buiten behandeling aanvraag 3

Toekenning aanvraag 67

Afwijzing aanvraag 2

Toekenning aanvraag 52

Afwijzing aanvraag 52

Intrekking  aanvraag 2

Toekenning aanvraag 212

Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag * 

809 335 950.995,13 Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag * 

809 0 0,00

Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag * 

809 45 82.297,56 Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag * 

809 0 0,00

Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag

809 219 282.186,02 Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag

809 0 0,00

Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag

809 17 122.892,00 Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag

809 0 0,00

1.438.370,71

0,00

809

Aantal besloten aanvragen jaar 2021: Geen t/m 11-01-2021

2021

Levensonderhoud betaalt TOZO 1+2                                        2021

Levensonderhoud betaalt TOZO 3                                           2021

Voorschotten betaalt                                                                 2021

Bedrijfskapitaal betaalt                                                             2021

Totale uitgaven (Levensonderhoud + Voorschotten + Bedrijfskapitaal: 

809

809 - Totaal

Peildatum: 11-01-2021-20:00 uur

In het overzicht 

Levensonderhoud 

betaalt is nu 

weergegeven het 

aantal cliënten aan 

wie is betaald

Levensonderhoud betaalt TOZO 1+2                                      2020

Levensonderhoud betaalt TOZO 3                                          2020

Voorschotten betaalt                                                                 2020

Bedrijfskapitaal betaalt                                                            2020

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

Totale uitgaven (Levensonderhoud + Voorschotten + Bedrijfskapitaal: 

809

809 - Totaal

809

Totaal aanvragen

Rapportage voortgang TOZO totaal gemeente Loon op Zand

Bezwaar TOZO

Bezwaar TOZO

Noodpakket KAP Zelfstandige

Noodpakket KAP Zelfstandige

Noodpakket LO TOZO-1

Noodpakket LO TOZO-1

Aantal aanvragen Status aanvragen in behandeling t/m 2021

Aantal besloten aanvragen

809 Bezwaar TOZO

Noodpakket KAP Zelfstandige

Noodpakket LO TOZO-1

Noodpakket LO TOZO-2

Noodpakket LO TOZO-3

Noodpakket Voorschot

809

Noodpakket LO TOZO-2

Noodpakket LO TOZO-2

Noodpakket LO TOZO-3

Noodpakket LO TOZO-3

Noodpakket Voorschot

Noodpakket Voorschot



Gemeentecode Soort Aanvraag Aantal aanvragen Gemeentecode Omschrijving Fase in Proces Aantal

Bezwaar TOZO 28 versturen ontvangstbevestiging 7

Noodpakket KAP Zelfstandige 130 Archiveren 20

Noodpakket LO TOZO-1 942 Einde Proces 1

Noodpakket LO TOZO-2 209 28

Noodpakket LO TOZO-3 197 administratieve verwerking 1

Noodpakket Voorschot 657 Scannen documenten 78

2163 Archiveren 2

Ingetrokken 20

867 Noodpakket LO TOZO-3 8 Einde Proces 29

8 130

Scannen documenten 672

Archiveren 2

Bezwaar TOZO 28 Ingetrokken 72

Noodpakket KAP Zelfstandige 130 Einde Proces 196

Noodpakket LO TOZO-1 942 942

Noodpakket LO TOZO-2 209 Scannen documenten 158

Noodpakket LO TOZO-3 205 Archiveren 1

Noodpakket Voorschot 657 Ingetrokken 7

2.171 Einde Proces 43

209

ontvangst aanvraag 29

onderzoek 2

Gemeentecode Soort Aanvraag Besluit Aantal aanvultermijn 3

Bezwaar Gedeeltelijk gegrond 1 2e Aanvultermijn 1

Bezwaar Gegrond 3 rapportage 2

Bezwaar ingetrokken 7 herrapportage 3

Bezwaar niet Ontvankelijk 3 Scannen documenten 23

Bezwaar Ongegrond 7 Archiveren 5

Afwijzing aanvraag 22 Ingetrokken 6

Buiten behandeling aanvraag 6 Einde Proces 131

Intrekking  aanvraag 42 205

Toekenning aanvraag 40 Scannen documenten 5

Aanvraag doorgezonden 12 Archiveren 10

Afwijzing aanvraag 113 Einde Proces 586

Buiten behandeling aanvraag 46 Ingetrokken 56

Intrekking  aanvraag 28 657

Toekenning aanvraag 671 2171

Afwijzing aanvraag 27

Buiten behandeling aanvraag 1

Geen aanvraag ingenomen 1

Intrekking  aanvraag 2

Toekenning aanvraag 171

Aanvraag doorgezonden 1

Afwijzing aanvraag 9

Intrekken werkproces, adm reden 1

Intrekking  aanvraag 4

Toekenning aanvraag 144

Afwijzing aanvraag 119

Intrekking  aanvraag 11

Toekenning aanvraag 475

Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag * Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag * 

867 728 2.188.441,46 867 0 0,00

Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag * Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag * 

867 100 207.184,66 867 0 0,00

Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag

867 561 727.188,67 867 0 0,00

Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag

867 42 316.998,00 867 0 0,00

3.439.812,79 0,00

Noodpakket Voorschot

Noodpakket Voorschot

867

2021

Noodpakket KAP Zelfstandige

Noodpakket KAP Zelfstandige

Noodpakket LO TOZO-1

Noodpakket LO TOZO-3

Noodpakket LO TOZO-3

Noodpakket LO TOZO-2

Peildatum: 11-01-2021-20:00 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                                  2020

Levensonderhoud betaalt TOZO 3                                     2020

Voorschotten betaalt                                                            2020

Bedrijfskapitaal betaalt                                                       2020

Levensonderhoud betaalt TOZO 1+2                                  2021

Levensonderhoud betaalt TOZO 3                                       2021

Voorschotten betaalt                                                              2021

Bedrijfskapitaal betaalt                                                        2021

Totale uitgaven (Levensonderhoud + Voorschotten + Bedrijfskapitaal: Totale uitgaven (Levensonderhoud + Voorschotten + Bedrijfskapitaal: 

Rapportage voortgang TOZO totaal gemeente Waalwijk

Bezwaar TOZO

Noodpakket LO TOZO-1

Noodpakket LO TOZO-2

867

867 - Totaal

Noodpakket KAP Zelfstandige

Aantal aanvragen 2020 Status aanvragen in behandeling t/m 2021

Aantal besloten aanvragen 2020

867 - Totaal

867

Totaal aanvragen

867 Bezwaar TOZO

Bezwaar TOZO

867

Noodpakket LO TOZO-3

Noodpakket Voorschot

Noodpakket LO TOZO-1

Noodpakket LO TOZO-2
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Conceptverslag AB-vergadering d.d. 14 december 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 J. Brekelmans, lid AB, wethouder gemeente Loon op Zand 

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

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

Mevrouw C. Kleijssen, jurist Baanbrekers (verslaglegger)  

 

Gast: de heer E. van Agt, manager inkomensondersteuning i.v.m. agendapunt 1a en 1b. 

 

1. Opening 

De heer Van Steen geeft aan wat eerder de vergadering te verlaten.  

 

a) Presentatie m.b.t. de memo benchmark Divosa/Stimulansz/BMC 

De heer Van Agt licht de presentatie toe middels een aantal sheets. N.a.v. de presentatie wordt een 

aantal vragen gesteld.  

De heer Van Hamond vraagt hoeveel de post dubieuze debiteuren bedraagt zoals deze op de balans 

staat. 

De heer Van Agt antwoordt dat dit gaat over circa twee tot drie miljoen Euro. Het betreft wel post 

met enige verscheidenheid in dubieusheid, waarbij nog een deel zal kunnen worden teruggevorderd.  

De heer Van Tuyl vraagt of er aan de verbeteracties opvolging gegeven kan worden, zodat ook 

bijvoorbeeld het bestuur dit kan volgen middels een zogenaamd ‘stoplichtsysteem’.  

De heer Van Agt zegt een stoplichtsysteem niet nodig te vinden, omdat de acties m.b.t. de 

verbeteringen zijn belegd bij de verschillende werkgroepen die onderdeel uitmaken van het 

implementeren van de verschillende future states binnen de organisatie. Van de vorderingen m.b.t. 

de verschillende future states wordt het bestuur periodiek op de hoogte gehouden. Daarnaast komt 

de benchmark ieder jaar terug waardoor we ieder jaar kunnen blijven volgen welke vorderingen er 

zijn. 

De voorzitter vraagt hoe lang het mogelijk zal gaan duren voordat er op Rijksniveau wordt 

geschakeld op de verstrekte BUIG gelden daar we circa 20% hieraan overhouden.  

De heer Van Agt antwoordt dat als er een correctie komt deze er landelijk gaat komen en dus niet 

enkel lokaal/regionaal. Het Rijk heeft nu eenmaal een verdeelmodel vastgesteld en de Langstraat 

regio scoort goed op dit verdeelmodel.   

De voorzitter zegt dat dit betekent dat er voor de Langstraat dus echt een prikkel zit in dit 

verdeelmodel en blijven we het goed doen dan houden we dus BUIG gelden over wat dus niet 

gecorrigeerd wordt zoals eerder werd gezegd.   

De heer Van Agt antwoordt dat dit correct is.  
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De voorzitter vraagt hoe goed we scoren oftewel hoe hoog we in de ranking staan t.o.v. andere 

organisaties.  

De heer Van Agt vertelt dat er geen ranking is en dat we het inderdaad goed doen, maar dat er altijd 

nog zaken te verbeteren zijn.  

 

Het AB neemt kennis van de presentatie m.b.t. de memo benchmark Divosa/Stimulansz/BMC. 

 

b) Stand van zaken Tozo 

De voorzitter vraagt of er nog bijzondere ontwikkeling zijn m.b.t. de Tozo. 

De heer Van Agt licht toe dat inmiddels Tozo-3 van start is gegaan. De aanvragen Tozo-3 lopen 

harder dan de aanvragen Tozo-2. Met de nu aangekondigde harde lock down zullen de komende 

weken de aanvragen nog meer gaan oplopen.  

De heer Van Kleij vraagt of er al meer duidelijkheid is over de herberekening die i.v.m. de Tozo zou 

gaan plaatsvinden. 

De heer Van Agt geeft aan dat er geen sprake is van een herberekening althans dat hem hierover nog 

niets bekend is.  

De heer Blankers vult aan dat dit de NOW regeling betreft waar de heer Van Kleij op doelt en dus 

geen betrekking heeft op de Tozo regeling.  

De heer Van Hamond vraagt wie het risico draagt van vorderingen die niet terugkomen.  

De heer Van Agt antwoordt dat het risico hiervan ligt bij het Rijk en ondanks dat we wel moeten 

terugvorderen levert dit dus geen verdienmodel op. Wel zal de accountant hier naar kijken.  

De voorzitter vraagt of er al is gekeken naar de daadwerkelijke kosten die er zijn m.b.t. de uitvoering 

van de Tozo. 

De heer Van Agt vertelt dat dit regelmatig wordt bekeken, maar dat het moeilijk inschatten blijft 

hoeveel de uitvoeringskosten nu precies zijn. 

De heer Van Tuyl vraagt of het risico van het verstrekken van de kredieten ook ligt bij het Rijk. 

De heer Van Agt beantwoordt dit bevestigend.  

De heer Van den Hoven geeft aan dat om de precieze uitvoeringskosten in beeld te krijgen dit 

middels tijdschrijven zou kunnen.  

De heer Van Agt zegt dat het zeker wel wordt bijgehouden omdat zowel het Rijk als ook de 

accountant hierin geïnteresseerd zijn. 

 

Het AB neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de Tozo. 

 

2. Ingekomen stukken 

a) Advies Participatieraad n.a.v. de kaderbrief 2022 

N.a.v.: 

De heer Van Hamond verwijst naar de regel in het advies waarin wordt gesproken over de 

huisvesting en vraagt wanneer e.e.a. in dit kader wordt voorgelegd aan het AB. 

De heer Van Oudheusden antwoordt dat dit op de agenda voor de bestuursvergaderingen van 

januari a.s. wordt gezet. Het rapport van HEVO, de externe partij die hierbij is betrokken, is namelijk 

vorige week pas aangeleverd.   

 

Het AB neemt kennis van het advies van de Participatieraad n.a.v. de kaderbrief 2022. 

 

b) Verslag van de Participatieraad d.d. 29 oktober 2020 

Hiervan wordt kennis genomen. 
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3. Verslag en besluitenlijst AB-vergadering  

a) Conceptverslag AB-vergadering d.d. 26 oktober 2020 

Het verslag van de AB-vergadering van 26 oktober 2020 wordt vastgesteld. 
 
b) Openbare besluitenlijst AB-vergadering d.d. 26 oktober 2020 
De openbare besluitenlijst van de AB-vergadering van 26 oktober 2020  wordt vastgesteld. 
 
c) Termijnkalender AB van 14 december 2020 

De termijnkalender d.d. 14 december 2020 wordt vastgesteld. 
 
d) Concept termijnkalender AB voor het jaar 2021-2022 

N.a.v.  

De heer Van Tuyl vraagt wanneer de besturen spreken over de evaluatie van de GR. Op 26 februari 

a.s. is er een opiniërende DB vergadering gepland waarin mogelijk hierover wordt gesproken. De 

vraag is wanneer het dan wordt voorgelegd aan het AB daar het AB pas weer in april bijeen komt 

conform deze planning.  

De voorzitter antwoordt dat dit mede afhankelijk is van de duidelijkheid omtrent de financiële 

verdeelsleutel die er nu nog niet is. Indien hierover duidelijkheid is kan hierover gesproken gaan 

worden in het opiniërende DB van 26 februari a.s. Daarna zou dit onderwerp geagendeerd kunnen 

worden voor een nog extra te plannen AB ergens in maart a.s. De voorzitter vraagt aan mevrouw 

Kleijssen dat als er inderdaad duidelijkheid is omtrent de verdeelsleutel te bekijken of er nog een 

extra tussentijdse AB vergadering gepland kan worden over dit onderwerp. Mevrouw Kleijssen zal dit 

dan gaan plannen.  

 

De termijnkalender van het AB voor het jaar 2021-2022 wordt, met inachtneming van de opmerking 

over mogelijk nog een tussentijds te plannen AB in maart a.s., vastgesteld. 

 

4. Vijfde wijziging mandaat- machtiging- en volmachtregister Baanbrekers 

 

Het AB besluit 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. 

 

5. Vergaderdata bestuurscyclus 2021 

 

Het AB besluit de vergaderplanning voor het DB en AB over het jaar 2021 vast te stellen met 

inachtneming van het besluit onder punt 3d. 

 

6. Kaderbrief 2022 

De voorzitter vertelt dat het behoorlijk ingewikkeld is, vooral in deze bijzondere tijden, om zo ver 

vooruit te moeten kijken. Toch is dit geprobeerd in de kaderbrief 2022. Spreker vraagt of er nog 

vragen zijn n.a.v. de kaderbrief. 

De heer Van Tuyl vraagt, n.a.v. hetgeen is vermeld op pagina 8 van de kaderbrief namelijk het 

wijzigingsbesluit SUWI, in welke mate de gemeenten nog voldoende invloed en zeggenschap hebben 

in de regio als gevolg van deze ontwikkelingen. 

De voorzitter antwoordt dat de Langstraatgemeenten de voorkeur geven aan de sub-regio dus de 

Langstraat, in plaats van aan de regio, tenzij deze regio de sub-regio iets extra’s kan opleveren. In 
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ieder geval zijn de Langstraatgemeenten niet druk doende met allerlei taken en activiteiten te 

beleggen in de regio. Wanneer dit moet, bijvoorbeeld wettelijk, dan houden we dit goed in de gaten 

en houden we hierop controle. En natuurlijk wordt er door het Rijk gestuurd op het beleggen van 

bepaalde zaken in de regio. Echter, met bepaalde zaken lopen we als sub-regio voorop, zoals 

bijvoorbeeld met de mobiliteitsteams. Hopelijk heeft men hierin vertrouwen, zodat we als sub-regio 

hierin voorop kunnen blijven lopen.  

De heer Van Tuyl vraagt dat als je van de pmc’s verwacht dat deze moeten functioneren als ‘spons’, 

je deze pmc’s niet groter houdt dan noodzakelijk bij een arbeidsmarkt waarvan het normaal is dat 

deze fluctueert.  

De voorzitter zegt dat inderdaad fluctuaties van de arbeidsmarkt normaal zijn, maar dat er ook 

‘disruptive events’ zijn, zoals we nu zien met Corona. Het vangnet betekent dat er voor iedereen 

inkomen is en niet dat er voor iedereen werk is. Daarbij is het vooral zoeken naar de balans, waarbij 

er telkens snel moet worden gereageerd op fluctuaties. Niemand heeft een economisch model van 

wat we nu meemaken. Waar dit in gaat resulteren is dus nog onbekend en is moeilijk te voorspellen. 

Wel weten we dat we alert moeten blijven om goed te kunnen blijven reageren.  

De heer Van Oudheusden vult aan dat er ook sprake is van een spanningsveld tussen het aanbod van 

werk dat ter beschikking is vanuit werkgevers en hiermee aangegane overeenkomsten, bijvoorbeeld 

voor een afdeling verpakken/assembleren, en het aanbod van mensen, en dat we dus ook dat in 

balans moeten houden.   

 

Het AB besluit kennis te nemen van de Kaderbrief 2022. 

 

7. Concretisering van de koers 

De heer Van Oudheusden licht toe dat er behoefte was, zoals ook naar voren gekomen uit de 

evaluatie van de GR, om de koers concreter te maken. Dit is hierbij uitgevoerd door het hanteren van 

het ‘stoplicht model’.  De concretisering van de koers moet zo sturingsinformatie gaan opleveren 

voor het MT van Baanbrekers.  

De heer Van Tuyl zegt blij verrast te zijn dat het zo is uitgewerkt en zo concreet is gemaakt. Hij vraagt 

zicht af wat de financiële impact hiervan is per programma en waar dit gaat terugkomen, zodat ook 

het bestuur dit kan volgen.  

De heer Van Oudheusden antwoordt dat voor zover van toepassing dit gaat landen in de begroting, 

waarbij er in het kader van de koers ook nog andere maatregelen zijn genomen die financieel in de 

begroting landen.  

 

Het AB neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de koers. 

 

8. Mededelingen en Rondvraag 

 De heer Van Oudheusden deelt mede dat Twiddus gaat sluiten, omdat i.v.m. de strenge lock 

down de niet noodzakelijke winkels moeten sluiten. Over onze overige dienstverlening, 

bijvoorbeeld de fysieke re-integratie, zullen we ons morgenochtend beraden. We hopen dit 

dan mogelijk na 19 januari a.s. weer te kunnen gaan starten. Daarnaast neemt, als gevolg van 

het toenemend aantal positieve testresultaten en quarantaine situaties, de druk behoorlijk 

toe in de organisatie, met name in de productie. Mevrouw Verhoofstad vraagt wat 

Baanbrekers doet met de medewerkers als afdelingen waarop zij werkzaam zijn moeten 

sluiten, oftewel hoe blijf je deze medewerkers binden en blijf je hiermee in contact. De heer 

Van Oudheusden zegt dat deze medewerkers niet thuis blijven, maar dat zij worden ingezet 

bij andere werkzaamheden, tenzij deze medewerkers ziek zijn of in quarantaine. 
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 De heer Van Kleij vertelt dat hij vanmiddag een mooi borrelplankje heeft ontvangen van 

Baanbrekers en bedankt hiervoor. Daarnaast bedankt hij de heer Van Oudheusden, de heer 

Van Agt en de heer Van Wel voor de toelichting die de raad van de gemeente Loon op Zand 

heeft gehad over een aantal zaken dat Baanbrekers betreft. Hij geeft aan dat het mogelijk 

ook toegevoegde waarde heeft voor de raden van de andere gemeenten om een toelichting 

te ontvangen en hiervoor Baanbrekers uit te nodigen.   

Ook andere bestuursleden bedanken Baanbrekers voor het borrelplankje.  

 

Van de rondvraag wordt verder geen gebruikt gemaakt.  
 
De voorzitter wenst eenieder fijne feestdagen. 
 
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het AB d.d. 25 januari 2021 
 
 
Secretaris,  Voorzitter, 
 
 
 
A. van Oudheusden R. Bakker 
 
 
 



Openbare besluitenlijst Algemeen Bestuur d.d. 14 december 2020 

1 

 

1.   Opening 
a) Presentatie m.b.t. de memo benchmark 

Divosa/Stimulansz/BMC 

b) Stand van zaken TOZO 

 

 
Dit wordt ter kennisname aangenomen 
 
Dit wordt ter kennisname aangenomen 

2. Ingekomen stukken 
a) Advies Participatieraad n.a.v. de kaderbrief 2022 

b) Verslag van de Participatieraad d.d. 29 oktober 2020 

 

 
Dit wordt ter kennisname aangenomen. 
Dit wordt ter kennisname aangenomen.  

3. 
 

Besluitenlijst(en) AB-vergadering 
a) Verslag van het AB d.d. 26 oktober 2020 
b) Openbare besluitenlijst d.d. 26 oktober 2020 
c) Termijnkalender AB d.d. 14 december 2020 
d) Termijnkalender AB voor het jaar 2021-2022 

 

Besloten wordt: 
Het verslag van 26 oktober 2020 vast te stellen. 
De openbare besluitenlijst d.d. 26 oktober 2020 vast te stellen. 
De termijnkalender AB d.d. 14 december 2020 vast te stellen.  
De termijnkalender AB voor het jaar 2021-2022 vast te stellen. 

4. Vijfde wijziging mandaat- machtiging- en 

volmachtregister Baanbrekers 

Besloten wordt 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 

5.  Vergaderdata bestuurscyclus 2021 Besloten wordt de vergaderplanning voor het DB en AB over het jaar 2021 vast te stellen 

 

6.a. Kaderbrief 2022 Dit wordt ter kennisgeving aangenomen.  
 

7. Concretisering van de koers Dit wordt ter kennisgeving aangenomen. 

Voor akkoord d.d. 25 januari 2021:  
 
-------------------------------------------     --------------------------------------------- 
A. van Oudheusden       R. Bakker 
Secretaris         Voorzitter 



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 

15 
maart 

12  
april 
 

31 
mei 
 
 

28  
juni 

18  
oktober 
 

13  
Decem- 
ber 

X 
januari 
2022 

Onderwerp:  1 2 3 4 5 6 7  

Evt. stand van zaken ‘kom in beweging’ koers 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         

Behandeling van nieuw concept 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         

 
 

         



> VOORSTEL BESTUUR 
  
  [Openbaar] 

 

 

 

Versie 4 1 van 8 

Voorstel inzake 
 

Vernieuwbouw 

Steller Govert Schermers 

Verantwoordelijk 
manager 

Ad van Oudheusden 

Datum bestuur  AB 25 januari 2021 

Beslispunten 
 

1. Kennis nemen van het HEVO-rapport ‘Eindrapportage onderzoek 
huisvestingsscenario’s en globaal programma van eisen’; 

2. Instemmen met de lijn dat de variant ‘niets doen’ met onze gebouwen geen 
optie meer is en dat er daarmee drie varianten zijn voor een vervolg; 

3. Instemmen met het verder uitwerken van voorkeursvariant 2, ter 
besluitvorming voor te leggen aan het bestuur kort na de zomer. 

Financiële 
gevolgen 

Verdieping en nader onderzoek kost circa € 25.000 - € 30.000 (te concretiseren 
op basis van offerte-aanvraag); taxatiekosten worden geschat op € 10.000. In 
totaliteit: € 40.000. Deze kosten zijn opgenomen in de bijgestelde begroting 
2021. 

Formatie 
gevolgen 

Geen. Bij het vertrek van de Manager B&C a.i. (medio februari 2021) wordt de 
rol van projecttrekker overgenomen door een andere medewerker. 
Gezien de complexiteit en omvang van het traject zal specifieke expertise 
ingehuurd worden via een bouw-specialistisch adviesbureau om de 
vervolgstappen met ons uit te voeren. 

Gevolgen MT-
systemen 

Geen 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

Diverse 
momenten  

Govert 
Schermers 

Het rapport van HEVO is tot stand gekomen 
met een brede vertegenwoordiging uit de 
organisatie. Daarnaast is overleg gevoerd met 
WeenerXL (’s-Hertogenbosch), aangezien deze 
organisatie thans in een nieuwbouwtraject zit 
en met WSD (Boxtel) omdat ook deze 
organisatie doende is met vernieuwbouw. 

Besluitvorming: 
 Datum Advies/besluit 

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

Zie voorstel.  

Besluit van AB 
(vul in wat van toepassing is) 

25 januari 
2021 
 

kennisnemen/ingestemd/vastgesteld/ 
afgewezen/aangehouden: 
 
 
ondertekening: 
 
 
Ad van Oudheusden               R. Bakker 
Secretaris                                  Voorzitter 
 
 



> VOORSTEL BESTUUR 
  
  [Openbaar] 

 

 

 

Versie 4 2 van 8 

Communicatie/archivering: 
 Datum Actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht   

Website/intranet   

Handboek Baanbrekers   

Opname in het archief Ja Geen 

Anders   

 

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

Inleiding 
Zoals aangegeven in de begroting, is in 2019 begonnen met planontwikkeling rond de huisvesting. 
“De consequenties van de nieuwe koers, in combinatie met de staat van onderhoud/gedateerdheid 
van de bebouwing, maken dat er nagedacht moet worden over de toekomstige huisvesting van 
Baanbrekers. Hierbij speelt tevens de behoefte een meer up to date kantoorconcept te kunnen 
hanteren en de behoefte activiteiten en werkzaamheden minder versnipperd/verkokerd te kunnen 
uitvoeren. Ten slotte is ook verduurzaming van onze gebouwen (lager energiegebruik) een thema. In 
de toekomst zijn daarom keuzen nodig tussen (grootschalig) onderhoud en/of (ver)nieuwbouw. In 
2019 heeft dat geresulteerd in een eerste ‘vlekkenplan’ om tot een andere indeling van de 
werkzaamheden te komen”. 
 
Aangekondigd is dat in 2020 met een architect/ bouwkundig bureau verdere gedachtevorming zal 
plaatsvinden over dit vraagstuk en dat afhankelijk van de uitkomsten en adviezen, verdere plan- en 
besluitvorming (moeten) moet worden voorbereid. 
 
In mei vorig jaar is gekeken naar de knelpunten van de huidige bebouwing. Grosso modo zijn de 
knelpunten te categoriseren rondom (on)veiligheid, klimaat/arbo, achterstallig 
onderhoud/verouderd. Daarnaast is er vanuit de bedrijfsvoering sterk behoefte aan vermindering 
van versnippering en het aantal knippen in onze bedrijfsprocessen door de verdeling/spreiding over 
de vier gebouwen en daarmee het verminderen van (in)efficiency. 
Voor een volledig overzicht van knelpunten, zie bijlage 2 en HEVO-rapport pagina’s 6 en 24. 
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De huidige situatie is op basis van bovenstaande punten op termijn niet houdbaar. Daarnaast is 
duidelijk dat met het MJOP alleen maatregelen genomen worden om de huidige situatie niet 
achteruit te laten gaan, zonder verbeteringen aan te brengen. Binnen korte termijn zijn forse 
levensduur-verlengende maatregelen nodig. Daarnaast is vorig jaar oktober door het AB besloten 
over noodzakelijke duurzaamheidsinvesteringen, die daar waar het tot kapitaalvernietiging leidt bij 
eventuele vernieuwbouw of verhuizing on hold zijn gezet in afwachting van het traject 
‘vernieuwbouw’. De duurzaamheidsmaatregelen betreffen o.a. het aanbrengen van LED-verlichting, 
het installeren van warmtewisselaars en het aanbrengen van spouwisolatie. Zouden er dus –los van 
het opheffen van bovenstaande knelpunten- geen maatregelen genomen worden, zal alsnog hier 
weer op doorgepakt moeten worden, om onze gebouwen voor 2030 qua energie naar niveau C te 
brengen (nu is één gebouw B, twee gebouwen zijn D en één is F). 
 

Uitkomsten  
Gezien de benodigde expertise (die Baanbrekers niet in huis heeft) is offerte uitgevraagd voor het 
opstellen van een visie op huisvesting in relatie tot onze huidige huisvesting. Op basis van 
referenties en ervaringen bij collega-bedrijven, is de keuze eind juni 2020 uit twee bureaus gevallen 
op HEVO.  
 
Onder leiding van HEVO is een viertal werksessies gehouden met een vertegenwoordiging (circa 10 
personen) uit alle organisatieonderdelen, waaronder vanuit de OR, vanuit P&O en vanuit KAM 
(preventiemedewerker). Tijdens een gesprek met het dagelijks bestuur (11 september 2020) is het 
DB gevraagd om uitgangspunten/kaders. Hieruit kwam naar voren als richtinggevende uitspraken: 
• De nieuwe huisvesting dient binnen de financiële kaders te passen; 
• een uni-locatie is niet per se noodzakelijk;  
• er is geen nadrukkelijke duurzaamheidsambitie vastgesteld voor deze opgave;  
• eenheid in bijvoorbeeld de uitstraling is van belang.  
 
In december 2020 is het finale rapport opgeleverd. Het rapport schetst onder andere een beeld van 
de huidige huisvestingssituatie (staat gebouwen, oppervlakten etc.), van de relevante trends en 
ontwikkelingen, de visie op de organisatie in relatie tot manier van werken, huisvestingsvisie en 
uitgangspunten voor het kantoorconcept. Ook een globaal ruimtelijk en technisch Programma van 
Eisen is opgenomen en een analyse van de gewenste nieuwe versus bestaande situatie. Het rapport 
eindigt met afweging van drie scenario’s: 
1. Vernieuwbouw 
2. Nieuwbouw op huidige locatie  
3. Nieuwbouw elders 
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Op basis van een 
zogenaamde multi-
criteria-analyse is 
afgewogen wat voor 
Baanbrekers het meest 
gunstig uit zou komen. 
 
 
 
 

De vernieuwbouw komt daaruit het minst gunstig naar voren. Deze variant is noch qua uitstraling, 
noch qua kosten gunstig.  
 
De optie ‘nieuwbouw elders’ is in twee overleggen met de manager Ruimte, Economie & Werk en 
Beleidsmedewerker Stedenbouw (17 augustus en 3 december 2020) van de gemeente Waalwijk 
besproken. De gemeente ziet echter geen mogelijkheden, noch heeft ruimte beschikbaar. Vanuit 
aspecten als ‘impact gebruikers’ en ‘zichtbaarheid’ heeft deze variant minder haalbaarheidskans. 
Daarnaast speelt er nog een ander aspect, ‘veilige bereikbaarheid’, dat ‘nieuwbouw elders’ ook 
minder aantrekkelijk maakt. Voor de volledige beschrijving van de (on)mogelijkheden, zie het 
rapport van HEVO. 
 
Ondanks mogelijke (in een verre toekomst) nieuwbouwplannen voor woningbouw op de huidige 
locatie, heeft de gemeente Waalwijk aangegeven dat de locatie Zanddonk voor de gemeente 
weliswaar visionair ‘kansrijk’ is, maar voor nu geen zogenaamd focusgebied. De gemeente zal 
derhalve nu geen bestuurlijke en ambtelijke capaciteit in het gebied steken (inclusief bijvoorbeeld 
de gemeentewerf van de gemeente Waalwijk). Daarmee is het samen optrekken met de gemeente 
voor nieuwbouw noch op de huidige locatie, noch op een andere locatie, opportuun; Baanbrekers 
ontwikkelt haar eigen plannen, de gemeente is reactief. Rekening houdend met de multicriteria-
analyse, de bestemmingsplan-technische hoogtemogelijkheden van de huidige locatie (tot 12 m) en 
een analyse van onze ruimtevraag, is het voorstel het advies van HEVO te volgen, dus nieuwbouw 
op de huidige locatie. 
 

Uitwerking variant 2: nieuwbouw huidige locatie 
HEVO heeft de varianten doorgerekend op basis van een groot aantal parameters.  
In de uitwerking van variant 2 (en 3) is sprake van een voornemen om (een deel van de huidige) 
grond te verkopen; bij variant 2 om op een deel van onze locatie nieuwbouw te plegen 
(gebruikmakend van een compacte en hogere -genoemde 12 m- bouw) en het andere deel te 
verkopen.  
 
Hierbij is uitgegaan van de volgende kosten voor nieuwbouw op de huidige locatie: 
 

 Kosten/investering 
nieuwe situatie 

Initiële investeringskosten ex. BTW €   24.460.000 

Initiële opbrengsten €     2.840.000 
  

Jaarlijkse exploitatielasten  €         952.000 

Jaarlijkse kapitaallasten  €         580.000 

 €      1.532.000 
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Bovenstaande is een inschatting met de kennis van nu op basis van het globale Programma van 
Eisen. 
 
Deze kosten kunnen worden afgezet tegen de huidige kosten, maar deze vergelijking gaat om 
verschillende redenen scheef: de kosten die we nu maken zullen op afzienbare tijd gaan stijgen, 
omdat enerzijds de genoemde (benodigde) duurzaamheidsinvesteringen weer in beeld komen bij 
het niet kiezen uit een van de drie varianten (en dus ‘niets doen’). Deze investeringen hebben een 
horizon tot en met 2025. Voor een deel is hiervoor al in de begroting in voorzien middels een 
(structurele) stelpost (van € 1 ton). 
Anderzijds zullen investeringen in de huidige gebouwen stijgen omdat het huidige MJOP: 

1. uitgaat van sec instandhouding van de bestaande situatie, dus zonder enige “upgrading”; 
2. een horizon heeft voor 20 jaar en normaliter eens in de 3-4 jaar wordt geupdate (dit zou dus 

weer in 2022/2023 moeten gebeuren); 
3. niet alle kosten meeneemt (niet: gebruiksonderhoud, individuele verwarmings-, warm-

water-, elektra- en gasinstallaties, rolluiken, zonwering, vloerafwerking, airco’s, riolering 
buiten het gebouw, correctief onderhoud - wat voortkomt uit verbeteringen).  

 
 Kosten/investering 

nieuwe situatie 

Jaarlijkse lasten €      1.532.000 

 
 Kosten/investering 

huidige situatie 
 
 

Huidige jaarlijkse exploitatielasten  €      1.336.763 

Duurzaamheidsinvesteringen 
zonder nieuwbouw, gemiddelde 
over 6 jaar (2021 t/m 2025). 

€         165.000 Zie DMJOP, 21 oktober 2019 aan het AB 
voorgelegd. Voor periode 2020 t/m 2025 was 
€ 989.000 aan duurzaamheids-investeringen 
voorzien. 
Deze komen bij nieuwbouw te vervallen.  

   

Hiervan gedeeltelijke dekking reeds 
voorzien: huidige jaarlijkse 
kapitaallasten. 

€         100.000 In de begroting 2021 (e.v.) was voor 
kapitaalslasten een stelpost opgenomen van 
€ 100.000 die kan vervallen bij nieuwbouw. 

Verschil exploitatie-/kapitaalslasten Ca. 1 ton Zie toelichting. 

 
De lasten zullen dus met genoemde ‘mitsen en maren’ stijgen van € 1,34 miljoen (afgerond) naar 
€ 1,5 miljoen met genoemde duurzaamheidsinvesteringen bij verder ‘niets doen’. Bij de variant 2 
nieuwbouw op huidige locatie nemen de kosten beperkt meer toe naar € 1,532 miljoen. Zoals 
aangegeven is er al 1 ton kostentoename gedekt. 
 
Tegenover een kostenstijging staan positieve effecten op de bedrijfsvoering van Baanbrekers en 
kostenvermijding in de nabije toekomst. Het MT van Baanbrekers onderschrijft de constatering van 
HEVO dat er of binnen afzienbare tijd (< 5 jaar) nieuwe huisvesting gerealiseerd moet worden of dat 
er ingrijpende levensduur-verlengende maatregelen genomen moeten worden. Daarnaast: “Hoe 
langer er gewacht wordt, hoe groter de problemen met de huisvesting worden”.  
 
HEVO verwacht –met ons- met maatregelen: 
“Het werkgenot van medewerkers neemt toe, ziekteverzuim daalt, het aantal dimdagen wordt 
gereduceerd, de productiviteit stijgt en temperatuurbeheersings-problemen (te koud in de winter, 
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te warm in de zomer) worden opgelost. Deze positieve effecten zijn niet financieel vertaald in de 
businesscase, maar dragen in de toekomst zeker bij aan het functioneren van Baanbrekers”.  
Ook zaken als ‘uitstraling’, ‘imago’ en goed werkgeverschap zijn niet vertaald in cijfers. De 
nieuwbouw zal hier echter wel zeker een positief effect op hebben. 
 
Aan de doorrekening zit een aantal uitgangspunten ten grondslag, hierbij wordt gebruik gemaakt 
van genormeerde kengetallen. Hiervoor wordt verwezen naar het HEVO-rapport (bijlage 13). Enkele 
belangrijke hier te vermelden punten zijn: 

• Verkoop van een deel van ons huidige terrein à € 100/m2; 

• inbreng van eigen (Baanbrekers)vermogen van € 470.000 voorzien op basis van besparing 
op het MJOP ter orde van grootte van dit zelfde bedrag; 

• dekking van overige kosten door middel van een annuïtaire lening. 
 
 

Hoe verder 
Met de voorgelegde besluiten verzoeken wij DB en AB zowel vanuit de rol van opdrachtgever als 
eigenaar van Baanbrekers, de gemeentebesturen (gemeenteraden) mee te nemen in het 
vervolgtraject. De benodigde vervolgstap is het aanbrengen van de verdiepingsslag en 
vervolgonderzoek op het rapport van HEVO. Definitieve besluitvorming door het AB zal direct na de 
zomer 2021 plaatsvinden.  
 
Voorafgaand aan de behandeling van het voorstel in het AB, wordt een korte presentatie gegeven 
door HEVO, met aansluitend ruimte voor vragen. 
 

Implementatie en 
communicatie 

Na instemming van het AB wordt vervolgonderzoek uitgevoerd. 

Bijlage(n) Bijlage 1: HEVO-rapport ‘Eindrapportage onderzoek huisvestingsscenario’s 
en globaal programma van eisen (separaat) 
Bijlage 2: Knelpuntenoverzicht huidige huisvesting (in dit voorstel) 
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BIJLAGE 2: Knelpunten per gebouw Vlekkenplan 20201 
 

 Gebouw 1 Gebouw 2 Gebouw 3 Gebouw 4 

V
e

ili
gh

e
id

 

• Open kantoren in front-office als onveilig ervaren door agressie 
van cliënten. 

• Productieruimte Transferium is in zelfde deel gebouw als IO en 
R&P. Cliënten van Transferium komen daardoor via gezamenlijke 
gang in aanraking met medewerkers. Wordt door medewerkers 
als onprettig en onveilig ervaren (confrontatie tussen cliënten met 
werkmakelaars en inkomensconsulenten). 

• Cliënten, medewerkers, maar ook ongewilde derden, kunnen via 
achterom naar binnen. 

• Groot gedeelte gebouw toegankelijk voor iedereen. Ondanks dat 
deuren vaak op slot zijn, is het simpel om binnen te komen2.  
AVG wetgeving is moeilijk naleefbaar. 

• Regelmatig verkeer met (elektrische) palletwagens in de centrale 
gang levert soms gevaarlijke situaties op. 

Groot gedeelte gebouw 
toegankelijk voor iedereen. 
Ondanks dat deuren vaak op slot 
zijn, is het simpel om via zijdeur 
binnen te komen.  

- - 

Regelmatig palletverkeer tussen de gebouwen en in de gebouwen tussen voetgangers en fietsers door. 
(achterom gebouw van grote magazijn in gebouw 2 naar kleinere magazijnen in gebouw 1). 

- - 

A
rb

o
 

 • M.u.v. Cleanroom geen 
prikkelarme productie omgeving 

• Bedrijfsbureau krap bemeten 

• Geen directe doorgang naar 
nooduitgang. Eén van de 
vluchtwegen Cleanroom loopt 
door Bedrijfsbureau en is 
daarmee niet vrij. 

- Medewerkers Wasserij 
lunchen in wasserij omdat 
voor sommigen kantine 
gebouw 1 te ver is. 

Daglicht/buitenlucht:  

• Gebouw 1: Kantoorruimtes Automatisering en Technische Ondersteuning zonder direct daglicht, frisse 
buitenlucht. 

- Werkleiding heeft kantoor 
(tevens vergaderruimte) 

                             

1 Status april 2020; Vlekkenplan; niet geupdate naar Wasserij/Cleanroom e.d.) 
2 Zelfs serverruimte is door een mystery guest bezocht.  
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 Gebouw 1 Gebouw 2 Gebouw 3 Gebouw 4 
• Gebouw 2: Medewerkers Werkpool (zogenaamde binnering) zitten in kantoor zonder direct daglicht, 

frisse buitenlucht. 

zonder direct daglicht/ 
buitenlucht. 

Verouderd klimaat-/luchtsysteem: Tijdens de zomer is het vaak erg warm en in de winter erg droog. Door geen of onvoldoende isolatie voelt men vaak tocht en/of 
kou tijdens de winterperiode. Daarnaast per gebouw aan de orde: 
Gebouw 1: Technische ondersteuning en magazijn bevinden zich in één omgeving met andere afdelingen (incl. ASVZ). Hier vinden werkzaamheden plaats (o.a. lassen) 
die bij het langslopen hinderlijk en soms gevaarlijk zijn (geluid/lucht/laslicht), zeker aangezien de deur vaak open staat. Damp van onder andere lassen en verven 
wordt vaak als hinderlijk ervaren. 
Gebouw 2: beperkt frisse lucht.  
Gebouw 3: ruimtes voor houtbewerking en spuiten/verven beschikken niet over de juiste of een milieutechnisch slechte luchtafvoer. Deze ruimtes worden echter 
slechts mondjesmaat bezet/gebruikt. De grote aanwezige chemiekast heeft geen goede afzuiging. 
Gebouw 4: Vooral in winkelgedeelte Twiddus tijdens zomer vaak erg warm, in de winter erg droog (geen airco). Er is slechts sprake van luchtverplaatsing (aanzuiging 
buitenlucht vanuit schaduwzijde gebouw). 
Wasserij: heeft zeer beperkt luchtverversingsysteem. De Wasserij is één grote ruimte vol met machines die warmte afgeven ,waardoor temperatuur en geluid 
moeilijk of niet gereguleerd kunnen worden. In de ruimte van de Wasserij wordt het, vooral in de zomer extreem warm. Ruimte is erg vochtig a.g.v. het was-proces.  
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 • Transferium en verpakafdeling ASVZ maken gebruik van oude 

productieruimtes. 

• Technische Ondersteuning heeft geen vloeistofkerende vloer. 

• Zie Arbo: klimaatsysteem. 

Zie Arbo: klimaatsysteem • Dakbedekking 
versleten. Regelmatig 
lekkage.  

• Dakisolatie slecht. 

• Keuken kantine is 
versleten en zeer slecht. 

Zie Arbo: klimaatsysteem. 
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• Hoofdingang is gelokaliseerd bij IO en R&P. Bezoekers voor 
overige afdelingen moeten tussen werkplekken in front – mid- 
en backoffice doorgeleid worden om andere deel van gebouw 
te bereiken, waar voornamelijk Directie en Bedrijfsvoering & 
Control gepositioneerd zijn. 

• Voor twee relatief kleine productie-units wordt een groot en 
inefficiënt magazijn in stand gehouden. 

• Organisatieonderdelen die veel samenhang hebben en waar 
samenwerking/contact gewenst is, zitten ver uit elkaar 
gepositioneerd (zowel binnen gebouw 1 als tussen gebouwen 1, 
2 en 3).  

- • Diverse kantoorruimtes 
staan leeg (ca. 140 m2). 

• Kantine bestaat uit 2 
delen, tevens vergader- 
en instructie-ruimte 

- 
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1. Inleiding 

Baanbrekers is de uitvoeringsorganisatie voor sociale zaken en sociale 

werkgelegenheid van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. De 

afgelopen jaren is Baanbrekers bezig geweest met het heroriënteren op de toekomst. 

In het kader hiervan is - na de start van Baanbrekers op 1-1-2013 - de koers herijkt, 

waarbij het ‘wat’ niet veranderd is maar een accentverschuiving heeft plaatsgevonden 

in het ‘hoe’. Dit heeft in 2018 geleid tot het koersdocument. 

 

De vier (hoofd)gebouwen van Baanbrekers dateren uit de periode tussen 1975 en 

2004, waarbij er de laatste jaren bewust alleen noodzakelijk onderhoud is gepleegd. 

De gebouwenstructuur is in de loop van de jaren ontstaan door allerlei ontwikkelingen, 

maar sluit momenteel niet meer aan bij de huidige bedrijfsvoering. De belangrijkste 

knelpunten zijn onveiligheid, klimaat-/ARBO problematiek, achterstallig onderhoud en 

inefficiëntie. 

 

Naast de nieuwe koers zijn de gedateerde staat van de gebouwen, de wens voor een 

eigentijds kantoorconcept, een centralisatie van (kern)activiteiten en de brede 

maatschappelijke verduurzamingsopgave redenen voor nadere uitwerking van een 

toekomstbestendige huisvestingsvisie.  

 

In een voortraject is er een vlekkenplan opgesteld, onder andere op basis van de 

huidige gebouwcontouren, om Baanbrekers efficiënt, modern en futureproof te gaan 

huisvesten. Dit vlekkenplan moet nog verder uitgewerkt worden tot een plan voor de 

herinrichting van de gebouwen op basis van functie en werksoort. Tevens is er een 

financiële exercitie uitgevoerd om potentiële besparingen te bepalen (door aanpassing 

van het MJOP) en een financieel kader te scheppen. 

 

1.1. Plan van Aanpak 
In aanvulling op hetgeen Baanbrekers heeft onderzocht ten aanzien van de 

huisvesting, is aan HEVO gevraagd om de definitiefase verder vorm te geven door 

samen met een afvaardiging van de gebruikers na te denken over de gewenste 

toekomstige huisvesting (en de bijbehorende concepten en visies), een globaal 

Programma van Eisen op te stellen, in samenspraak een relatieschema vast te stellen 

en een drietal mogelijke scenario’s te onderzoeken en (financieel) te toetsen. De 

volgende scenario’s zijn onderzocht: vernieuwbouw, nieuwbouw op de huidige locatie 

en nieuwbouw op een andere locatie.  

 

Dit rapport is het resultaat van een onderzoeksperiode van circa drie maanden (half 

september tot en met half november 2020) en dient als besluitvormingsdocument voor 

het dagelijks en algemeen bestuur van Baanbrekers. Dit document is in nauwe 

samenwerking met de werkgroep Huisvesting in verschillende werksessies tot stand 

gekomen.  
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2. Uitgangspunten en kaders 

2.1. Startdocumenten 
Baanbrekers heeft in het voorbereidingstraject diverse notities opgesteld met 

betrekking tot de huisvesting. Daarnaast is in november 2018 een koersdocument 

opgesteld waarin de toekomstige organisatieplannen zijn opgenomen. Dergelijke 

documenten vormen een belangrijke basis voor de huisvestingsvisie. De belangrijkste 

uitgangspunten en kaders zijn in dit hoofdstuk beschreven.  

 

Samengevat liggen de volgende documenten ten grondslag aan de totstandkoming 

van de rapportage: 

• Koersdocument Baanbrekers 2.0 d.d. 29 november 2018. 

• Jaarstukken 2019 Baanbrekers d.d. 25 mei 2020. 

• Voorstel vlekkenplan d.d. 6 april 2020. 

• Voorstel vervolgstappen vernieuwbouw d.d. 11 mei 2020. 

 

Naast de (beleidsmatige) startdocumenten is er samen met de werkgroep Huisvesting 

veel informatie en documentatie verzameld en beschikbaar gesteld voor dit onderzoek. 

Dit zijn onder andere plattegronden en tekeningen van de bestaande situatie, 

ruimtestaten, Meer Jaren Onderhoud Plannen (MJOP) en exploitatiegegevens.  

 

2.2. Uitgangspunten en randvoorwaarden vanuit het DB 
De visie van het dagelijks bestuur van Baanbrekers is geformuleerd en geïntegreerd in 

de diverse startdocumenten. Aanvullend hierop heeft er een overleg plaatsgevonden 

met het dagelijks bestuur om specifieke uitgangspunten en kaders nader uiteen te 

zetten. Aanvullingen zijn als volgt samen te vatten: 

• De nieuwe huisvesting dient binnen de bestaande financiële kaders te passen. 

• Een uni-locatie is niet per se noodzakelijk. 

• Er is geen nadrukkelijke duurzaamheidsambitie vastgesteld voor deze opgave. 

• Eenheid in bijvoorbeeld de uitstraling is van belang. 

 

Het dagelijks bestuur biedt alle ruimte om verschillende scenario’s te onderzoeken, 

waarbij op voorhand niks uitgesloten wordt. Onderzoek naar huisvesting op een 

andere locatie is mogelijk, wel wordt de huidige locatie als meest interessant geacht op 

basis van de kennis van de beschikbare gronden in de verschillende gemeenten.  

 

2.3. Fte’s en medewerkers 
Baanbrekers is een organisatie met zowel medewerkers met een kantoorhoudende/ 

bureaufunctie als uitvoerende medewerkers die bijvoorbeeld onderdeel zijn van een 

productieproces (inpakken, groen e.d.). Dit is een belangrijk onderscheid in de 

benodigde ruimtebehoefte. Op basis van de beschikbare gegevens zijn de huidige 

aantallen fte’s opgenomen in tabel 1. 
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Kantoor gebouw 1 8 39 50 28 4  129 

Kantoor gebouw 2  11     11 

Kantoor gebouw 3 (WML)  1  9  13 23 
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Productie op locatie    145   145 

TD en ondersteuning (gebouw 3)  10    4 14 

Productie gebouw 1     13  13 

Productie gebouw 2     101  101 

Productie gebouw 4     77  77 

Groen       116 116 

Schoonmaak       57 57 

Beveiliging      6 6 

Totaal in fte 8 61 50 182 195 197 693 

Tabel 1: overzicht fte’s huidige situatie 

 

De 163 kantoorhoudende fte’s (plus 24 fte kantoorwerkplekken die aan de productie 

gelieerd zijn) laten zich vertalen naar 227 medewerkers in absolute aantallen.  
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3. Bestaande situatie 

Om een goed beeld te krijgen van de haalbaarheid van mogelijke scenario’s is het 

belangrijk om te weten wat de huidige huisvestingssituatie van Baanbrekers is. 

Daarom is er een inventarisatie uitgevoerd van de bestaande situatie om de staat van 

de huisvesting te bepalen, knelpunten te achterhalen en de (financiële) gevolgen van 

de huidige situatie inzichtelijk te maken. De resultaten hiervan zijn beschreven in dit 

hoofdstuk.  

 

3.1. Inventarisatie huidige situatie 
Baanbrekers is gevestigd op een industrieterrein aan de Zanddonkweg 14 in Waalwijk 

en vervult vanuit deze gecentraliseerde positie haar functie. Vanuit deze locatie 

worden de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk bediend. De omgeving 

kenmerkt zich door het industriële karakter, mede ingegeven door de naastgelegen 

bedrijfsgebouwen, opslagplaatsen en productiehallen. Het terrein van Baanbrekers, zie 

bijlage 1, is groot en aaneengesloten met een omvang van circa 38.012 m² met eigen 

parkeerfaciliteiten voor zowel eigen personeel/klanten (227 stuks) als bezoekers 

(39 stuks). 

 

Baanbrekers is goed bereikbaar met de auto vanwege onder andere de nabijgelegen 

A59 en N261. Baanbrekers is in mindere mate bereikbaar met het openbaar vervoer; 

de dichtstbijzijnde bushalte (Mozartlaan) ligt op circa 600 m afstand. Bij deze halte 

stopt een bus met een frequentie van ongeveer 15 minuten.  

 

Op het eigen terrein van Baanbrekers staan vier gebouwen, zie bijlage 2, is. De 

verschillende functies van de organisatie zijn verdeeld over deze gebouwen. 

Kenmerkend voor de verschillende processen van Baanbrekers, zijn de gebouwen 

verschillend qua opzet en type huisvesting: kantoren, productiehallen, magazijnen en 

kantines. De vier gebouwen hebben een bouwjaar tussen 1975 en 2004, waarbij er 

tussentijds bij een aantal gebouwen renovaties zijn uitgevoerd.  

De huidige ruimtestaat is opgenomen in bijlage 3. 

 

De analyse van het huidige ruimtegebruik geeft de volgende situatie: 

 

 

Ruimtegebruik per afdeling     

Totaal Bedrijfsvoering & Control 1676 10% 

Totaal Re-integratie & Participatie 1948 12% 

Totaal Inkomensondersteuning 344 2% 

Totaal Werkbedrijf 8067 49% 

Totaal WML Facilitair 697 4% 

Totaal overig 3890 23% 

Totaal 16621 100% 

      

      

Analyse naar ruimtesoorten      

kantoor 3432 21% 

overleg 415 2% 

facilitair 1171 7% 

productie 7203 43% 

opslag 2877 17% 

techniek 146 1% 

verkeer 1377 8% 

Totaal 16621 100% 

 

QuickScan 

Om de (on)mogelijkheden te inventariseren heeft HEVO een visuele inspectie 

uitgevoerd en op basis van de beschikbare gegevens bureauonderzoek gedaan 

(QuickScan). Hierbij is onder andere gekeken naar plattegronden, de ruimtestaat en 

beleidsdocumenten. De panden zijn beoordeeld op een aantal criteria die voor 

Baanbrekers van belang zijn voor de huisvesting en om de toekomstbestendigheid te 

kunnen bepalen. Het gaat om de aspecten algemene gegevens, technische staat, 

functionaliteit, veiligheid en (in)efficiëntie. In tabel 2 is een samenvatting per criterium 

voor elk gebouw opgenomen.  
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Tabel 2: overzicht bevindingen QuickScan bestaande huisvesting  
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Daarnaast zijn tijdens de eerste werksessie met de werkgroep Huisvesting de plus- en 

minpunten van de bestaande huisvesting tijdens het gebruik inzichtelijk gemaakt. De 

resultaten hiervan zijn opgenomen in tabel 2. De ambitie is om bij de nieuwe 

huisvesting de minpunten op te lossen en de pluspunten te behouden of verder te 

verbeteren.  

 
Pluspunten Minpunten 

 
Ruimtelijkheid 
De meeste leidinggevenden beschikken 
over een eigen kantoor 
Toezichtmogelijkheden door 
positionering 
Een eigen plek 
 
Samenwerking 
Nabijheid van verschillende afdelingen 
(bv. Transferium dichtbij kantoor) 
Teams in één kamer 
De ondersteunende afdeling in het 
midden 
 
Algemeen 
Voldoende parkeerruimte 
Zuinigheid is zichtbaar 
Inclusiviteit op de werkplek 
Goede bereikbaarheid met de auto 
Beweging zorgt voor zichtbaarheid van 
de afdelingen 
 

 
Omgeving 
Te weinig prikkelarme omgevingen 
Kleine kamers voor 1-op-3 gesprekken 
Gebrek aan flexplekken 
 
Indeling 
Versnippering 
Hokkerig doolhof 
Veel kleine kamers met dichte deuren 
Weinig overzichtelijke ruimten 
Afstand ondersteunende functies tot 
productie is groot 
Kantoortuin (geluidsoverlast, 
onvoldoende stilteplekken) 
Smalle gangen 
 
Algemeen 
Arbo- en installatietechnische kwaliteit 
Afstand R&P tot leerwerkstructuur 
Uitstraling van het gebouw 
AVG onvoldoende gewaarborgd 
Buitenruimte te open en daardoor 
beveiligingsissues 
 

Tabel 3: plus- en minpunten bestaande huisvesting 

 

Financieel 

Gangbaar is dat men uitgaat van een levensduur van 40 jaar voor een gebouw, 

waarna de keuze gemaakt kan worden om over te gaan tot levensduur-verlengende 

renovatie of sloop en nieuwbouw (en allerlei tussenvarianten). De afschrijving van 

bijvoorbeeld kapitaal- en investeringslasten is als het goed is afgestemd op deze 

levenscyclus. Indien er vroegtijdig overgegaan wordt op renovatie of nieuwbouw 

bestaat de kans dat er kapitaal wordt vernietigd doordat de resterende boekwaarde in 

één keer afgeschreven dient te worden. Dit komt met name voor bij panden die 

gedurende de levensloop gedeeltelijk zijn vernieuwd of bij terrein met gebouwen van 

verschillende bouwjaren, zoals bij Baanbrekers.  

 

Doordat voor alle gebouwen sprake is van een eigendomssituatie zijn de financiële 

gevolgen voor vroegtijdig afstoten of renoveren groter dan bij een huurscenario. De 

huidige boekwaarde van de huisvesting inclusief alle toebehoren is afgerond 

€ 2.600.000. Een groot deel van dit bedrag ontstaat door de boekwaarde van 

gebouw 4 (circa € 777.000) en de recent uitgevoerde verbouwing van gebouw 1 (circa 

€ 1.050.000). Indien (op korte termijn) overgegaan wordt tot de uitvoering van nieuwe 

huisvestingsplannen, zal een gedeelte van deze boekwaarde afgeschreven moeten 

worden. Mogelijk zijn er wel nieuwe geldstromen aan te wenden door bijvoorbeeld de 

verkoop van (een gedeelte) van de grond en/of opstallen.  

 

Kantoorgebruik versus thuiswerken 

Door het coronavirus heeft thuiswerken een enorme vlucht genomen. Dit is ook het 

geval bij Baanbrekers. Op basis van de dagelijkse inloggegevens is het mogelijk om te 

bepalen wat de verhouding is tussen medewerkers die op kantoor werken en 

thuiswerkers. In grafiek 1 is deze verdeling visueel weergegeven per week. Duidelijk 

zichtbaar is dat voor de uitbraak van het coronavirus gemiddeld 10% van de 

medewerkers inlogde vanuit een andere locatie dan het kantoor, terwijl dit percentage 

beduidend is toegenomen toen in week 10/11/12 het advies kwam om zoveel mogelijk 

thuis te werken. Na die tijd is het percentage thuiswerkers geleidelijk afgenomen en ligt 

dit nu rond de 25-30%. Deze daling is deels te verklaren doordat het voor sommige 

medewerkers van Baanbrekers lastig is om thuis te werken, bijvoorbeeld doordat voor 

het voeren van persoonlijke gesprekken face-to-face contact de voorkeur heeft of 

doordat toegang tot fysieke dossiers noodzakelijk is. Daarnaast is het vermoeden van 

HEVO dat door de ruime capaciteit aan werkplekken, beschikbaarheid van een veilige, 

coronaproof werkplek geen belemmering is.  
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Grafiek 1: procentuele verdeling thuiswerken en op kantoor werken 

 

Dit wordt mede bevestigd door het overzicht van het aantal kantoorgebruikers per dag 

op basis van dezelfde inloggegevens over 2020. In grafiek 2 is op de horizontale as 

het aantal kantoorgebruikers per werkdag uitgezet tegen het aantal dagen per jaar. Zo 

zijn er in 2020 tot dusver 46 dagen geweest waarbij er tussen de 121 en 140 personen 

op kantoor inlogden en zijn er nooit meer dan 220 kantoorgebruikers tegelijkertijd 

geweest. 

 

 
Grafiek 2: aantal kantoorgebruikers per aantal dagen per jaar 

Het aantal werkplekken dat Baanbrekers beschikbaar heeft komt neer op circa 285. Dit 

aantal is in 2020 tot nu toe nooit nodig gebleken. Dit zal deels te wijten zijn aan de 

uitbraak van het coronavirus, maar HEVO schat ook in dat er sprake is van een zekere 

overmaat in het gebouw.  

 

Dimdagen 

Een gedeelte van het financiële resultaat van Baanbrekers wordt behaald met de 

opbrengsten uit de productiefaciliteiten. Echter is het door de huidige huisvesting niet 

altijd mogelijk om een werkbaar binnenklimaat te realiseren. Hierdoor wordt door 

warmte op sommige dagen van het jaar het productieproces stilgelegd, de 

zogenoemde dimdagen. Deze dimdagen zijn een direct gevolg van de slechte staat 

van de huisvesting. In tabel 4 zijn de dimdagen van 2018, 2019 en 2020 (tot augustus) 

opgenomen.  

 

 Dimdagen 

2018 6 

2019 9 

2020 (tot aug) 4,5 
Tabel 4: aantal dimdagen 

 

Alle Dimdagen van de afgelopen jaren waren het gevolg van de warmte in de 

verpakkingshallen. De gemiddelde omzetderving van een Dimdag worden door 

Baanbrekers geraamd op circa € 9.300. De afgelopen 2,5 jaar komen de misgelopen 

opbrengsten dus neer op een totaalbedrag van circa € 181.000, een bedrag dat direct 

gekoppeld is aan de staat van de bestaande huisvesting. Gegevens van de warmte-

effecten op het kantoorhoudende personeel zijn niet beschikbaar.  

 

Ziekteverzuim 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat huisvesting zowel een positief als negatief 

effect kan hebben op het ziekteverzuim van medewerkers. Mensen die werken in een 

goed geventileerde, groene, rustige omgeving zijn over het algemeen minder vaak ziek 

dan personeel dat werkt op een werkplek met een slecht binnenklimaat.  

 

Het ziekteverzuim van Baanbrekers is opvallend hoog. Op basis van de verstrekte 

gegevens en als gemiddelde vertegenwoordiging van de medewerkers is er in de 

periode van 1 januari 2019 tot 1 januari 2020 een ziektepercentage van 5,9% (en 
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binnen de productomgeving ligt percentage zelfs veel hoger met 15%). Bij andere 

(soortgelijke) organisaties ligt dat aantal in sommige gevallen enkele procentpunten 

lager. HEVO verwacht dat dit hoger percentage bij Baanbrekers deels te wijten is aan 

het slechte binnenklimaat. Mede ook omdat hier veel klachten over zijn.  

 

Duurzaamheid 

In 2030 moeten alle kantoren in Nederland minimaal energielabel C hebben en in 2050 

label A. Daarnaast geldt een breed maatschappelijke trend om bestaande huisvesting 

te verduurzamen. In september 2019 heeft adviesbureau Klicket B.V. een energie-

audit referentie 337003A uitgevoerd op basis van de bestaande situatie. Hierin wordt 

beschreven wat de situatie is omtrent o.a. isolatie van gevels en daken. Een deel van 

de gevels is nog niet geïsoleerd en heeft enkel glas, wat een negatief effect heeft op 

het energieverbruik en het binnenklimaat. In het rapport zijn het energieverbruik, de 

energiekosten en de CO2 uitstoot inzichtelijk maakt over de afgelopen 3 jaar (zie tabel 

4 en 5 met nummering uit het rapport van Klicktet B.V.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de analyse blijkt een substantieel energieverbruik voor met name ruimteverwarming 

(49%) en vervolgens verlichting (19%). Daarnaast zijn er indicatieve energielabel 

bepaald:  

• Gebouw 1: Energielabel F  

• Gebouw 2: Energielabel D  

• Gebouw 3: Energielabel D  

• Gebouw 4: Energielabel B 

 

Deze zijn indicatief omdat industriegebouwen niet labelplichtig zijn, maar dit geeft wel 

een gevoel bij het huidige duurzaamheidsniveau van de gebouwen. 

 

3.2. Conclusie 
Deze gebruikservaringen vormen, samen met de uitgevoerde quickscan en de 

knelpunten zoals beschreven in de beleidsnotitie, een integraal beeld van de 

bestaande gebouwen. Waarbij het volgende geconcludeerd kan worden: 

• De gebouwen zijn ruim van opzet met de bijbehorende voordelen (voldoende 

ruimte, vaste werkplekken) en nadelen (veel verspreiding, onzichtbaarheid van 

medewerkers, inefficiëntie en daardoor hogere exploitatielasten). 

• Fysieke veiligheid en het ontbreken van de gewenste veiligheidszonering zijn 

knelpunten in de huidige situatie. 

• Een deel van de gebouw-/bouwdelen zijn aan het einde van de economische en 

technische levensduur. Door gedeeltelijke renovaties die recentelijk zijn uitgevoerd 

is de boekwaarde van de huisvesting nog niet volledig afgeschreven.  

• De gebruikers geven aan dat de huidige huisvesting herkenbaar is in de omgeving 

en voor bezoekers. 

• In alle gebouwen is er sprake van geen tot matige isolatie en verouderde 

installaties. De consequentie hiervan zijn een slecht binnenklimaat en slecht 

comfort voor de gebruikers, hoge(re) energiekosten en onnodig hoge co2 uitstoot. 

• Vanwege de corona pandemie en opgelegde maatregelen is er een toename 

geweest van het thuiswerken. Het aantal thuiswerkers ligt momenteel rond de 25-

30%. Daarin is opvallend dat na verlichting van de maatregelen er een daling 

optrad in het aantal mensen wat thuiswerkt. 

• Uit de diverse rapportages en de algehele uitstraling blijkt dat er sprake is van 

achterstallig onderhoud. 
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HEVO constateert dat er binnen afzienbare tijd (< 5 jaar) nieuwe huisvesting 

gerealiseerd moet worden of dat er ingrijpende levensduur-verlengende maatregelen 

genomen moeten worden. De huidige huisvesting heeft een negatieve invloed op het 

primaire proces (zie onder andere dimdagen en ziekteverzuim) en draagt niet bij aan 

het werkcomfort en veiligheidsgevoel van medewerkers. Hoe langer er gewacht wordt, 

hoe groter de problemen met de huisvesting worden. Daarnaast kan een nieuw te 

implementeren werkconcept en huisvestingsvisie bijdragen aan de productiviteit van 

medewerkers, het werkgenot en het stimuleren van ontmoeten en samenwerken.  
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4. Visie en organisatiedoelstellingen 

In samenwerking met het MT en met de werkgroep Huisvesting zijn er verschillende 

visies en organisatiedoelstellingen geformuleerd die raakvlakken hebben met 

huisvesting. Daarnaast zijn er uitgangspunten beschreven op onder andere het gebied 

van aansturing, mindset, cultuur, ICT en kantoorconcept. De resultaten hiervan zijn 

beschreven in dit hoofdstuk.  

 

4.1. Relevante trends en ontwikkelingen 
Samen met de werkgroep Huisvesting is een analyse uitgevoerd van relevante, te 

verwachten trends en ontwikkelingen die mogelijkerwijs een effect kunnen hebben op 

de te ontwikkelen huisvestingsscenario’s, werkconcepten en toekomstvisies. In tabel 5 

is een selectie van de resultaten van deze workshop opgenomen. 

 
Trends en ontwikkelingen 
 
Algemeen 
‘Reshoring’ van diensten & productie 
Individualisering 
 
Regels 
Toename van regels en procedures 
Snelle ontwikkeling en veranderingen 
 
Duurzaamheid 
Klimaatakkoord Parijs 
Energieneutrale bebouwing 
Energiezuinig 
Opwarming aarde 
Toenemende milieu- en energie-eisen 
Opladen elektrische auto’s en machines 
Meer aandacht voor gezond leven 
 
Digitaal 
Meer digitale communicatie 
Toename van digitalisering 
Verschuiving van thuiswerken en digitaal 
vergaderen 
Informatieveiligheid en (digitale) privacy 
Meer gebruik van interactieve systemen 
Online werkfaciliteiten 
 

 
Kantoor 
Flexibel werken 
Kantoor als meetingpoint 
Gedeelde kantoorfaciliteiten 
Flexplekken met ergonomische bureaus 
Meer balans tussen werk en privé 
1,5 m afstandseconomie 
 
Facilitair 
Gastvrijheid voor klanten 
Behoefte aan goede sfeer 
Diverse vergader- en intervisieruimten 
Behoefte aan sporten/ontspanning 
 
Baanbrekers  
Krimp aantal medewerkers 
Tekort in personeelsbestand 
Verschuiving in SW- en P-wet 
Leren en werken bij Baanbrekers 
Samenwerkingen op het eigen terrein 
 
Extern 
Politieke weg naar Den Haag duidelijker 
Meer vraag van de markt in de regio 
Inclusiviteit 

Tabel 5: verwachte trends en ontwikkelingen 

Deze trends en ontwikkelingen zijn meegenomen of gewogen in de visies die 

beschreven zijn in dit hoofdstuk.  

 

4.2. Visie op de organisatie en manier van werken 
Baanbrekers heeft sinds 2018 de koers en diverse strategische doelstellingen 

geformuleerd. De focus ligt vooral op het zoveel mogelijk mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt aan een reguliere baan helpen.  

 

De realisatie hiervan vereist werken volgens een aantal uitgangspunten, zoals 

vastgelegd in het Strategisch plan Baanbrekers (september 2019): 

• Zo regulier als mogelijk werken.  

• Welzijn van mensen staat voorop. 

• Focus op werk. 

• Aandacht voor integrale (keten)aanpak. 

• Instroom-Doorstroom-Uitstroom als primair proces. 

• Bedrijfsmatige activiteiten als leerwerkinfrastructuur en vangnet. 

• Opereren binnen de aangegeven kwalitatieve en financiële kaders. 

• Gemeenschappelijke opdrachtverstrekking(en) door de gemeenten, tenzij…  

  

Om de doelen te bereiken is het noodzakelijk dat Baanbrekers een professionele, 

innovatieve, vernieuwende en ondernemende organisatie is, die werkt vanuit een 

integrale aanpak en vanuit het principe van duurzame samenwerking. Bij Baanbrekers 

geldt niet ‘fouten maken mag niet’ maar ‘fouten maken mag’ en er wordt gewerkt aan 

een cultuur van continu verbeteren.  

  

Baanbrekers gelooft in een organisatie waar niet zozeer het hebben van bepaalde 

expertise belangrijk is, maar waar vooral het kunnen toepassen hiervan zodanig is dat 

het leidt tot meerwaarde voor de organisatie. Baanbrekers wil meer multidisciplinair 

samenwerkende teams, waarbij medewerkers worden uitgenodigd mee te praten en te 

denken. Vertegenwoordigers van Baanbrekers zijn zich bewust van deze rol. 

Medewerkers komen afspraken na en spreken elkaar, met respect, aan. Medewerkers 

hebben kennis van en houden rekening met de context waarin Baanbrekers opereert. 

Baanbrekers wil zich verder ontwikkelen naar een efficiënte, effectieve en wendbare 

organisatie die gericht is op intensieve, professionele en duurzame samenwerking.  
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Baanbrekers wil een slagvaardige organisatie zijn waarin medewerkers 

verantwoordelijkheid nemen en, waar nodig en mogelijk, bevoegdheden krijgen om op 

een professionele wijze haar producten en diensten te vervaardigen en aan te bieden 

en te verlenen. Er wordt gewerkt op basis van vertrouwen en gestuurd op resultaat. De 

structuur is hieraan ondersteunend.  

  

Een gezonde balans tussen werk en privé is essentieel voor een duurzame 

organisatie. De belastbaarheid van haar mensen wordt bewaakt. Baanbrekers zet 

samen met de medewerkers in op duurzame inzetbaarheid, zowel qua gezondheid, 

groei, als plezier in het werk. Werken gebeurt daarom niet alleen binnen de huisvesting 

van Baanbrekers, maar waar mogelijk ook deels thuis of elders. Daarbij is het ook van 

belang om beschikbaar te zijn voor de samenwerking met collega’s of externen. Ook 

hierbij wordt er speciale aandacht geschonken aan het ontwikkelen en bewaken van 

de gewenste organisatiecultuur. Medewerkers worden zoveel als mogelijk 

gefaciliteerd, afgestemd op de te verrichten werkzaamheden. De aansturing vindt niet 

plaats op basis van aanwezigheid, maar op basis van prestaties en output (individueel 

en van het team). Het management zal meer gericht worden op het ontwikkelen van 

medewerkers richting excellente professionals waarbij het ontwikkelvermogen nog 

meer wordt aangesproken (uitdagen en verleiden). Dit is altijd maatwerk per persoon. 

Naast deze persoonlijke ontwikkeling worden de kwaliteiten van de medewerkers ook 

ingezet om collega’s te laten leren en samen te werken aan een integrale en 

professionele dienstverlening. 

 

4.3. Uitgangspunten voor de aansturing, mindset en cultuur 
Tijd- en plaatsonafhankelijk werken en een nieuw kantoorconcept vragen een andere 

aansturing van medewerkers en een andere mindset van de leidinggevenden en 

medewerkers. 

 

Zoals in de visie aangegeven, wordt van medewerkers verwacht dat zij 

verantwoordelijkheid nemen. Werken op basis van vertrouwen en sturen op resultaat is 

hoe Baanbrekers wil werken. Tussen de medewerker en de leidinggevende worden 

daartoe duidelijke resultaatsafspraken gemaakt. Leidinggevenden hebben vanuit hun 

rol oog voor het welzijn van de medewerkers en stimuleren de samenwerking en 

cohesie tussen de medewerkers.  

Initiatief nemen wordt gestimuleerd; de medewerker krijgt regelruimte en keuzevrijheid 

om deze resultaten te bereiken, maar legt hier zelf verantwoording over af. Van 

medewerkers wordt in lijn met de koersontwikkeling en/of deskundigheidsbevordering 

verwacht dat hij of zij daar actie op onderneemt (‘leven lang leren’). 

 

 
 

Waar het kan worden taken en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de 

organisatie gelegd, afhankelijk van de taakvolwassenheid van de desbetreffende 

medewerker. De leidinggevenden ondersteunen de medewerkers bij het versterken 

van hun ontwikkelvermogen. Hierdoor wordt er een gevoel van eigenaarschap 

gecreëerd.  

 

4.4. Uitgangspunten en voorzieningen ICT 
Voor een goed functionerende organisatie is het kunnen beschikken over goed 

functionerende ICT-faciliteiten en ondersteunende voorzieningen essentieel. Zeker 

gezien de doelstelling om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. 

 

Het ICT-netwerk dient goed te functioneren om alle relevante taken en dienstverlening 

veilig, effectief en efficiënt te kunnen verzorgen, waarbij deze voldoen aan eisen met 

betrekking tot bedrijfszekerheid, AVG en andere formele regelgeving. De ICT-

faciliteiten worden zorgvuldig beheerd met een balans tussen kosten, beheeraspecten 

en keuzevrijheid met betrekking tot hardware en software. Technologie mag geen 

belemmering zijn voor een moderne en effectieve werkwijze bij Baanbrekers, maar 

moet deze juist faciliteren.  

 

Van het team Automatisering wordt ook verwacht dat ze de medewerkers en 

organisatie optimaal ondersteunen en faciliteren om de organisatiedoelstellingen te 

kunnen realiseren. Dit vergt een actieve en adviserende houding. De helpdesk heeft 

een ruime openstelling en is snel bereikbaar voor medewerkers met ICT-problemen en 

-vragen. Tegelijkertijd blijft ook Automatisering haar functie behouden op het gebied 

van leerwerkstructuur, waar medewerkers in voorkomende gevallen ondersteunen c.q. 

begrip voor hebben. 

De medewerker neemt initiatief en werkt aan zijn persoonlijke ontwikkeling 

en de ontwikkeling van het team en Baanbrekers als geheel. 
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De hardware is actueel volgens de laatste inzichten en gemakkelijk te bedienen door 

medewerkers. Een beperkt aantal werkplekken wordt tevens voorzien van 

databekabeling als redundante oplossing voor het geval het wifinetwerk een storing 

heeft. 

 

Van medewerkers wordt zichtbaar gemaakt of zij beschikbaar zijn, zoals bijvoorbeeld 

voor overleg en of en zo ja waar zij op enig moment werkzaam zijn binnen 

Baanbrekers, of extern. Werkplekken en overlegplekken moeten eenvoudig zelfstandig 

door medewerkers te reserveren zijn. Er is daarmee inzicht in de bezetting en 

benutting van werkplekken, overlegplekken en andere faciliteiten. 

 

De werkplekken worden voorzien van meubilair dat verstelbaar is, conform de Arbo-

voorschriften. Waar nodig, krijgen medewerkers een persoonlijke locker; archiefruimte 

wordt beperkt. Voor medewerkers met specifieke persoonlijke/fysieke eigenschappen 

is afwijkend meubilair (stoel o.i.d.) beschikbaar. 

 

Streven is binnen 1 - 2 jaar alle kantoormedewerkers te voorzien van persoonlijk 

toegekende hardware die gemakkelijk aan te sluiten is op de gekozen werkplek en 

draadloos gebruik maakt van het ICT-netwerk. Daarnaast zijn alle kantoor-

medewerkers op termijn draadloos bereikbaar te maken via een persoonlijk 

toegekende telefoon; de vaste telefoons worden dan uitgefaseerd. 

 

4.5. Huisvestingsvisie  
De huisvesting van Baanbrekers is meer dan alleen een plek waar gewerkt kan 

worden. Het is een veilige omgeving voor zowel medewerkers als klanten. Het gaat 

daarbij om zowel fysieke (verschillende entrees, scheiding van verkeersstromen, 

inbraakveilig), mentale (veilige werksfeer, zonering) als digitale veiligheid 

(databescherming, AVG-proof).  

 

De omgeving van Baanbrekers is herkenbaar vanwege haar regionale functie, goed 

bereikbaar voor de doelgroep en passend bij de signatuur van de organisatie. De 

huisvesting heeft een moderne uitstaling; sober, functioneel en groen waarbij deze niet 

als een fabriek overkomt. Het terrein en gebouw(en) zijn compact van opzet en de 

groene buitenruimte is uitnodigend. Er is voldoende parkeerruimte die bij voorkeur niet 

direct in het zicht ligt. Daarnaast zijn er voldoende fietsenstallingen en zijn er overdekte 

wachtplaatsen voor mensen die afhankelijk zijn van georganiseerd vervoer. 

 

Op het terrein is de interne en externe logistiek op een efficiënte en logische manier 

georganiseerd waarbij er aandacht is voor verschillende verkeersstromen die elkaar al 

dan niet mogen kruisen. Fysieke bereikbaarheid van en door het materieel en de 

daarbij behorende veiligheid is een aandachtspunt. Juist ook tijdens de aankomst en 

het vertrek van medewerkers die buiten werken. In het kader van inbraakveiligheid 

wordt de toegang tot het terrein gecentraliseerd en wordt het aantal toegangen tot het 

gebouw beperkt. Verder wordt er in en buiten het gebouw gewerkt met 

beveiligingszones met toegangscontrole/pasjes. 

 

 
 

Door de conjunctuurgevoeligheid van Baanbrekers is flexibiliteit en op-/afschaal-

baarheid van de huisvesting van wezenlijk belang om snelle ontwikkelingen op een 

gezonde en financieel verantwoorde manier te kunnen opvangen. Dit vergt een 

sponswerking die op verschillende manieren ingevuld kan worden (zoals rekening 

houden met een overmaat, ruimte voor Vincentius, tijdelijke verhuur aan derden indien 

er eigen toegang is, of juist de strategie om alle extra benodigde productie- en 

opslagfaciliteiten elders tijdelijk te huren). Ervaring leert dat Product-Markt-

Combinaties (PMC’s) veranderlijk zijn en onderhavig zijn aan marktontwikkeling. Om 

ook hierin flexibiliteit te realiseren is een modulaire hoofdopzet voor productieruimten 

gewenst. Daardoor zijn slechts beperkte middelen nodig om een veranderde 

ruimtevraag in productiefaciliteiten op te vangen. Daarbij zijn goede zichtlijnen en 

doorkijkmogelijkheden door middel van transparantie wenselijk om toezicht te kunnen 

houden. De opslag van goederen vindt direct bij of in de productieruimten plaats, zodat 

transport geminimaliseerd wordt. Kantoorfuncties hebben een vaste werkplek in de 

productieomgeving, waarbij toezicht en uitzicht belangrijk zijn. 

 

Het gebouw straalt gastvrijheid uit en nodigt uit tot ontmoeting en samenwerken. Dit 

wordt ondersteund door een centrale ontvangsthal met een de-escalerend karakter en 

verschillende ontmoetingsmogelijkheden in het pand. Men mag gezien worden zonder 

Flexibiliteit en op-/afschaalbaarheid van  

de huisvesting is van wezenlijk belang. 



 

 

 Referentie: 1680101-0021.4.0.  Pagina 14 van 50  

 

 

dat dit ten koste gaat van een geborgen gevoel. Spreekkamers en overlegruimten zijn 

beschikbaar in verschillende variaties en uitstralingen, zodat er - afhankelijk van het 

type overleg - gekozen kan worden voor een bijpassende ruimte. Specifiek in de 

centrale hal en ontmoetingsruimte zijn spreekkamers ingericht met een goede sociale 

en fysieke veiligheid voor ontmoetingen met cliënten. 

 

Het prettige binnenklimaat draagt bij aan het gebruikscomfort en de productiviteit. De 

werkomgeving is inspirerend maar niet overdadig; een gepaste soberheid die behoort 

bij de doelmatigheid. Een aantal spreekkamers mogen echter ook wel ‘huiselijk’ zijn, 

zodat men zich er comfortabel voelt. Daarnaast zijn de overlegruimten voldoende 

flexibel qua grootte.  

 

Werkzaamheden moeten verricht kunnen worden aan ergonomisch verantwoord 

meubilair in akoestisch aantrekkelijke en goed verlichte ruimten. De kantoorhoudende 

afdelingen hebben een eigen vlek in het kantoorgedeelte van het gebouw met een 

centraal ankerpunt. Teams kunnen bij elkaar werken en hier passende ruimten voor 

kiezen. In het centrale hart komen verschillende (ondersteunende) functies samen.  

 

De centrale kantoorfuncties worden gescheiden van de functies productie en opslag 

gerealiseerd, maar wel in de nabijheid en met een goede verbinding, bijvoorbeeld door 

de centrale kantoorfuncties op de verdieping te situeren. Hierdoor ontstaat een 

natuurlijke scheiding en kan er gewerkt worden met verschillende zones/beveiligings-

schillen, zodat mensen elkaar niet ongewenst tegenkomen. 

 

De algehele uitstraling is zowel binnen als buiten uniform en ademt Baanbrekers uit. 

Lopend door het gebouw is zichtbaar wat Baanbrekers doet en waar zij als organisatie 

voor staat. 

 

 
 

Op het gebied van duurzaamheid moet de huisvesting passen binnen de (toekomstige) 

wettelijke kaders en richtlijnen. Er moet geanticipeerd worden op de komende regel-

geving over (bijna) energieneutrale gebouwen. Duurzaamheid moet echter wel 

haalbaar en betaalbaar zijn, waarbij de (financiële) middelen leidend zijn. Het 

zelfstandig opwekken van energie daar waar het kan en efficiënt omgaan met ruimten 

zijn belangrijke doelstellingen. De gezonde werkomgeving is een belangrijk thema om 

een duurzame organisatie te worden, waar de huisvesting ook een belangrijke rol in 

speelt. De medewerkers brengen immers veel uren per week/maand/jaar door in de 

huisvesting, waardoor de klimaatcondities en het comfort een aanzienlijk effect hebben 

op hun welbevinden en gezondheid. Het gebouw dient de gezondheid van 

medewerkers te bevorderen, bijvoorbeeld door het bewegen intern en extern te 

stimuleren. Daarvoor is het wenselijk om ook in de directe omgeving of op het terrein 

te kunnen wandelen. 

 

De bouwstenen voor de huisvestingsvisie zijn samen met de werkgroep Huisvesting 

opgesteld, de resultaten van de werksessie zijn opgenomen in bijlage 4. 

 

4.6. Uitgangspunten voor het kantoorconcept 
Baanbrekers wil een flexibel en wendbaar kantoorconcept invoeren dat de 

doelstellingen van de organisatie ondersteunt en de medewerkers optimaal faciliteert 

in het uitvoeren van hun werkzaamheden. Ontmoeting, samenwerking en verbinding 

zijn kernwoorden voor het kantoorconcept en ondersteunen de bedrijfsdoelstellingen. 

 

De kantoormedewerkers kunnen tijd- en plaatsonafhankelijk werken en hebben de 

mogelijkheid om zelf, tijdens de werkdag, de best passende werkplek te gebruiken. 

Om dit te bereiken heeft in principe niemand een eigen werkplek. Uitzonderingen 

kunnen te maken hebben met zeer specifieke faciliteiten en taken, of persoonlijke 

beperkingen die het wisselen van werkplek onmogelijk maken. Mensen kunnen 

gebruik maken van hun favoriete werkplek, maar overal geldt een clean-desk-policy, 

waarbij er geen persoonlijke voorwerpen achterblijven op de werkplek. Werkplekken 

en ruimten zijn te reserveren, zodat medewerkers vooraf weten of er een geschikte 

plek beschikbaar is en waardoor collega’s kunnen zien waar in het gebouw een 

persoon zich (waarschijnlijk) bevindt. 

 

Er wordt een mix aan verschillende typen werkplekinrichtingen aangeboden, met in 

ieder geval een variatie van concentratiewerkplekken, basis-ARBO werkplekken, 

aanlandplekken, belplekken, overlegruimten, etc. Het aantal werkplekken wordt 

afgestemd op het verwachte aantal personen dat tegelijkertijd op kantoor zal zijn. 

Lopend door het gebouw is zichtbaar wat Baanbrekers doet  

en waar zij voor staat. 
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Daarbij is het uitgangspunt dat mensen maximaal 2 uur een werkplek bezet kunnen 

houden terwijl ze bijvoorbeeld tegelijkertijd een overleg hebben en dus in een 

overlegruimte aanwezig zijn.  

 

Voor de vindbaarheid van afdelingen en teams en/of medewerkers worden vlekken en 

ankerpunten ingericht. De medewerkers van Baanbrekers mogen echter van alle 

werkplekken gebruik maken, aangezien veel samenwerking vereist is tussen de 

diverse afdelingen en personen.  

 

Het binnenklimaat, de akoestiek en het geluidsniveau op kantoor dienen zodanig te 

zijn dat medewerkers zich comfortabel voelen en goed ondersteund worden om 

productief hun taken te verrichten. De basis-arbowerkplekken worden maximaal per 6 

tot 8 werkplekken geclusterd om de geluidsbelasting en afleiding op deze werkplekken 

te beperken. 

 

In het kader van overzichtelijkheid en vindbaarheid wordt de gehele werkomgeving 

voorzien van een hoge mate van transparantie met voldoende glas in de wanden. Er 

wordt een mix aan overlegplekken en vergaderruimten aangeboden, waarbij er ook 

afwijkende ruimten zijn die uitnodigen tot creativiteit en innovatie.  

 

Het kantoor heeft een uitnodigende en prettige sfeer en uitstraling, waardoor 

medewerkers er voor kiezen op kantoor te werken samen met collega’s. Er is een 

centrale multifunctionele ontmoetingsplek waar (kantoor)medewerkers elkaar kunnen 

ontmoeten, waar een informeel overleg plaats kan vinden, maar waar ook de lunch 

genuttigd kan worden, grote bijeenkomsten kunnen plaatsvinden of een kop koffie 

gehaald kan worden. Bijvoorbeeld in de vorm van een eet-/werkcafé met een 

verscheidenheid aan meubilair voor de diverse functies.  

 

4.7. Relatieschema 
De organisatieconcepten en de huisvestingsvisie zijn samen met de werkgroep 

Huisvesting vertaald naar een conceptueel relatieschema, waarin de onderlinge 

verbanden en correlaties tussen de verschillende ruimten en afdelingen zichtbaar zijn 

gemaakt. Dit relatieschema is nadrukkelijk geen plattegrond, maar dient als 

conceptueel hulpstuk om de huisvestingswensen in relatie tot de ruimtebehoefte 

inzichtelijk te maken. Dit schema is gebaseerd op de huidige organisatiestructuur van 

Baanbrekers. Momenteel loopt er een traject waarin deze structuur wordt geëvalueerd. 

 

Naast het opgenomen relatieschema op deze pagina, zijn er verschillende oefeningen 

uitgevoerd om het schema verder te valideren. Er is onder andere gekeken naar 

grondgebonden en niet-grondgebonden functies (bijlage 5) en naar de gewenste 

toegangszonering (bijlage 6). Deze documenten vormen de basis voor de uitwerking 

van mogelijke scenario’s en in het vervolgtraject voor de ontwerpende partijen. In elk 

scenario is er ook de mogelijkheid om de winkel(s) op (een) externe locatie(s) te 

huisvesten, bijvoorbeeld in of nabij het centrum van de gemeenten. De afweging of dit 

gewenst is moet nog gemaakt worden door Baanbrekers, maar uitgangspunt voor dit 

onderzoek is dat het magazijn van Twiddus centraal gehuisvest blijft. 
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5. Ruimtebehoefte 

Voor de werkprocessen van Baanbrekers is er een diversiteit aan ruimten nodig, onder 

andere vanwege het onderscheid tussen kantoorhoudende activiteiten en het 

productiewerk, maar ook vanwege de ambitie om nieuwe concepten en visies zoals 

omschreven in de voorgaande hoofdstukken te implementeren. Daarnaast is de 

digitalisering van Baanbrekers en tijd- en plaatsonafhankelijk werken door corona in 

een stroomversnelling gekomen. Men heeft de mogelijkheden ervaren en de eerste 

stappen naar activiteitgerelateerd werken zijn gezet. In dit hoofdstuk is de 

bijbehorende globale ruimtebehoefte beschreven en toegelicht.  

 

5.1. Globaal ruimtelijk Programma van Eisen 
In overleg met de werkgroep Huisvesting is de ruimtebehoefte in de toekomstige 

situatie globaal inzichtelijk gemaakt en vastgesteld. Hierbij is rekening gehouden met 

de diversiteit aan werkprocessen en de bevindingen van de werkstijlanalyse zoals 

opgenomen in bijlage 7. 

 

De ruimtestaat op de volgende pagina is gebaseerd op een totaal aantal 

kantoormedewerkers van 227 met een flexfactor van 0,75. Omdat er tijdens het 

schrijven van dit rapport nog veel onduidelijk is vanwege de ontwikkelingen met 

betrekking tot het coronavirus, is in overleg met Baanbrekers besloten om voor de 

ruimtebehoefte van de primaire en secundaire kantoorwerkomgeving te kiezen voor 

een algemene ruimtenormering voor de kantoormedewerkers in plaats van een 

uitsplitsing naar werkplekniveau. Hierdoor kunnen toekomstige ontwikkelingen en 

wensen opgevangen worden en als bekend is welk scenario gekozen gaat worden kan 

er een uitgebreider ruimtelijk Programma van Eisen worden opgesteld.  

 

Momenteel is de verwachting dat er een verschuiving plaatsvindt in typen werkplek-

behoeften ten opzichte van de pre-coronaperiode, wat zich met name vertaalt in: 

• Afname in het aantal basiswerkplekken omdat men vaker thuiswerkt. 

• Toename in het aantal overlegruimten omdat ontmoeten en samenwerken 

belangrijker wordt als men naar kantoor komt. 

• Toename in het aantal aanlandplekken omdat tussen de overleggen met collega’s 

behoefte is om kort ‘aan te landen’ (ergens te zitten en te werken). 

• Toename in de grootte van de overleg- en samenwerkplekruimten, zodat deze  

• multifunctioneler ingericht kunnen worden. 

 

Bovenstaande veranderingen geven HEVO aanleiding om te verwachten dat de totale 

ruimtenormering per werkplek (primaire en secundaire werkomgeving) zal stijgen van 

circa 11 m² per werkplek (pre-corona) naar verwachting 12 m² per werkplek. Echter 

zullen door een grotere toename in thuiswerken de gangbare flexfactoren lager 

worden, waardoor de uiteindelijke ruimtevraag kleiner zal zijn dan in de periode voor 

maart 2020. Voor de kantoorruimtebepaling van Baanbrekers is gekozen voor een 

veilig scenario met een flexfactor van 0,75, mede vanwege de onzekerheden rondom 

corona en de overstap naar een nieuw kantoorconcept. Daarnaast gaan we ervan uit 

dat ten tijde van de realisering van de nieuwe huisvesting de 1,5 meter-afstandregel is 

komen te vervallen.  

De m²’s voor de productiefaciliteiten (WML Facilitair en Werkbedrijf) zijn in 

samenspraak met de verantwoordelijke managers bepaald. Aanvullend is bij het 

werkbedrijf een zogenoemde ‘sponsruimte’ van 600 m² opgenomen. Deze ruimte kan 

in de toekomst multifunctioneel ingezet worden en kan invulling geven aan de 

conjunctuurgevoeligheid van Baanbrekers. In tijden van verminderde ruimtevraag zou 

deze ruimte verhuurd kunnen worden aan bijvoorbeeld de dagbesteding, zou deze 

ingericht kunnen worden als lunchroom voor Broikes of gebruikt kunnen worden om 

nieuwe PMC’s te huisvesten. In de berekening van de ruimtebehoefte is vooralsnog 

gekozen om de kringloopwinkel van Twiddus geheel op de huidige locatie te 

behouden. De afweging om met lokale verkooppunten te gaan werken is een keuze 

die verder gaat dan huisvesting en vooral bepaald wordt door aspecten betreffende de 

personele en overige exploitatie. Zelfs als voor een dergelijk scenario gekozen zal 

worden, dan zal op de hoofdlocatie altijd een aanzienlijk deel van het programma 

gehuisvest moeten worden voor de centrale activiteiten van Twiddus. 

 

5.2. Globaal technisch Programma van Eisen 
Aanvullend aan het globaal ruimtelijk Programma van Eisen is er een conceptueel, 

prestatiegericht technisch Programma van Eisen opgesteld, dat in bijlage 8 is 

opgenomen. Hierin is een eerste aanzet gemaakt voor de technische kwalificaties 

waaraan de nieuwe huisvesting moet voldoen. Deze dient als onderbouwing van de 

bouw- en investeringskosten in de businesscases en geeft een eerste gevoel bij het 

uiteindelijke kwaliteitsniveau. In een nadere fase van de definitievorming van dit project 

dient deze verder aangevuld en gecomplementeerd te worden.  
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PRIMAIRE WERKOMGEVING M2 NORM / RUIMTE AANTAL TOTAAL M2

Basiswerkplek

Concentratiewerkplek Exacte invulling in volgende fase te bepalen

Aanlandplek (arbo-conform)

inclusief horizontaal verkeer

1277

SECUNDAIRE WERKOMGEVING M2 NORM / RUIMTE AANTAL TOTAAL M2

Belplek (1p)

Aanlandplek 

Overleg- / samenwerkplek (2p) (open en gesloten)

Vergaderruimten (6-8p)

Pantry incl. informele overlegplek Exacte invulling in volgende fase te bepalen

Service-unit

Berging werkvloer incl. garderobe, lockers

Kastruimte/werkarchief

Lockers

Horizontale verkeersruimte t.b.v. secundaire voorzieningen 16

SUBTOTAAL M2 2059

766

WML FACILITAIR M2 NORM / RUIMTE AANTAL TOTAAL M2

Werkomgeving 16 13 208

Werkplaats 173 1 173

Pantry / opstartruimte 50 1 50

Opslag 40 1 40

Reproruimte 5 1 5

Spreekkamer 18 1 18

Horizontale verkeersruimte inclusief garderobe 40

SUBTOTAAL M2 534

WERKBEDRIJF M2 NORM / RUIMTE AANTAL TOTAAL M2

Kantoor 100 1 100

Verpakken & Assemblage 2160 1 2160

Twiddus (inclusief winkel) 2200 1 2200

Opslag en magazijn 2000 1 2000

Vergaderruimte 20 7 140

'Spons-ruimte' 600 1 600

Horizontale verkeersruimte inclusief garderobe 576

SUBTOTAAL M2 7776

CENTRALE VOORZIENINGEN M2 NORM / RUIMTE AANTAL TOTAAL M2

Facilitair service punt 10 1 10

Archiefruimte 10 4 40

Werkcafé/keuken/uitgifte voor kantoorpersoneel 196

Kantine/keuken 500 1 500

Pauzeruimte 30 2 60

Receptie 45

Ontvangstruimte 45

reprokamer/postkamer 30

Douche/omkleedruimte 4 2 9

BHV/kolfruimte/EHBO 7 1 7

Opslagruimte ICT 20 1 20

MER/SER 10 3 30

Sanitaire ruimten (inclusief douches) 459

Werkkasten schoonmaak 4 2 8

Containerruimte 1 0

Overige 0

Horizontale verkeersruimte t.b.v. centrale voorzieningen 100

SUBTOTAAL M2 1560

TOTAAL VERHUURBAAR VLOER OPPERVLAK VVO 11928

Techniekruimten en verticale verkeersruimten 5,00% v/h VVO 596

TOTAAL NETTO VLOEROPPERVLAK NVO 12525

Schachten, constructie en ontwerpspeling 10,18% v/h NVO 1275

TOTAAL BRUTO VLOEROPPERVLAK BVO 13800

TERREIN M2 AANTAL TOTAAL M2

Bebouwd oppervlak* 13800 80% 11040

Parkeren auto (exclusief weg) 15 220 3300

Fietsenstalling 0,75 500 375

Containerpark 2000 1 2000

Verkeersruimte inclusief rookruimte 1000 1 1000

Werf (bestaand handhaven) 2300 1 2300

Ontwerpspeling 985 1 985

* Aanname is 80% van het totaal BVO, vanw ege veel grondgebonden functies

TOTAAL M2 21000
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5.3. Analyse nieuw versus bestaand 
In vergelijking met de bestaande situatie neemt de totale ruimtebehoefte met 2.822 m² 

BVO substantieel af. Daarnaast zou Baanbrekers op basis van de 

ruimtebehoefteberekening in de toekomstige situatie (in een gunstig scenario) gebruik 

kunnen maken van een half zo groot terrein door efficiënter ruimtegebruik en door 

meerdere bouwlagen, zie tabel 6.  

 

 
Tabel 6: analyse m²’s bestaande situatie versus nieuwe situatie terrein 

 

Tevens is in tabel 7 een analyse gemaakt van het verschil in m²’s per afdeling. In de 

nieuwe situatie zijn de m²’s reeds omgeslagen van VVO naar BVO. Grote verschillen 

zijn onder andere te verklaren doordat in de toekomstige situatie de ruimtebehoefte 

voor de ‘sponsruimte’ is opgenomen in het werkbedrijf, terwijl deze in de huidige 

situatie bij overig zit. Daarnaast zijn de techniekruimten, (verticale) verkeersruimten, 

schachten, constructies en ontwerpspeling in de nieuwe situatie gealloceerd naar 

respectievelijke afdelingen terwijl dit in bestaande huisvesting niet (volledig) het geval 

is. Met name 1.376 m² aan gangen in de categorie Overig in de huidige situatie en 

kantoorruimten die leegstaan of verhuurd worden aan derden vertroebelen hierdoor 

het vergelijk. Daarnaast zijn de kantoorruimtes voor staf en directie in de bestaande 

situatie opgenomen in de categorie Overig en in de nieuwe situatie in de m2’s van de 

kantoorwerkomgeving. Tevens is er magazijnruimte opgenomen bij het Werkbedrijf die 

in bestaande situatie bij Bedrijfsvoering & Control zit.  

 

 
Tabel 7: analyse m²’s bestaande situatie versus nieuwe situatie gebouw 

 

Verder zit er met name een ruimtebesparing in de kantoorhoudende afdelingen, maar 

is het meest zuiver om te kijken naar de totale afname in plaats van naar de verschillen 

bij de afzonderlijke afdelingen.  

 

  

ANALYSE BESTAAND VS NIEUW TERREIN BESTAAND (M2) NIEUW (M2) VERSCHIL (M2)

Eigendom 38012 21000 -17012

Gehuurd 4350 0 -4350

TOTAAL M2 -21362

ANALYSE BESTAAND VS NIEUW GEBOUW BESTAAND (M2) NIEUW (M2) VERSCHIL (M2)

Bedrijfsvoering & Control 1676 Totaal m2 voor B&C, R&P, IO:

Re-integratie & Participatie 1948 2382

Inkomensondersteuning 344

Werkbedrijf 8067 8996 929

WML Facilitair 697 617 -80

Overig 3890 1805 -2085

TOTAAL M2 -2822

-1586



 

 

 Referentie: 1680101-0021.4.0.  Pagina 19 van 50  

 

 

6. Scenario-ontwikkeling 

Dat er voor de huisvesting van Baanbrekers iets moet veranderen staat vast. De 

bestaande gebouwen in de huidige vorm kunnen onvoldoende anticiperen op de te 

verwachten trends en ontwikkelingen. Het binnenklimaat en comfort voor de 

medewerkers is onvoldoende en dit resulteert in hoog ziekteverzuim en dimdagen. 

Daarnaast zal er op korte termijn een grote ingreep moeten plaatsvinden om de 

huisvesting van Baanbrekers toekomstbestendig te maken (onder andere op het 

gebied van duurzaamheid, energieverbruik en co2 uitstoot) en de knelpunten die nu 

ervaren worden op te lossen.  

 

Er zijn verschillende scenario’s mogelijk. Deze zijn in dit hoofdstuk uiteengezet en 

globaal getoetst om op basis van rationele overwegingen te komen tot een voorkeurs-

scenario (of afgeleide scenario’s daarvan). Per scenario is niet alleen naar de 

kwantitatieve (financiële) kant gekeken, maar ook naar de kwalitatieve kant. De 

volgende drie hoofdscenario’s zijn onderzocht: 

1. Vernieuwbouw van de huidige locatie. 

2. Sloop en nieuwbouw op de huidige locatie. 

3. Nieuwbouw elders. 

 

De gebouwde omgeving is relatief statisch en maar beperkt aanpasbaar. Daardoor is 

het noodzakelijk om huisvestingsbeslissingen te baseren op een langetermijnvisie. 

Voor de ontwikkeling van de huisvestingsscenario’s is als uitgangspunt een 

tijdsperiode van 40 jaar gekozen. In een dergelijke periode zal er altijd sprake zijn van 

ontwikkelingen in de Product-Markt-combinaties (PMC’s), die in de nieuwe opzet 

geaccommodeerd moeten kunnen worden. 40 jaar is tevens een termijn die 

correspondeert met de levensduur van belangrijke bouwkundige elementen (zoals de 

constructie en gevel) en past bij de afschrijvingstermijn van de investeringskosten. 

Daarnaast is voor alle scenario’s aangenomen dat Baanbrekers eigenaar blijft van de 

grond en opstallen.  

 

Toetsingscriteria 

Om de verschillende opties onderling op een zuivere manier te kunnen vergelijken 

wordt elk scenario getoetst aan dezelfde toetsingscriteria, namelijk: 

• Investeringskosten = de te verwachten initiële investeringskosten op basis van 

Bouwkostenkompas regio Noord-Brabant prijspeil 1 oktober 2020. 

• Exploitatiekosten = de te verwachten jaarlijkse exploitatiekosten en terugkerende 

herinvesteringskosten. 

• Functionaliteit = de mate waarin de gewenste huisvestingsvisie en concepten 

verwerkt kunnen worden in het scenario en het daarbij behorende werkgenot en 

comfort voor de gebruikers. 

• Impact op gebruikers = de te verwachten impact op zowel het personeel van 

Baanbrekers als de klanten tijdens de bouwfase. 

• Duurzaamheid = de mate waarin het scenario duurzaam is en resulteert in een 

duurzaam gebouw. 

• Bereikbaarheid/zichtbaarheid = de mate waarin de bereikbaarheid, 

herkenbaarheid en zichtbaarheid van Baanbrekers verbetert.  

• Flexibiliteit = in hoeverre het gebouw toekomstbestendig en aanpasbaar is in de 

toekomst. 

• Veiligheid = in hoeverre de bestaande veiligheidsproblematiek wordt verholpen. 

 

6.1. Vernieuwbouw 
Vernieuwbouw kan de levensduur van de bestaande huisvesting een flink aantal jaren 

verlengen. Levensduurverlengende renovatie betekent echter meer dan het uitvoeren 

van groot en achterstallig onderhoud. Bij een dergelijke opgave worden bijvoorbeeld 

grote delen van de installaties vervangen, gevelelementen vernieuwd, nieuwe 

vloerbedekking gelegd, daken geïsoleerd en binnenwanden verschoven. Kenmerkend 

is dat de bestaande constructieve structuur (grotendeels) intact blijft. Vanuit de 

circulariteitsgedachte is dit een bijkomend voordeel en financieel betekent dit dat er 

minder constructieve werkzaamheden nodig zijn. Echter resulteert het handhaven van 

de bestaande structuur in een verminderde ontwerpvrijheid en over het algemeen in 

een grotere mate van inefficiëntie (inclusief bijbehorende financiële gevolgen).  

 

Doordat zowel het bestaande terrein als de opstallen in eigendom zijn van 

Baanbrekers is de uitvoering van dit scenario reëel. Indien er gekozen wordt voor een 

gefaseerd uitvoeringstraject (gebouw-voor-gebouw) zal de doorlooptijd lang zijn. 

Daarnaast is er tijdelijke huisvesting noodzakelijk. Dit zou mogelijk grotendeels 

opgelost kunnen worden in de huidige bebouwing. In dit scenario blijft de huidige 

locatie van Baanbrekers ongewijzigd. De verwachting is dat het nieuwe werkconcept 
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en de huisvestingsvisie grotendeels verwerkt kunnen worden, maar niet volledig door 

de kaders en beperkingen die gevormd worden door de bestaande situatie.  

 

Samen met de werkgroep Huisvesting is 

gekeken welke renovatiemogelijkheden er 

zijn. Uit deze sessie is naar voren gekomen 

dat gebouw 1 het best kan dienen voor een 

centralisatie van alle kantoorfuncties en 

centrale voorzieningen. Echter is het huidige 

hoofdgebouw met 6.762 m2 BVO veel te 

ruim en zou er een enorme overmaat 

ontstaan. In het uitgewerkte scenario is er 

daarom voor gekozen om niet de volledige 

bestaande huisvesting te renoveren, maar 

om een deel te slopen en nieuwbouw te 

plegen. Dit omdat de te slopen 

kantoorvleugel zeer lastig te transformeren is naar productiefaciliteiten vanwege de 

beperkte vrije hoogte en huidige structuur. In het scenario wordt ervan uitgegaan dat er 

niks wordt afgestoten. Gebouwen 2 en 4 worden gerenoveerd en kunnen in de 

toekomst gebruikt worden als productiefaciliteiten. Gebouw 3 wordt gesloopt om plaats 

te maken voor parkeergelegenheid en voor de containers. Om extra financiële 

middelen te verwerven, zou ervoor gekozen kunnen worden alsnog een klein gedeelte 

van het terrein aan de achterzijde af te stoten. In bijlage 9 is een vergrote versie van 

de schematische weergave van dit scenario zichtbaar. Daarnaast is er in bijlage 9a 

een alternatief scenario uitgewerkt.  

 

Belangrijke afwegingen bij de totstandkoming van dit scenario zijn onder andere het 

maximaal benutten van de bestaande situatie, centralisatie van de kantoorhoudende 

functies, stapsgewijze fasering en beperking van de overmaat.  

 

Onderstaand zijn de financiële resultaten van het scenario opgenomen, zie bijlage 12 

voor de nadere onderbouwing. In deze fase van het project schat HEVO in dat de 

kosten voor het vernieuwbouw scenario en het uitgewerkte alternatief vergelijkbaar 

zijn.  

 

Financiële resultaten scenario 

Initiële investeringskosten (excl. btw) -/- € 21.580.000 

Initiële netto opbrengsten +/- n.v.t. 

Jaarlijkse exploitatielasten -/- € 1.066.000 

Jaarlijkse kapitaallasten -/- € 580.000 

Netto contante waarde (40 jaar) -/- € 64.060.000 

 

In de tabel aan de rechterzijde van deze pagina zijn de resultaten van de kwalitatieve 

beoordeling op basis van de multicriteria-analyse opgenomen.  

 

1. Vernieuwbouw 

Investeringskosten +/- Duurste scenario investering plus opbrengsten 

Exploitatiekosten +/- De exploitatielasten zijn iets lager dan in de huidige situatie 

Functionaliteit -- Beperkte implementatie van concepten mogelijk, 3 gebouwen 

Impact gebruikers +/- Locatie ongewijzigd, gefaseerde uitvoeringsfase 

Duurzaamheid - Veel overmaat, suboptimaal uitwerken installaties 

Zichtbaarheid ++ Herkenbare locatie, veel mogelijkheden voor zichtbaarheid 

Flexibiliteit - Bestaande (on)mogelijkheden blijven, beperkt aanpasbaar 

++ = zeer goed  + = goed  +/- = redelijk  - = matig  -- = slecht 

 

6.2. Nieuwbouw op huidige locatie  
Het terrein van Baanbrekers is groot en de bestaande bebouwing is ruim van opzet. 

Hierdoor is het mogelijk om (een gedeelte van) de panden te slopen om ruimte te 

maken voor nieuwbouw op het eigen terrein. De nieuwbouw kan compacter en 

efficiënter dan de bestaande situatie. Daarbij is het mogelijk om, beter dan bij 

renovatie, een werkconcept te implementeren dat aansluit bij de behoefte van de 

gebruikers. Daarnaast heeft Baanbrekers niet het volledige terrein meer nodig. De 

verkoopopbrengsten kunnen gebruikt worden om een deel van de investeringskosten 

te dekken. De verwachte doorlooptijd om te komen tot de definitieve situatie zal korter 

zijn dan bij vernieuwbouw, maar naar verwachting langer dan wanneer er elders 

nieuwbouw gepleegd wordt omdat voorafgaand sloop noodzakelijk is.  

 

HEVO adviseert om op de plaats van gebouw 2 en de oude kantoorvleugel van 

gebouw 1 nieuwbouw te plegen. Hierdoor kan tijdens de uitvoeringsfase gebruik 
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gemaakt worden van een deel van 

gebouw 1, gebouw 3 en gebouw 4. Na de 

nieuwbouw kan het in relatief goede staat 

verkerende en in 2010 opgeknapte 

bouwdeel van het hoofdgebouw verkocht 

worden en kan achter op het terrein (en uit 

het zicht) en op de huidige positie van WML 

Facilitair een grote parkeervoorziening 

gerealiseerd worden. Gebouw 4 kan 

afgestoten worden of in eigendom blijven 

als ‘sponsruimte’ en voor de verhuur aan 

derden. In dit scenario wordt er optimaal 

rekening gehouden met de boekwaarde van gebouw 4 (circa € 777.000) en de 

uitgevoerde verbouwing van gebouw 1 (circa € 1.050.000). Zie voor een conceptuele, 

grafische uitwerking bijlage 10. Daarnaast is in bijlage 10a een alternatieve uitwerking 

opgenomen, waarbij het uitgangspunt is dat gebouw 4 ook gesloopt wordt en een 

groter deel van gebouw 1 verkocht wordt. Na keuze voor het hoofdscenario is het 

nodig om detailscenario’s uit te werken om te komen tot de meest optimale oplossing. 

 

Belangrijke afwegingen bij de totstandkoming van dit scenario zijn onder andere 

zichtbaarheid van Baanbrekers in de toekomstige situatie, voldoende huisvesting 

tijdens de uitvoeringsfase, beperking van kapitaalvernietiging en de gewenste positie 

van de parkeervoorzieningen.  

 

Onderstaand zijn de financiële resultaten van het scenario opgenomen, zie bijlage 13 

voor de nadere onderbouwing. In deze fase van het project schat HEVO in dat de 

kosten voor het beschreven nieuwbouw scenario en het uitgewerkte alternatief 

vergelijkbaar zijn. 

 

Financiële resultaten scenario 

Initiële investeringskosten (excl. btw) -/- € 24.490.000 

Initiële netto opbrengsten +/+ € 2.840.000 

Jaarlijkse exploitatielasten -/- € 952.000 

Jaarlijkse kapitaallasten -/- € 580.000 

Netto contante waarde (40 jaar) -/-  € 61.760.000 

In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de kwalitatieve beoordeling op basis 

van de multicriteria-analyse opgenomen.  

 

2. Nieuwbouw op huidige locatie 

Investeringskosten ++ Goedkoopste scenario investering plus opbrengsten  

Exploitatiekosten + De exploitatielasten zijn lager dan in de huidige situatie 

Functionaliteit ++ Huisvestingsconcepten kunnen uitgewerkt worden in ontwerp 

Impact gebruikers +/- Locatie ongewijzigd, gefaseerde uitvoeringsfase 

Duurzaamheid ++ Ambities kunnen gerealiseerd worden, compacter gebouw 

Zichtbaarheid + Herkenbare locatie, kleiner terrein minder mogelijkheden 

Flexibiliteit ++ Volledig multifunctioneel/aanpasbaar van opzet te realiseren 

++ = zeer goed  + = goed  +/- = redelijk  - = matig  -- = slecht 

 

6.3. Nieuwbouw elders 
Met nieuwbouw op een lege bouwkavel is het mogelijk om een optimaal gebouw en 

terrein te ontwikkelen die goed aansluiten bij de behoefte van Baanbrekers. De 

wensen, nieuw bedachte concepten en behoeften kunnen door ontwerpende adviseurs 

vertaald worden naar een passend ontwerp. Indien er een geschikte locatie is kan het 

ontwerp- en uitvoeringstraject relatief snel gaan 

(circa 3 jaar). Echter kan het zoeken naar een 

geschikte locatie een lastig en langdurig proces 

worden. Momenteel wordt er door de gemeente 

Waalwijk en het dagelijks bestuur van 

Baanbrekers aangegeven dat er geen geschikt 

terrein beschikbaar is. De impact op de 

gebruikers zal in een nieuw gebouw groot zijn 

met een sterk verbeterd binnenklimaat. Een 

nieuwe locatie betekent echter ook een andere 

vorm van bereikbaarheid en vergt gewenning 

door een kwetsbare doelgroep.  

 

In de beoordeling van het scenario wordt ervan uitgegaan dat er een geschikte locatie 

is van voldoende omvang, ondanks dat deze vooralsnog niet bekend is. Als alternatief 

zou er gekozen kunnen worden voor het verdelen van bedrijfsfuncties over meerdere 
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locaties. Dit heeft waarschijnlijk wel negatieve gevolgen en gaat in tegen de eerder 

beschreven concepten en visies. 

 

Belangrijke afwegingen bij de totstandkoming van dit scenario zijn onder andere het 

realiseren van huisvesting onder ‘één dak’, parkeren uit het zicht en gedeelte van de 

ruimtevraag positioneren op de 1e verdieping. Onderstaand zijn de financiële resultaten 

van het scenario opgenomen, zie bijlage 14 voor de nadere onderbouwing. In de 

initiële netto opbrengsten zijn zowel de opbrengsten van de verkoop van de huidige 

gronden, de transactiekosten als de aankoop van nieuwe gronden verrekend.  

 

Financiële resultaten scenario 

Initiële investeringskosten (excl. btw) -/- € 26.730.000 

Initiële netto opbrengsten +/+ € 4.640.000 

Jaarlijkse exploitatielasten -/- € 952.000 

Jaarlijkse kapitaallasten -/- € 600.000 

Netto contante waarde (40 jaar) -/- € 61.210.000 

 

In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de kwalitatieve beoordeling op basis 

van de multicriteria-analyse opgenomen.  

 

3. Nieuwbouw elders 

Investeringskosten + Middelste scenario investering plus opbrengsten 

Exploitatiekosten + De exploitatielasten zijn lager dan in de huidige situatie 

Functionaliteit ++ Huisvestingsconcepten kunnen uitgewerkt worden in ontwerp 

Impact gebruikers - Nieuwe locatie, geen ‘thuisgevoel’, beperkte impact van bouw 

Duurzaamheid ++ Ambities kunnen gerealiseerd worden, compacter gebouw 

Zichtbaarheid - Nieuwe locatie, onbekende impact, huidige herkenbaarheid weg 

Flexibiliteit ++ Volledig multifunctioneel/aanpasbaar van opzet te realiseren 

++ = zeer goed  + = goed  +/- = redelijk  - = matig  -- = slecht 

 

6.4. Financieel 
Bij de financiële resultaten van elk scenario is gekeken naar zowel de initiële 

investeringskosten en opbrengsten als de jaarlijkse huisvestingslasten (exploitatie- en 

kapitaallasten). Hierdoor is het mogelijk om de scenario’s onderling te vergelijken op 

basis van een netto constante waarde (NCW). In de businesscases in de bijlage is 

gekeken naar een doorlooptijd van 40 jaar (gangbaar voor huisvesting).  

 

Bij de financiële uitwerking van de scenario’s zijn een aantal zaken van belang: 

• In het vernieuwbouwscenario worden geen opbrengsten gegeneerd omdat het 

huidige terrein volledig in eigendom blijft van Baanbrekers, in de andere scenario’s 

wordt (een deel van) het terrein verkocht. De grondopbrengsten zijn gebaseerd op 

Kader grondprijzen 2020 van de gemeente Tilburg (omdat Waalwijk geen 

grondkader of grondprijzen beschikbaar heeft), waarbij een gemiddelde grondprijs 

van € 100 per m² exclusief btw is aangenomen. Dit betreft de onderkant van de 

bandbreedte van de grondwaarde voor een bedrijventerrein met standaard 

productie. Voor alle opstallen (deel gebouw 1 en gebouw 4) is aangenomen dat 

deze een totale verkoopwaarde van € 700.000 vertegenwoordigen (gebaseerd op 

een gedeelte van de huidige boekwaarde). Deze opbrengstaannames dienen in 

een volgend stadium nader bepaald te worden door een taxateur en/of makelaar.  

• De sloopkosten voor vernieuwbouw zijn substantieel hoger dan in de 

nieuwbouwscenario’s, hierbij is geen rekening gehouden met eventueel 

asbestsanering of sanering van vervuilde grond. Overigens is wel bekend dat er 

reeds maatregelen op het terrein zijn genomen om asbest te verwijderen en 

bodemverontreiniging te verwijderen c.q. te voorkomen.  

• Jaarlijkse exploitatiekosten zijn in de nieuwbouwscenario’s lager dan in de huidige 

situatie en dan bij vernieuwbouw, omdat het bruto vloeroppervlak (BVO) kleiner is. 

• De haalbaarheid van nieuwbouw op een andere locatie wordt vrijwel volledig 

bepaald door de beschikbaarheid van een geschikt terrein of bouwkavel. 

• In alle scenario’s is er van uitgegaan van huisvesting voor Twiddus op het eigen 

terrein en een ‘sponsruimte’. Indien deze komen te vervallen komt dit de initiële 

investeringskosten (circa € 1.285 per m2 exclusief btw) en jaarlijkse 

exploitatielasten ten goede.  

• Zowel op basis van de netto contante waarde als de jaarlijkse totale lasten is 

nieuwbouw op de huidige locatie het meest geschikte scenario. 

• In het vernieuwbouwscenario heeft Baanbrekers meer (inefficiënte) m²’s BVO en 

terrein in vergelijking met de andere scenario’s.  

• In alle scenario’s is aangenomen dat Baanbrekers een eigen vermogen inbrengt 

van € 470.000 en de overige kosten dekt door middel van een annuïtaire lening. 

Dit bedrag is gebaseerd op een besparing op het MJOP van € 470.000. Indien de 
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eigen inbreng groter of kleiner wordt heeft dit gevolgen voor de jaarlijkse 

kapitaallasten. 

• Conform opgave eigen opgave is het voor Baanbrekers momenteel het moment 

om vreemd vermogen aan te trekken, omdat haar financieringsinstantie BNG Bank 

de kredietwaardigheid van Baanbrekers vergelijkbaar ziet als die van een 

gemeente. Daardoor kan Baanbrekers tegen een zeer laag percentage geld lenen 

met een doorlooptijd van 40 jaar (actuele rente is 0,35%).     

• In de uitgewerkte businesscases in de bijlagen zijn verdere aannames in de 

financiële doorrekening beschreven en toegelicht. Vooralsnog is aangenomen dat 

alle scenario’s een doorlooptijd kennen van circa 3 jaar voor de ontwerp- en 

uitvoeringsfase, dit kan echter afwijken door bv. besluitvorming of bezwaren.  

• De financiële doorrekening is bedoeld om de onderlinge scenario’s op een zuivere 

manier te vergelijken. Na de keuze voor een specifiek scenario zal er een 

definitieve raming gemaakt moeten worden om de kosten nauwkeurig te bepalen. 

In de gepresenteerde businesscases zijn diverse aannames gedaan en is er 

gerekend met kengetallen van Bouwkostenkompas. 

 

6.5. Beoordeling scenario’s 
Op basis van zowel de financiële als de kwalitatieve beoordeling komt het scenario 

nieuwbouw op de huidige locatie als meest gunstig scenario naar voren. Eventuele 

deelscenario’s of afgeleiden zijn ook denkbaar en zouden in een volgende fase verder 

onderzocht moeten worden als er meer bekend is over bijvoorbeeld fasering en 

kavelindeling. Het totaaloverzicht van de drie hoofdscenario’s is zichtbaar gemaakt in 

onderstaande tabel.   

 

 
1. Vernieuwbouw 

2. Nieuwbouw op 
huidige locatie 

3. Nieuwbouw 
elders 

Investeringskosten +/- ++ + 

Exploitatiekosten +/- + + 

Functionaliteit -- ++ ++ 

Impact gebruikers +/- +/- - 

Duurzaamheid - ++ ++ 

Zichtbaarheid ++ + - 

Flexibiliteit - ++ ++ 

++ = zeer goed  + = goed  +/- = redelijk  - = matig  -- = slecht 
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7. Samenvatting & Conclusie 

Samen met de werkgroep Huisvesting zijn in vier plenaire sessies van 2,5 uur de 

problematiek van de bestaande huisvesting, de uitgangspunten, concepten en visies 

voor de toekomstige huisvesting van Baanbrekers geformuleerd. Deze vertaald naar 

een relatieschema, een globaal ruimtelijk Programma van Eisen en een technisch 

Programma van Eisen. De inpassing hiervan is verkend en doorgerekend in 

verschillende scenario’s. In de ruimtebepaling is ervan uit dat ten tijde van de 

realisering van de nieuwe huisvesting de 1,5 meter-afstandsregel is vervallen.  

 

7.1. Huidige situatie 
Het terrein van Baanbrekers is groot en aaneengesloten met een omvang van circa 

38.012 m² met eigen parkeerfaciliteiten voor zowel eigen personeel/klanten (227 stuks) 

als bezoekers (39 stuks). Op het eigen terrein van Baanbrekers staan vier gebouwen. 

De verschillende functies van de organisatie zijn verdeeld over deze gebouwen. 

Kenmerkend voor de verschillende processen van Baanbrekers, zijn de gebouwen 

verschillend qua opzet en type huisvesting: kantoren, productiehallen, magazijnen en 

kantines. De vier gebouwen hebben een bouwjaar tussen 1975 en 2004, waarbij er 

tussentijds bij een aantal gebouwen renovaties zijn uitgevoerd. 

 

De kenmerken van de vier gebouwen is inzichtelijk gemaakt in tabel 8. 

 

De belangrijkste knelpunten van de huidige huisvesting zijn: 

• Onveilige werkomgeving door een gebrek aan zonering en toegangscontrole; 

• Inefficiënt ruimtegebruik, met in-efficiency effecten op de organisatie; 

• Een gebouw dat niet uitnodigt tot samenwerken en ontmoeten; 

• Installaties en gebouwen die verouderd zijn en toe aan vervanging; 

• Een deel van de gebouw-/bouwdelen zijn aan het einde van de economische en 

technische levensduur. Door gedeeltelijke renovaties die recentelijk zijn uitgevoerd 

is de boekwaarde van de huisvesting nog niet volledig afgeschreven.  

• In alle gebouwen is er sprake van verouderde installaties met een slecht 

binnenklimaat als gevolg. 

• De huisvesting is niet duurzaam, wat resulteert in een slecht en oncomfortabel 

binnenklimaat met een fors energieverbruik en CO2 uitstoot. 

• De gebouwen hebben matige indicatieve energielabels: gebouw 1 label F, gebouw 

2 label D, gebouw 3 label D en gebouw 4 label B. 

• Uit de diverse rapportages en de algehele uitstraling blijkt dat er sprake is van 

achterstallig onderhoud. 

Tabel 8: overzicht bevindingen QuickScan bestaande huisvesting 

 

De huidige huisvesting heeft een negatieve invloed op het primaire proces (zie onder 

andere dimdagen en ziekteverzuim) en draagt niet bij aan het werkcomfort en 

veiligheidsgevoel van medewerkers.  

 

HEVO constateert dat er binnen afzienbare tijd (< 5 jaar) nieuwe huisvesting 

gerealiseerd moet worden of dat er ingrijpende levensduur-verlengende maatregelen 

genomen moeten worden. Hoe langer er gewacht wordt, hoe groter de problemen met 

de huisvesting worden.  

 

Daarnaast kan een nieuw te implementeren werkconcept en huisvestingsvisie 

bijdragen aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie, de productiviteit 

van medewerkers, het werkgenot en het stimuleren van ontmoeten en samenwerken. 
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7.2. Visie op de organisatie, manier van werken en 
huisvesting 
7.2.1 Visie op de organisatie en manier van werken 

Baanbrekers heeft sinds 2018 de koers en diverse strategische doelstellingen 

geformuleerd. De focus ligt vooral op het zoveel mogelijk mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt aan een reguliere baan helpen.  

 

De realisatie hiervan vereist werken volgens een aantal uitgangspunten, zoals 

vastgelegd in het Strategisch plan Baanbrekers (september 2019): 

• Zo regulier als mogelijk werken.  

• Welzijn van mensen staat voorop. 

• Focus op werk. 

• Aandacht voor integrale (keten)aanpak. 

• Instroom-Doorstroom-Uitstroom als primair proces. 

• Bedrijfsmatige activiteiten als leerwerkinfrastructuur en vangnet. 

• Opereren binnen de aangegeven kwalitatieve en financiële kaders. 

• Gemeenschappelijke opdrachtverstrekking(en) door de gemeenten, tenzij…  

  

Om de doelen te bereiken is het noodzakelijk dat Baanbrekers een professionele, 

innovatieve, vernieuwende en ondernemende organisatie is, die werkt vanuit een 

integrale aanpak en vanuit het principe van duurzame samenwerking. Bij Baanbrekers 

geldt niet ‘fouten maken mag niet’ maar ‘fouten maken mag’ en er wordt gewerkt aan 

een cultuur van continu verbeteren.  

  

Baanbrekers gelooft in een organisatie waar niet zozeer het hebben van bepaalde 

expertise belangrijk is, maar waar vooral het kunnen toepassen hiervan zodanig is dat 

het leidt tot meerwaarde voor de organisatie. Baanbrekers wil meer multidisciplinair 

samenwerkende teams, waarbij medewerkers worden uitgenodigd mee te praten en te 

denken. Vertegenwoordigers van Baanbrekers zijn zich bewust van deze rol.  

 

Medewerkers komen afspraken na en spreken elkaar, met respect, aan. Medewerkers 

hebben kennis van en houden rekening met de context waarin Baanbrekers opereert. 

Baanbrekers wil zich verder ontwikkelen naar een efficiënte, effectieve en wendbare 

organisatie die gericht is op intensieve, professionele en duurzame samenwerking.  

 

Baanbrekers wil een slagvaardige organisatie zijn waarin medewerkers 

verantwoordelijkheid nemen en, waar nodig en mogelijk, bevoegdheden krijgen om op 

een professionele wijze haar producten en diensten te vervaardigen en aan te bieden 

en te verlenen. Er wordt gewerkt op basis van vertrouwen en gestuurd op resultaat. De 

structuur is hieraan ondersteunend.  

  

Een gezonde balans tussen werk en privé is essentieel voor een duurzame 

organisatie. De belastbaarheid van haar mensen wordt bewaakt. Baanbrekers zet 

samen met de medewerkers in op duurzame inzetbaarheid, zowel qua gezondheid, 

groei, als plezier in het werk. Werken gebeurt daarom niet alleen binnen de huisvesting 

van Baanbrekers, maar waar mogelijk ook deels thuis of elders. Daarbij is het ook van 

belang om beschikbaar te zijn voor de samenwerking met collega’s of externen. Ook 

hierbij wordt er speciale aandacht geschonken aan het ontwikkelen en bewaken van 

de gewenste organisatiecultuur. Medewerkers worden zoveel als mogelijk 

gefaciliteerd, afgestemd op de te verrichten werkzaamheden. De aansturing vindt niet 

plaats op basis van aanwezigheid, maar op basis van prestaties en output (individueel 

en van het team). Het management zal meer gericht worden op het ontwikkelen van 

medewerkers richting excellente professionals waarbij het ontwikkelvermogen nog 

meer wordt aangesproken (uitdagen en verleiden). Dit is altijd maatwerk per persoon. 

Naast deze persoonlijke ontwikkeling worden de kwaliteiten van de medewerkers ook 

ingezet om collega’s te laten leren en samen te werken aan een integrale en 

professionele dienstverlening. 

 

7.2.2 Huisvestingsvisie  

De huisvesting van Baanbrekers is meer dan alleen een plek waar gewerkt kan 

worden. Het is een veilige omgeving voor zowel medewerkers als klanten. Het gaat 

daarbij om zowel fysieke (verschillende entrees, scheiding van verkeersstromen, 

inbraakveilig), mentale (veilige werksfeer, zonering) als digitale veiligheid 

(databescherming, AVG-proof).  

 

De omgeving van Baanbrekers is herkenbaar vanwege haar regionale functie, goed 

bereikbaar voor de doelgroep en passend bij de signatuur van de organisatie. De 

huisvesting heeft een moderne uitstaling; sober, functioneel en groen waarbij deze niet 

als een fabriek overkomt. Het terrein en gebouw(en) zijn compact van opzet en de 



 

 

 Referentie: 1680101-0021.4.0.  Pagina 26 van 50  

 

 

groene buitenruimte is uitnodigend. Er is voldoende parkeerruimte die bij voorkeur niet 

direct in het zicht ligt. Daarnaast zijn er voldoende fietsenstallingen en zijn er overdekte 

wachtplaatsen voor mensen die afhankelijk zijn van georganiseerd vervoer. 

 

Op het terrein is de interne en externe logistiek op een efficiënte en logische manier 

georganiseerd waarbij er aandacht is voor verschillende verkeersstromen die elkaar al 

dan niet mogen kruisen. Fysieke bereikbaarheid van en door het materieel en de 

daarbij behorende veiligheid is een aandachtspunt. Juist ook tijdens de aankomst en 

het vertrek van medewerkers die buiten werken. In het kader van inbraakveiligheid 

wordt de toegang tot het terrein gecentraliseerd en wordt het aantal toegangen tot het 

gebouw beperkt. Verder wordt er in en buiten het gebouw gewerkt met 

beveiligingszones met toegangscontrole/pasjes. 

 

 
 

Door de conjunctuurgevoeligheid van Baanbrekers is flexibiliteit en op-/afschaal-

baarheid van de huisvesting van wezenlijk belang om snelle ontwikkelingen op een 

gezonde en financieel verantwoorde manier te kunnen opvangen. Dit vergt een 

sponswerking die op verschillende manieren ingevuld kan worden (zoals rekening 

houden met een overmaat, ruimte voor ASVZ, tijdelijke verhuur aan derden indien er 

eigen toegang is, of juist de strategie om alle extra benodigde productie- en 

opslagfaciliteiten elders tijdelijk te huren). Ervaring leert dat Product-Markt-

Combinaties (PMC’s) veranderlijk zijn en onderhavig zijn aan marktontwikkeling. Om 

ook hierin flexibiliteit te realiseren is een modulaire hoofdopzet voor productieruimten 

gewenst. Daardoor zijn slechts beperkte middelen nodig om een veranderde 

ruimtevraag in productiefaciliteiten op te vangen. Daarbij zijn goede zichtlijnen en 

doorkijkmogelijkheden door middel van transparantie wenselijk om toezicht te kunnen 

houden. De opslag van goederen vindt direct bij of in de productieruimten plaats, zodat 

transport geminimaliseerd wordt. Kantoorfuncties hebben een vaste werkplek in de 

productieomgeving, waarbij toezicht en uitzicht belangrijk zijn. 

 

Het gebouw straalt gastvrijheid uit en nodigt uit tot ontmoeting en samenwerken. Dit 

wordt ondersteund door een centrale ontvangsthal met een de-escalerend karakter en 

verschillende ontmoetingsmogelijkheden in het pand. Men mag gezien worden zonder 

dat dit ten koste gaat van een geborgen gevoel. Spreekkamers en overlegruimten zijn 

beschikbaar in verschillende variaties en uitstralingen, zodat er - afhankelijk van het 

type overleg - gekozen kan worden voor een bijpassende ruimte. Specifiek in de 

centrale hal en ontmoetingsruimte zijn spreekkamers ingericht met een goede sociale 

en fysieke veiligheid voor ontmoetingen met cliënten. 

 

Het prettige binnenklimaat draagt bij aan het gebruikscomfort en de productiviteit. De 

werkomgeving is inspirerend maar niet overdadig; een gepaste soberheid die behoort 

bij de doelmatigheid. Een aantal spreekkamers mogen echter ook wel ‘huiselijk’ zijn, 

zodat men zich er comfortabel voelt. Daarnaast zijn de overlegruimten voldoende 

flexibel qua grootte.  

 

Werkzaamheden moeten verricht kunnen worden aan ergonomisch verantwoord 

meubilair in akoestisch aantrekkelijke en goed verlichte ruimten. De kantoorhoudende 

afdelingen hebben een eigen vlek in het kantoorgedeelte van het gebouw met een 

centraal ankerpunt. Teams kunnen bij elkaar werken en hier passende ruimten voor 

kiezen. In het centrale hart komen verschillende (ondersteunende) functies samen.  

 

De centrale kantoorfuncties worden gescheiden van de functies productie en opslag 

gerealiseerd, maar wel in de nabijheid en met een goede verbinding, bijvoorbeeld door 

de centrale kantoorfuncties op de verdieping te situeren. Hierdoor ontstaat een 

natuurlijke scheiding en kan er gewerkt worden met verschillende zones/beveiligings-

schillen, zodat mensen elkaar niet ongewenst tegenkomen. 

 

De algehele uitstraling is zowel binnen als buiten uniform en ademt Baanbrekers uit. 

Lopend door het gebouw is zichtbaar wat Baanbrekers doet en waar zij als organisatie 

voor staat. 

 

 
 

Op het gebied van duurzaamheid moet de huisvesting passen binnen de (toekomstige) 

wettelijke kaders en richtlijnen. Er moet geanticipeerd worden op de komende regel-

Flexibiliteit en op-/afschaalbaarheid van  

de huisvesting is van wezenlijk belang. 

Lopend door het gebouw is zichtbaar wat Baanbrekers doet  

en waar zij voor staat. 
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geving over (bijna) energieneutrale gebouwen. Duurzaamheid moet echter wel 

haalbaar en betaalbaar zijn, waarbij de (financiële) middelen leidend zijn. Het 

zelfstandig opwekken van energie daar waar het kan en efficiënt omgaan met ruimten 

zijn belangrijke doelstellingen. De gezonde werkomgeving is een belangrijk thema om 

een duurzame organisatie te worden, waar de huisvesting ook een belangrijke rol in 

speelt. De medewerkers brengen immers veel uren per week/maand/jaar door in de 

huisvesting, waardoor de klimaatcondities en het comfort een aanzienlijk effect hebben 

op hun welbevinden en gezondheid. Het gebouw dient de gezondheid van 

medewerkers te bevorderen, bijvoorbeeld door het bewegen intern en extern te 

stimuleren. Daarvoor is het wenselijk om ook in de directe omgeving of op het terrein 

te kunnen wandelen. 

 

7.3. Ruimtebehoefte 
Voor de kantoorruimtebepaling van Baanbrekers is gekozen voor een veilig scenario 

met een flexfactor van 0,75, mede vanwege de onzekerheden rondom corona en de 

overstap naar een nieuw kantoorconcept. Daarnaast gaan we ervan uit dat ten tijde 

van de realisering van de nieuwe huisvesting de 1,5 meter-afstandregel is komen te 

vervallen.  

 

Momenteel is de verwachting dat er een verschuiving plaatsvindt in typen werkplek-

behoeften ten opzichte van de pre-coronaperiode, wat zich met name vertaalt in: 

• Afname in het aantal basiswerkplekken omdat men vaker thuiswerkt. 

• Toename in het aantal overlegruimten omdat ontmoeten en samenwerken 

belangrijker wordt als men naar kantoor komt. 

• Toename in het aantal aanlandplekken omdat tussen de overleggen met collega’s 

behoefte is om kort ‘aan te landen’ (ergens te zitten en te werken). 

• Toename in de grootte van de overleg- en samenwerkplekruimten, zodat deze 

multifunctioneler ingericht kunnen worden. 

 

Bovenstaande veranderingen geven HEVO aanleiding om te verwachten dat de totale 

ruimtenormering per werkplek (primaire en secundaire werkomgeving) zal stijgen van 

circa 11 m² per werkplek (pre-corona) naar verwachting 12 m² per werkplek. Echter 

zullen door een grotere toename in thuiswerken de gangbare flexfactoren lager 

worden, waardoor de uiteindelijke ruimtevraag kleiner zal zijn dan in de periode voor 

maart 2020.  

De m²’s voor de productiefaciliteiten (WML Facilitair en Werkbedrijf) zijn in 

samenspraak met de verantwoordelijke managers bepaald. Aanvullend is bij het 

werkbedrijf een zogenoemde ‘sponsruimte’ van 600 m² opgenomen. Deze ruimte kan 

in de toekomst multifunctioneel ingezet worden en kan invulling geven aan de 

conjunctuurgevoeligheid van Baanbrekers. In tijden van verminderde ruimtevraag zou 

deze ruimte verhuurd kunnen worden aan bijvoorbeeld de dagbesteding, zou deze 

ingericht kunnen worden als lunchroom voor Broikes of gebruikt kunnen worden om 

nieuwe PMC’s te huisvesten.  

 

Er wordt in de basis vanuit gegaan dat de kringloopwinkel Twiddus op het eigen terrein 

van Baanbrekers blijft. Ondanks deze ruimten is er op basis van de nieuwe 

ruimtebehoefte een substantiële ruimtebesparing ten opzichte van de huidige situatie.  

 

In bruto vloeroppervlak (BVO) is er een besparing mogelijk van 2.822 m2 en voor het 

terrein mogelijk zelfs 21.362 m2 als er gekozen wordt voor een compacte opzet, zoals 

blijkt uit tabel 9 en 10.  

 

 
Tabel 9: analyse m²’s bestaande situatie versus nieuwe situatie terrein 

 

 
Tabel 10: analyse m²’s bestaande situatie versus nieuwe situatie gebouw 

 

7.4. Huisvestingsscenario’s 
De gebouwde omgeving is relatief statisch en maar beperkt aanpasbaar. Daardoor is 

het noodzakelijk om huisvestingsbeslissingen te baseren op een langetermijnvisie. 

Voor de ontwikkeling van de huisvestingsscenario’s is als uitgangspunt een 

tijdsperiode van 40 jaar gekozen. Er zijn verschillende scenario’s onderzocht waarin de 

ANALYSE BESTAAND VS NIEUW TERREIN BESTAAND (M2) NIEUW (M2) VERSCHIL (M2)

Eigendom 38012 21000 -17012

Gehuurd 4350 0 -4350

TOTAAL M2 -21362

ANALYSE BESTAAND VS NIEUW GEBOUW BESTAAND (M2) NIEUW (M2) VERSCHIL (M2)

Bedrijfsvoering & Control 1676 Totaal m2 voor B&C, R&P, IO:

Re-integratie & Participatie 1948 2382

Inkomensondersteuning 344

Werkbedrijf 8067 8996 929

WML Facilitair 697 617 -80

Overig 3890 1805 -2085

TOTAAL M2 -2822

-1586
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geformuleerde werkconcepten en huisvestingsvisies geïmplementeerd kunnen 

worden. De hoofdscenario’s zijn:  

1. Vernieuwbouw 

2. Nieuwbouw op de huidige locatie 

3. Nieuwbouw elders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het vernieuwbouw scenario wordt een gedeelte van de bestaande bebouwing 

gesloopt en een deel wordt vernieuwd. Hierdoor kan de bestaande constructieve 

structuur gehandhaafd worden, maar ontstaat er wel een overmaat ten opzichte van 

het ruimteprogramma door ontwerpinefficiëntie. Financieel maar ook kwalitatief is dit 

het minst gunstige scenario.  

 

Nieuwbouw op een andere locatie zou een mogelijkheid kunnen zijn, mits er een 

geschikte terrein beschikbaar is. De huisvestingsvisie kan goed vertaald worden in een 

nieuw te ontwerpen gebouw en ook de ruimtebehoefte is inpasbaar. Echter kan het 

zoeken naar een geschikte locatie een lastig en langdurig proces worden. Momenteel 

wordt er door de gemeente Waalwijk en het dagelijks bestuur van Baanbrekers 

aangegeven dat er geen geschikt terrein beschikbaar is. 

 

Net zoals bij nieuwbouw op het eigen terrein ziet HEVO de beste 

implementatiemogelijkheden van de gewenste huisvestingsconcepten en visie. Het is 

mogelijk om (een gedeelte van) de panden te slopen om ruimte te maken voor 

nieuwbouw op het eigen terrein. De nieuwbouw kan compacter en efficiënter dan de 

bestaande situatie. Daarbij is het mogelijk om, beter dan bij vernieuwbouw, een 

werkconcept te implementeren dat aansluit bij de behoefte van de gebruikers. 

Daarnaast heeft Baanbrekers niet het volledige terrein meer nodig. De 

verkoopopbrengsten kunnen gebruikt worden om een deel van de investeringskosten 

te dekken. 

 

7.5. Financieel 
De samenvatting van de resultaten van de businesscase, als opgenomen in bijlage 12 

tot en met 14, is als volgt: 

 

 
 

De initiële investeringskosten liggen in het scenario Nieuwbouw op de huidige locatie 

op € 24.460.000 exclusief btw, waarbij de verwachting is dat de opbrengsten van de 

verkoop van een deel van het terrein neerkomen op € 2.840.000 exclusief btw.  

 

De initiële investeringskosten kunnen gefinancierd worden middels een lening van de 

BNG Bank. Het is momenteel een geschikt moment om vreemd vermogen aan te 

trekken, omdat de BNG Bank de kredietwaardigheid van Baanbrekers vergelijkbaar 

Scenario 1: 

Vernieuwbouw

Scenario 2: 

Nieuwbouw op 

huidige locatie

Scenario 3: 

Nieuwbouw 

elders

Huidig Bruto Vloeroppervlak 16918 16918 16918

Nieuw Bruto Vloeroppervlak 14800 13800 13800

Initiële investeringskosten excl. btw (afgerond) 21.580.000-€         24.460.000-€        26.730.000-€        

Initiële opbrengsten (afgerond) -€                      2.840.000€          4.640.000€          

Jaarlijkse exploitatielasten 1.066.000-€           952.000-€             952.000-€             

Jaarlijkse kapitaallasten 580.000-€              580.000-€             600.000-€             

Totale jaarlijkse lasten 1.646.000-€           1.532.000-€          1.552.000-€          

Totale huisvestingslasten (40 jaar) (afgerond) 87.710.000-€         80.900.000-€        81.420.000-€        

Netto contante waarde (afgerond) 64.060.000-€         61.760.000-€        62.210.000-€        

Rangorde scenario's o.b.v. NCW 3 1 2

Rangorde scenario's o.b.v. totale jaarlijkse lasten 3 1 2

1. Vernieuwbouw            2. Nieuwbouw op huidige locatie         3. Nieuwbouw elders 
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ziet als die van een gemeente. Daardoor kan Baanbrekers tegen een zeer laag 

percentage geld lenen met een doorlooptijd van 40 jaar (actuele rente is 0,35%).     

 

Ten opzichte van de huidige jaarlijkse exploitatielasten à € 1.336.763 exclusief btw (zie 

bijlage 15 voor exploitatieoverzicht conform de opgave van Baanbrekers) nemen naar 

verwachting de jaarlijkse huisvestingslasten toe tot een bedrag van € 1.532.000 

exclusief btw. Dit komt grotendeels door de toename van de kapitaallasten. Hierbij is, 

voor een zuivere vergelijking, uitgegaan van een annuïtaire lening.  

Daarnaast ontstaat er een verlaging op de exploitatielasten doordat er bij de 

nieuwbouw minder m2’s geëxploiteerd hoeven te worden (de omvang van de 

huisvesting neemt af ten opzichte van de huidige situatie). Aandachtspunt hierbij is wel 

dat er elke 10 jaar herinvesteren nodig zijn om huisvesting en inrichting te 

onderhouden. Deze kosten zijn niet meegenomen in de jaarlijkse huisvestingslasten. 

Overigens zijn deze herinvesteringen ook niet opgenomen in de huidige jaarlijkse 

exploitatielasten, hoewel deze kosten wel gemaakt moeten worden.  

 

De realisatie van nieuwe en eigentijdse huisvesting heeft een positief effect op de 

bedrijfsvoering van Baanbrekers. Het werkgenot van medewerkers neemt toe, het 

ziekteverzuim daalt, het aantal dimdagen wordt gereduceerd, de productiviteit stijgt en 

temperatuurbeheersingsproblemen (te koud in de winter, te warm in de zomer) worden 

opgelost. Deze positieve effecten zijn niet financieel vertaald in de businesscase, maar 

dragen in de toekomst zeker bij aan het succes van Baanbrekers. Ter illustratie, zo 

worden de alleen al misgelopen opbrengsten van dimdagen geschat op circa € 72.400 

per jaar (€ 181.000 in de afgelopen 2,5 jaar). En kost een zieke medewerker 

gemiddeld € 250 per verzuimdag aldus ArboNed. Waarbij, met een opvallend hoog 

ziekteverzuimpercentage van Baanbrekers is, dit een enorme (onzichtbare) kostenpost 

die gedeelte kan verdwijnen met goede huisvesting. In bijlage 16 zijn de financiële 

effecten van gezonde gebouwen op de productiviteit van organisaties nader 

uiteengezet, volgens diverse studies, inclusief de relatie is tussen huisvesting en 

productiviteit. 

 

7.6. Beoordeling Huisvestingsscenario’s & conclusie 
Om de verschillende opties onderling op een zuivere manier te kunnen vergelijken 

wordt elk scenario getoetst aan dezelfde toetsingscriteria, namelijk: 

• Investeringskosten = de te verwachten initiële investeringskosten op basis van 

Bouwkostenkompas regio Noord-Brabant prijspeil 1 oktober 2020. 

• Exploitatiekosten = de te verwachten jaarlijkse exploitatiekosten en terugkerende 

herinvesteringskosten. 

• Functionaliteit = de mate waarin de gewenste huisvestingsvisie en concepten 

verwerkt kunnen worden in het scenario en het daarbij behorende werkgenot en 

comfort voor de gebruikers. 

• Impact op gebruikers = de te verwachten impact op zowel het personeel van 

Baanbrekers als de klanten tijdens de bouwfase. 

• Duurzaamheid = de mate waarin het scenario duurzaam is en resulteert in een 

duurzaam gebouw. 

• Bereikbaarheid/zichtbaarheid = de mate waarin de bereikbaarheid, 

herkenbaarheid en zichtbaarheid van Baanbrekers verbetert.  

• Flexibiliteit = in hoeverre het gebouw toekomstbestendig en aanpasbaar is in de 

toekomst. 

• Veiligheid = in hoeverre de bestaande veiligheidsproblematiek wordt verholpen. 

 

De beoordeling en vergelijking van de scenario’s is opgenomen in onderstaande tabel: 

 

 
1. Vernieuwbouw 

2. Nieuwbouw op 
huidige locatie 

3. Nieuwbouw 
elders 

Investeringskosten +/- ++ + 

Exploitatiekosten +/- + + 

Functionaliteit -- ++ ++ 

Impact gebruikers +/- +/- - 

Duurzaamheid - ++ ++ 

Zichtbaarheid ++ + - 

Flexibiliteit - ++ ++ 

++ = zeer goed  + = goed  +/- = redelijk  - = matig  -- = slecht 

 

Op basis van de momenteel beschikbare gegevens en het uitgevoerde onderzoek ziet 

HEVO het scenario nieuwbouw op het eigen terrein als het meest kansrijk en 

kwalitatief het beste. Daarbij is onder andere gekeken naar de financiële kant 

(investerings- en exploitatiekosten), functionaliteit, de impact op de gebruikers, 

duurzaamheid en flexibiliteit. Het te implementeren werkconcept en huisvestingsvisie 
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kan verreweg het beste gerealiseerd worden in een nieuwbouwscenario. Ook op het 

vlak van duurzaamheid scoort dit scenario het beste, met de realisatie van een 

gezonde, comfortabele en (bijna) energieneutrale huisvesting zonder CO2 uitstoot.  

 

Het scenario vernieuwbouw is volgens HEVO onwenselijk. Er moet erg veel 

geïnvesteerd worden om tot acceptabele huisvesting te komen, waarbij het 

eindresultaat verre van optimaal wordt. Daarbij kent dit scenario forse risico’s, van 

elementen in het gebouw en proces die momenteel nog niet inzichtelijk zijn.  

 

Het scenario nieuwbouw op een ander locatie is, vanwege het ontbreken van zicht op 

een concrete locatie nu niet echt te beoordelen en daardoor risicovol voor 

Baanbrekers. Gezien de slechte staat van de huidige huisvesting kan Baanbrekers het 

zich niet veroorloven om nog lang in de huidige situatie te blijven zitten. 

 

7.7. Advies & Vervolgstappen 
Samen met de werkgroep Huisvesting zijn er grote stappen gezet in de richting van 

toekomstbestendige en eigentijdse huisvesting voor Baanbrekers. HEVO acht het 

scenario nieuwbouw op de huidige locatie het meest kansrijk. Baanbrekers dient 

daarbij echter wel de betaalbaarheid op korte en lange termijn te beoordelen. Indien dit 

positief is adviseert HEVO om het nieuwbouwscenario op de huidige locatie nader uit 

te werken.  

 

Concreet betekent dit dat de volgende vervolgstappen dienen te worden gezet om te 

komen tot de nadere definitievorming: 

1. Besluitvorming door het dagelijks en algemeen bestuur over de resultaten van dit 

strategisch huisvestingsplan, het voorgestelde voorkeursscenario en de globale 

financiële kaders. 

2. Verdiepingsslag op het globaal ruimtelijk Programma van Eisen en het technisch 

Programma van Eisen. Daarbij moeten keuzes gemaakt worden over delen van de 

huisvesting zoals het al dan niet op een externe locatie huisvesten van het 

winkeldeel van Twiddus de wijze waarop de gewenste ‘sponsruimte’ gerealiseerd 

wordt. Onderdeel van deze stap is het uitwerken van een detailscenario studie 

voor de exacte locatie en invulling van bouwmassa’s en gebruik dan wel afstoten 

van gebouwen. Op basis van het Programma van eisen zal er een raming 

gemaakt moeten worden om nauwkeurig de investeringskosten te kunnen 

bepalen. In die fase dienen ook de verwachte opbrengsten van verkoop van grond 

en of gebouwen getoetst moeten worden en onderbouwd door een taxateur.  

3. Keuze maken voor de bouworganisatievorm, aanbestedingsstrategie en aanpak 

van het project.  

4. Besluitvorming over de definitiefase en de start van een ontwerp en bouwproces. 

5. Voorbereiden en organiseren van de aanbestedingsprocedure voor het 

ontwerpteam. 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1: terreintekening bestaande situatie 
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Bijlage 2: plattegronden bestaande situatie 
 

  
Gebouw 1 

 
Gebouw 2 

 
 

 

 

 
Gebouw 3 

 

 
Gebouw 4   
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Bijlage 3: huidige ruimtestaat 

 

 

 

Werkbedrijf

Kantoor 197 2%

Kantine/keuken 354 4%

opslag 660 8%

produktie 4225 52%

gang 5 0%

tech ruimte 30 0%

toiletten 57 1%

magazijn 1387 17%

winkel 1154 14%

Totaal Werkbedrijf 8067 100%

WML Facilitair

Kantoor 461 66%

opslag 40 6%

produktie 0 0%

vergaderruimte 0 0%

spreekkamer 18 3%

Reproruimte 5 1%

Werkplaats 173 25%

archief 0 0%

Kantine/keuken 0 0%

Winkel 0 0%

Totaal WML Facilitair 697 100%

Overig

Kantoor 158 4%

opslag 3 0%

Reproruimte 26 1%

vergaderruimte 294 8%

Kantine/keuken 125 3%

tech ruimte 9 0%

Gang 1372 35%

Toiletten 327 8%

Algemeen 196 5%

Kantoor 690 18%

Geen functie 690 18%

Totaal overig 3890 100%

Bedrijfsonderdeel

Oppervlak 

(m2)
% van totaal 

Bedrijfsvoering & Control

Kantoor 840 50%

opslag 325 19%

produktie 223 13%

vergaderruimte 0 0%

tech ruimte 104 6%

spreekkamer 0 0%

Archief 34 2%

Reproruimte 19 1%

Werkplaats 130 8%

Totaal Bedrijfsvoering & Control 1676 100%

Re-integratie & Participatie

Kantoor 788 40%

opslag 447 23%

produktie 608 31%

Tech ruimte 2 0%

vergaderruimte 47 2%

spreekkamer 57 3%

garderobe 0 0%

archief 0 0%

Totaal Re-integratie & Participatie 1948 100%

Inkomensondersteuning

Kantoor 300 87%

opslag 16 5%

produktie 0 0%

vergaderruimte 0 0%

spreekkamer 0 0%

garderobe 28 8%

archief 0 0%

Totaal Inkomensondersteuning 344 100%
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Bijlage 4: bouwstenen huisvestingsvisie 
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Bijlage 5: analyse grondgebonden versus niet-grondgebonden 
functies 
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Bijlage 6: analyse toegangszonering 
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Bijlage 7: werkstijlanalyse 
 

 
 

In vergelijking met andere organisaties: 

• Veel mensen met het profiel ‘interactie’. 

• De verwachting is dat een deel van deze werkzaamheden altijd vanuit kantoor 

uitgevoerd blijven worden.  

• Bij de meeste organisaties is de groep met ‘gemengde bureauwerkzaamheden’ 

erg hoog, bij Baanbrekers is dit juist niet het geval. 

• Dit vergt waarschijnlijk minder basiswerkplekken en meer overleg- en samenwerk-

plekken.  

 

Definities: 

• Werkplek gebonden medewerker wordt gekozen indien de persoon of afdeling zijn 

werkzaamheden kan uitvoeren op dezelfde werkplek. Voor hem/haar is het niet 

nodig regelmatig van werkplek te veranderen.  

• Mobiele medewerkers - intern wordt gekozen indien de persoon of afdeling 

gedurende de dag regelmatig van werkplek wisselt binnen het eigen kantoor 

omdat zijn werkzaamheden hier om vragen. Dit zijn ook interne vergaderingen.  

• Mobiele medewerkers - extern wordt gekozen indien de persoon of afdeling 

regelmatig buiten de deur aan het werk is. Hij/zij is vaak onderweg. 

  

MOBILITEIT AANTAL %

Werkplekgebonden medewerker 119 52

Mobiele medewerkers - intern 76 33

Mobiele medewerkers - extern 32 14

TOTAAL 227 100

WERKSTIJL AANTAL %

Concentratiewerk 80 35

Gemengde bureauwerkzaamheden 58 26

Interactie 89 39

TOTAAL 227 100
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Bijlage 8: conceptueel technisch Programma van Eisen 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

1 Afmetingen en positie

1.1 BVO Zie Programma van Eisen

1.2 BVO kantoorruimte Zie Programma van Eisen

1.3 BVO productieruimte Zie Programma van Eisen

1.4 Aantal bouwlagen n.t.b., zie voor grondgebonden positie het relatieschema

2 Parkeervoorzieningen

2.1 Parkeernorm Parkeerplaatsen voldoen aan de NEN-2443

2.2 Parkeerregeling
D.m.v. slagboom voor eigen personeel. Bezoekers vrij toegankelijk hek / 

poort open is. 

2.3 Elektrische laadvoorzieningen
Minimaal 4 enkele laadpunten met een praktisch laadvermogen van 11 

kW (3-fase 16A).

2.4 Fietsenstalling
150 plekken, binnen 100 m van hoofdentree van het gebouw, verlicht en 

overdekt.

3 Entree en overige voorzieningen

3.1 Type toegang Tourniquet of tochtsluis

3.2 Toegang mindervaliden Ja

4 Signing en overige 

4.1 Naamsaanduiding Op gevel/dakrand en / of boven een luifel bij de entree.

4.2 Data
Gebouwdata/data uit GBS ontvangen voor optimalisatie en smart 

workplace (Smart Building doeleinden)

4.3 Afwerkingsniveau Sober en doelmatig, robuust en onderhoudsarm

4.4 Kwaliteitsniveau Bouwbesluit

5 Toegang en beveiliging

5.1 Buitenschil Hekwerk rondom terrein inclusief brandweerkluis

5.2 Toegang In verschillende zonering conform relatieschema

5.3 Intercomvoorziening Ja

5.4 Noodverlichting Conform NEN-EN 1838

6 Verticaal Transport

6.1 Liften Aanwezig

6.2 Goederenlift Aanwezig indien noodzakelijk

6.3 Trappenhuizen Beschikbaar voor interfloor verkeer, inpandig gelegen

7 Duurzaamheid

7.1 Energielabel BENG Nieuwbouw

7.2 BREEAM Geen Minimumeis, voldoen aan wettelijke eisen.

7.3 WELL Geen Minimumeis, voldoen aan wettelijke eisen.

7.4 Opwekking energieverbruik Zo duurzaam mogelijk

8 Bouwkundige specificaties

8.1 Vrije (netto) verdiepingshoogte kantoorruimte ≥ 2.800 mm

8.2 Vrije (netto) verdiepingshoogte opslagruimte ≥ 3.000 mm

8.3 Vrije (netto) verdiepingshoogte productieruimte ≥ 6.000 mm

8.4 Gevelstramien Per 1.800 mm

8.5 Plafondstramien Per 1.800 mm

8.6 Indeelbaarheid Per 1.800 mm

8.7 Vloerbelasting kantoorruimte ≥ 4 kN/m² = 400 kg / m²

8.8 Afwijkende vloerbelasting Productieruimte ≥ 10 kN / m² = 1000 kg / m²

9 Elektrische installatie

9.1 Elektra bemetering Per afdeling / bouwdeel indien van toepassing

9.2 Aantal WCD's per stramien Dubbele WCD per stramien van 1.800 mm

10 Comfort - Lucht

10.1 CO2 & luchtverversing Klasse B*

10.2 Spuiventilatie Klasse B*

10.3 Vocht Klasse B*

10.4 Schimmels & bacteria Klasse B*

10.5 Vluchtige organische stoffen Klasse B*

10.6 Verbrandingsgassen Klasse A*

10.7 Fijnstof Klasse B*

10.8 Hygiene ventilatiesysteem Klasse B*

10.9 Tabaksrook Klasse B*

10.10 Asbest Klasse A*

10.11 Legionella Klasse A*

11 Comfort - Temperatuur

11.1 Wintercomfort Klasse B*

11.2 Zomercomfort Klasse B*

11.3 Tocht Klasse A*

11.4 Lokale behaaglijkheid (overig) Klasse A*

12 Comfort - Licht

12.1 Kunstlicht
Klasse B*, aanvullend de verlichting is per zone van 7.200 mm bij 7.200 

mm (of kleiner) regelbaar

12.2 Daglicht & uitzicht Klasse B*

12.3 Helderheidswering Klasse A*

13 Comfort - Geluid

13.1 Geluidwering van de gevel Klasse B*

13.2 Isolatie wanden en vloeren Klasse B*

13.3 Installatiegeluid Klasse B*

13.4 Apparatuur Klasse B*

13.5 Ruimte-akoestiek Klasse B*

* Conform Programma van Eisen Gezonde Kantoren 2018
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Bijlage 9: afbeelding scenario vernieuwbouw 
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Bijlage 9a: afbeelding scenario vernieuwbouw alternatief 
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Bijlage 10: afbeelding scenario nieuwbouw op eigen terrein 
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Bijlage 10a: afbeelding scenario nieuwbouw op eigen terrein 
alternatief 
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Bijlage 11: afbeelding scenario nieuwbouw elders 
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Bijlage 12: businesscase scenario vernieuwbouw 

 

 

 

  

0 Algemene gegevens 1 Invulcellen algemeen 2A Invulcellen investeringskosten kantoorruimte

Opmerking levensduur Toepassen Percentage Eenheidsprijs Kosten Opmerking

Locatiegegevens Financiële parameters Grond & Terrein

Kantoornaam: Baanbrekers Discontovoet 3,0% Conform opgave Baanbrekers Bouwrijp maken grond 40 Ja 50% 5€                        211.810€             Exclusief grondsanering vervuilde grond.

Adres: Zanddonkweg 14 Huurindex 0,0% Niet van toepassing Parkeerplaatsen 40 Ja 100% 80€                      18.160€               

Plaats: Waalwijk Exploitatie index 2,0% Terreininrichting verhard 40 Ja 100% 500.000€             500.000€             Stelpost voor terreininrichting

Inflatie 2,0% 182€                    729.970€             

Rentepercentage 0,5% Conform opgave Baanbrekers, aanname annuïtaire lening i.v.m. onderling vergelijk Sloop

BTW 21,0% Sloopkosten 40 Ja 100% 31€                      524.458€             

Inbreng eigen vermogen 470.000€         Conform opgave en overleg Baanbrekers: € 470.000 uit besparingen MJOP Totaal grond 131€                    524.458€             

Uitgangspunten Aantal termijnen lening 40 jaren

Bouwkundige werken

Ruimteprogramma Constructieve onderbouw 40 Ja 20% 12€                      49.440€               

Bestaande situatie Constructieve bovenbouw 40 Ja 20% 25€                      99.240€               

Totaal BVO oud 16918 m2 Gebouw 1, 2, 3 en 4 Afbouw gevel 20 Ja 100% 184€                    736.120€             

Totaal VVO oud n.v.t. m2 Niet van toepassing in verband met eigendomssituatie Afbouw daken en buitenplafonds 20 Ja 100% 55€                      219.640€             

Omvang terrein 42362 m2 Inclusief 4350 m2 gehuurd Inbouw (excl. gebruiker) 10 Ja 100% 22€                      89.440€               

Aantal parkeerplaatsen 220 st Circa P1: 100, P2: 12, P3: 10, P4: 7, P5: 12, P6: 6, P7: 25, P8: 45 Afwerkingen 10 Ja 100% 53€                      213.360€             

Overige bouwk. voorz. 10 Ja 100% 11€                      44.400€               

Nieuwe situatie Totaal Bouwkundige werken 363€                    1.451.640€          

Totaal BVO nieuw 14800 m2

Subtotaal Kantoorfaciliteiten 4000 m2 Resultante van 15.000 m2 minus productiefaciliteiten Installaties

Subtotaal Productiefaciliteiten 10800 m2 m2's BVO WML Facilitair plus Werkbedrijf minus kantoor, vergaderen en kantine W-installaties 20 Ja 100% 24€                      95.640€               

Totaal VVO nieuw 0 m2 Niet van toepassing in verband met eigendomssituatie Klimaatinstallaties 20 Ja 100% 189€                    756.640€             

Aantal parkeerplaatsen 227 st Conform opgave Baanbrekers E-installaties 20 Ja 90% 129€                    517.140€             Klein deel van bestaand kan hergebruikt worden.

Aantal kantoorwerkplekken 170 st Transportinstallaties 20 Ja 100% 13€                      53.000€               

Te slopen m2's volledige sloop 4435 m2 Gebouw 3 plus circa 3200 m2 van gebouw 1 Totaal Installaties 356€                    1.422.420€          

Te slopen m2's tot casco t.b.v. renovatie 12483 m2 Restant van overige m2's bestaande bebouwing

Totaal terrein 42362 m
2 Vaste inrichting

Vaste inrichting (Basis) 10 Ja 100% 3€                        11.800€               

Jaarlijkse kosten Vaste inrichting (Gebruikersspecifiek) 10 Ja 25€                      25€                      100.000€             Balies, pantrys, maatwerken.

Huurprijs nieuw -€                 per m2 VVO Niet van toepassing Totaal vaste inrichting 28€                      111.800€             

Exploitatiekosten (onderhoud en schoonmaak) 72€                  per m2 BVO
Vaste kosten 23€                  per m2 BVO Op basis van huidige exploitatiekosten Baanbrekers Prijsinvloeden

Energiekosten 10€                  per m2 BVO Huidige energie 15 per m2, wordt 10 per m2 Inclusief BENG 20 Ja 100% 146€                    584.000€             Bijna Energie Neutraal Gebouw

Technisch Onderhoud 20€                  per m2 BVO Exclusief vervangingsonderhoud BREEAM-NL EXCELLENT 20 Nee 100% Geen BREEAM-NL gecertificeerd gebouw.

Schoonmaakonderhoud 13€                  per m2 BVO Op basis van huidige exploitatiekosten Baanbrekers Inbouwpakket 20 Ja 100% 118€                    472.000€             

Administratieve beheerskosten -€                 per m2 BVO Op basis van huidige exploitatiekosten Baanbrekers Vrije kostenregel 10 Ja 50€                      50€                      200.000€             

Specifieke bedrijfskosten (gebruiksgerelateerd) 6€                    per m2 BVO Op basis van huidige exploitatiekosten Baanbrekers Totaal vrije kosten 314€                    1.256.000€          

Huurkosten per parkeerplaats -€                 per parkeerplaats Niet van toepassing, onderdeel van terrein

Aanvullende jaarlijkse lasten -€                 Vrij regel Totale directe bouwkosten (excl. btw) 1.374€                 5.496.288€          

Indirecte bouwkosten percentage 25,1% 346€                    1.382.042€          

Kantoorfaciliteiten Productiefaciliteiten Initiële investeringskosten

Initiële investeringskosten (excl. btw) 20.512.398€    Totale bouwkosten 1.720€                 6.878.330€          

Investeringskosten Kantoren 9.494.975€      € / BVO 2.374€         Dit bedrag is inclusief voor sloop- en terreinwerkzaamheden totaal.

Investeringskosten Productiefaciliteiten 11.017.423€    € / BVO 1.020€         Losse inrichting

Totale investeringskosten (excl. btw) in jaar 10 1.707.130€      Herinvesteringen niet opgenomen in kapitaallasten. Losse inrichting werkplekken 10 Ja per werkplek: 1.650€                 280.500€             Uitgangspunt is nieuw meubilair

Totale investeringskosten (excl. btw) in jaar 20 7.122.239€      Losse inrichting overleg en ontmoeten 10 Ja per werkplek: 750€                    127.500€             Uitgangspunt is nieuw meubilair

Totale investeringskosten (excl. btw) in jaar 30 1.707.131€      Losse inrichting AV middelen 10 Ja 100% 33€                      130.000€             Normaliter een herinvestering na 3 tot 5 jaar

Losse inrichting groen 10 Ja 100% 10€                      40.000€               

Tijdelijke huisvesting / gefaseerde bouw 1.065.600€      € / BVO 72€              Losse inrichting identiteit 10 Ja 100% 8€                        30.000€               

Transactiekosten verkoop -€                 Aanname 2% van opbrengst verkoop Losse inrichting stoffering en lichtwering 10 Ja 100% 15€                      60.000€               

Grondaankoop -€                 Totaal losse inrichting 167€                    668.000€             

Overige eenmalige kosten -€                 

Bijkomende kosten

Opbrengsten Bijkomende kosten en honoraria 10,0% van de bouw- en inrichtingskosten 189€                    754.633€             

Opbrengsten verkoop -€                 Onvoorziene kosten bouwkosten 10,0% van de bouwkosten 172€                    687.833€             

Huurincentive in jaar 1 -€                 Onvoorziene kosten losse inrichting 5,0% van de inrichtingskosten 8€                        33.400€               

Loon en prijsstijgingen (tot ingebruikname) 6,0% van de bouw- en inrichtingskosten 113€                    452.780€             Aanname langdurige bouw

Type huisvesting kantoorfaciliteiten Klein kantoor op bedrijfsterrein Verhuiskosten 5€                        20.000€               Kosten voor een interne verhuizing

Type huisvesting productiefaciliteiten Bedrijfspanden geschakeld (opslag) Totaal bijkomende kosten 487€                    1.948.646€          

Afwerking Basis

Totale investeringskosten (exclusief btw) 2.374€                 9.494.975€          Bron: Bouwkostenkompas (2020), regio Noord-Brabant.

Totale investeringskosten (inclusief btw) 2.872€                 11.488.920€        

Geen opbrengsten i.v.m. handhaven huidig terrein

Kleinschalig kantoorpand van maximaal twee lagen op een bedrijventerrein.  

Luchtbehandeling met beperkte koeling. Gasloos met individuele 

warmtepomp. Zonwering. Traditionele materialen, plat dak. BENG

Rechthoekig geschakeld bedrijfspand met voornamelijk productiefunctie. Overspanning 

staalconstructie tot 7,5 m¹, vloerbelasting 10 kN/m². Casco oplevering, gebalanceerde ventilatie, 

inbouwpakket en BENG.

Aanname € 120,- per BVO, uitgangspunt is beperkte aanvullende tijdelijke 

huisvesting i.v.m. voldoende beschikbaarheid op eigen terrein. Dit bedrag is 

indicatief

Exclusief asbestsanering.

Gemiddelde prijs voor volledige sloop en sloopt tot casco.

Stelpost spec. gebruikersinstallaties (geen bwk voorz.)

2B Invulcellen investeringskosten Productieruimte 3 Uitkomsten

levensduur Toepassen Percentage Eenheidsprijs Kosten Opmerking

Jaren → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Investeringskosten

Initiële investeringskosten (excl. btw) 20.512.398-€  -2.080.982€  -10.583.273€  -3.092.232€  

Percentage geeft aan hoeveel procent hergebruikt kan worden. Tijdelijke huisvesting / gefaseerde bouw 1.065.600-€    

Transactiekosten verkoop -€              

Grondaankoop -€              

Overige eenmalige kosten -€              

Subtotaal Investeringskosten 21.577.998-€  -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             2.080.982-€  -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             10.583.273-€   -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             3.092.232-€  -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

Bouwkundige werken

Constructieve onderbouw 40 Ja 25% 22€                      232.470€             Initiële opbrengsten

Constructieve bovenbouw 40 Ja 25% 38€                      405.486€             Opbrengsten verkoop -€              

Afbouw gevel 20 Ja 100% 53€                      572.292€             Huurincentive in jaar 1 -€              

Afbouw daken en buitenplafonds 20 Ja 100% 69€                      743.796€             Subtotaal Opbrengsten -€              -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€                -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

Inbouw (excl. gebruiker) 10 Ja 100% 8€                        87.048€               

Afwerkingen 10 Ja 100% 31€                      336.096€             

Overige bouwk. voorz. 10 Ja 100% 4€                        44.388€               Jaarlijkse lasten

Totaal Bouwkundige werken 224€                    2.421.576€          Huurprijs nieuw -€              -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€                -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

Exploitatiekosten (onderhoud en schoonmaak)1.065.600-€    1.086.912-€  1.108.650-€  1.130.823-€  1.153.440-€  1.176.509-€  1.200.039-€  1.224.039-€  1.248.520-€  1.273.491-€  1.298.960-€  1.324.940-€  1.351.438-€  1.378.467-€  1.406.037-€  1.434.157-€  1.462.840-€  1.492.097-€  1.521.939-€  1.552.378-€     1.583.426-€  1.615.094-€  1.647.396-€  1.680.344-€  1.713.951-€  1.748.230-€  1.783.194-€  1.818.858-€  1.855.235-€  1.892.340-€  1.930.187-€  1.968.791-€  2.008.166-€  2.048.330-€  2.089.296-€  2.131.082-€  2.173.704-€  2.217.178-€  2.261.522-€  2.306.752-€  

Installaties Huurkosten parkeerplaatsen -€              -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€                -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

W-installaties 20 Ja 125% 34€                      365.040€             Aanvullende jaarlijkse lasten -€              -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€                -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

Klimaatinstallaties 20 Ja 125% 88€                      948.780€             Subtotaal Jaarlijkse lasten 1.065.600-€    1.086.912-€  1.108.650-€  1.130.823-€  1.153.440-€  1.176.509-€  1.200.039-€  1.224.039-€  1.248.520-€  1.273.491-€  1.298.960-€  1.324.940-€  1.351.438-€  1.378.467-€  1.406.037-€  1.434.157-€  1.462.840-€  1.492.097-€  1.521.939-€  1.552.378-€     1.583.426-€  1.615.094-€  1.647.396-€  1.680.344-€  1.713.951-€  1.748.230-€  1.783.194-€  1.818.858-€  1.855.235-€  1.892.340-€  1.930.187-€  1.968.791-€  2.008.166-€  2.048.330-€  2.089.296-€  2.131.082-€  2.173.704-€  2.217.178-€  2.261.522-€  2.306.752-€  

E-installaties 20 Ja 120% 47€                      512.827€             

Transportinstallaties 20 Ja 100% -€                     -€                     

Totaal Installaties 169€                    1.826.647€          Kapitaal lasten

Jaarlijkse annuïteit (40 jaar) 583.542-€       583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€        583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     

Vaste inrichting Subtotaal Jaarlijkse lasten 583.542-€       583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€        583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     

Vaste inrichting (Basis) 10 Ja 100% 5€                        51.300€               

Vaste inrichting (Gebruikersspecifiek) 10 Nee 25€                      

Totaal vaste inrichting 5€                        51.300€               Totaal 1.649.142-€    1.670.454-€  1.692.192-€  1.714.365-€  1.736.981-€  1.760.050-€  1.783.580-€  1.807.581-€  1.832.062-€  1.857.032-€  1.882.502-€  1.908.481-€  1.934.980-€  1.962.009-€  1.989.578-€  2.017.699-€  2.046.382-€  2.075.639-€  2.105.481-€  2.135.920-€     2.166.967-€  2.198.636-€  2.230.937-€  2.263.885-€  2.297.492-€  2.331.771-€  2.366.736-€  2.402.400-€  2.438.777-€  2.475.882-€  2.513.728-€  2.552.332-€  2.591.708-€  2.631.871-€  2.672.838-€  2.714.624-€  2.757.246-€  2.800.720-€  2.845.063-€  2.890.294-€  

Prijsinvloeden Constante Waarde 21.984.076-€  1.024.519-€  1.014.572-€  1.004.722-€  994.967-€     985.307-€     975.741-€     966.268-€     956.887-€     2.496.043-€  938.397-€     929.286-€     920.264-€     911.329-€     902.481-€     893.719-€     885.043-€     876.450-€     867.941-€     6.719.216-€     851.169-€     842.905-€     834.722-€     826.618-€     818.592-€     810.645-€     802.775-€     794.981-€     787.262-€     2.053.578-€  772.050-€     764.554-€     757.131-€     749.781-€     742.501-€     735.292-€     728.154-€     721.084-€     714.083-€     707.151-€     

Inclusief BENG 20 Ja 100% 64€                      691.200€             Netto Constante Waarde 64.062.256-€  

Inclusief inbouwpakket 20 Ja 100% 89€                      961.200€             

Koeling in kantoor, beperkte 20 Nee 100%

Vrije kostenregel 20 Ja 65€                      65€                      702.000€             

Totaal vrije kosten 218€                    2.354.400€          

Totale directe bouwkosten (excl. btw) 616€                    6.653.923€          

Indirecte bouwkosten percentage 20,0% 123€                    1.330.785€          

Totale bouwkosten 739€                    7.984.708€          

Losse inrichting

Losse inrichting werkplekken 10 Nee per werkplek: Niet van toepassing

Losse inrichting overleg en ontmoeten 10 Nee per werkplek:

Losse inrichting AV middelen 10 Nee 100%

Losse inrichting groen 10 Nee 100% Geen groen in productiefaciliteiten

Losse inrichting identiteit 10 Ja 100% 8€                        81.000€               

Losse inrichting stoffering en lichtwering 10 Ja 50% 8€                        81.000€               Beperkte hoeveelheid stoffering en lichtwering.

Totaal losse inrichting 15€                      162.000€             

Bijkomende kosten

Bijkomende kosten en honoraria 10,0% van de bouw- en inrichtingskosten 75€                      814.671€             

Onvoorziene kosten bouwkosten 10,0% van de bouwkosten 74€                      798.471€             

Onvoorziene kosten losse inrichting 5,0% van de inrichtingskosten 1€                        8.100€                 

Loon en prijsstijgingen (tot ingebruikname) 6,0% van de bouw- en inrichtingskosten 45€                      488.802€             Aanname langdurige bouw

Verhuiskosten 10€                      108.000€             Kosten voor een interne verhuizing inclusief machines

Totaal bijkomende kosten 205€                    2.218.044€          

Totale investeringskosten (exclusief btw) 1.020€                 11.017.423€        Bron: Bouwkostenkompas (2020), regio Noord-Brabant.

Totale investeringskosten (inclusief btw) 1.234€                 13.331.081€        

Bedragen zijn exclusief kosten productiemachines, 

stellingkasten e.d. Uitgangspunt is hergebruik.

Stelpost spec. Gebruikersinstallaties, o.a. revitaliseren 
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Bijlage 13: businesscase scenario nieuwbouw op huidige locatie 

 

 

 

 

 

 

  

0 Algemene gegevens 1 Invulcellen algemeen 2A Invulcellen investeringskosten kantoorruimte

Opmerking levensduur Toepassen Percentage Eenheidsprijs Kosten Opmerking

Locatiegegevens Financiële parameters Grond & Terrein

Kantoornaam: Baanbrekers Discontovoet 3,0% Conform opgave Baanbrekers Bouwrijp maken grond 40 Ja 100% 10€                      210.000€             Exclusief grondsanering vervuilde grond.

Adres: Zanddonkweg 14 Huurindex 0,0% Niet van toepassing Parkeerplaatsen 40 Ja 100% 80€                      18.160€               

Plaats: Waalwijk Exploitatie index 2,0% Terreininrichting verhard 40 Ja 100% 500.000€             500.000€             

Inflatie 2,0% 157€                    728.160€             

Rentepercentage 0,5% Conform opgave Baanbrekers, aanname annuïtaire lening i.v.m. onderling vergelijk Sloop

BTW 21,0% Sloopkosten 40 Ja 100% 30€                      271.890€             

Inbreng eigen vermogen 470.000€          Conform opgave en overleg Baanbrekers: € 470.000 uit besparingen MJOP Totaal grond 59€                      271.890€             

Uitgangspunten Aantal termijnen lening 40 jaren

Bouwkundige werken

Ruimteprogramma Constructieve onderbouw 40 Ja 100% 62€                      286.951€             

Bestaande situatie Constructieve bovenbouw 40 Ja 100% 124€                    575.991€             

Totaal BVO oud 16918 m2 Gebouw 1, 2, 3 en 4 Afbouw gevel 20 Ja 100% 184€                    854.491€             

Totaal VVO oud n.v.t. m2 Niet van toepassing in verband met eigendomssituatie Afbouw daken en buitenplafonds 20 Ja 100% 55€                      254.959€             

Omvang terrein 42362 m2 Inclusief 4350 m2 gehuurd Inbouw (excl. gebruiker) 10 Ja 100% 22€                      103.822€             

Aantal parkeerplaatsen 220 st Circa P1: 100, P2: 12, P3: 10, P4: 7, P5: 12, P6: 6, P7: 25, P8: 45 Afwerkingen 10 Ja 100% 53€                      247.669€             

Overige bouwk. voorz. 10 Ja 100% 11€                      51.540€               

Nieuwe situatie Totaal Bouwkundige werken 512€                    2.375.423€          

Totaal BVO nieuw 13800 m2

Subtotaal Kantoorfaciliteiten 4643 m2 Resultante van 13.800 m2 minus productiefaciliteiten Installaties

Subtotaal Productiefaciliteiten 9157 m2 m2's BVO WML Facilitair plus Werkbedrijf minus kantoor, vergaderen en kantine W-installaties 20 Ja 100% 24€                      111.019€             

Totaal VVO nieuw 0 m2 Niet van toepassing in verband met eigendomssituatie Klimaatinstallaties 20 Ja 100% 189€                    878.311€             

Aantal parkeerplaatsen 227 st Conform opgave Baanbrekers E-installaties 20 Ja 100% 144€                    666.998€             

Aantal kantoorwerkplekken 170 st Transportinstallaties 20 Ja 100% 13€                      61.523€               

Te slopen m2's 9063 m2 Gebouw 2, 3 plus circa 3000 m2 van gebouw 1. Totaal Installaties 370€                    1.717.850€          

Totaal terrein 21000 m2

Vaste inrichting

Vaste inrichting (Basis) 10 Ja 100% 3€                        13.697€               

Jaarlijkse kosten Vaste inrichting (Gebruikersspecifiek) 10 Ja 25€                      25€                      116.080€             Balies, pantrys, maatwerken.

Huurprijs nieuw -€                 per m2 VVO Niet van toepassing Totaal vaste inrichting 28€                      129.778€             

Exploitatiekosten (onderhoud en schoonmaak) 69€                  per m2 BVO
Vaste kosten 23€                  per m2 BVO Op basis van huidige exploitatiekosten Baanbrekers Prijsinvloeden

Energiekosten 7€                    per m2 BVO Huidige energie 15 per m2, wordt 7 per m2 Inclusief BENG 20 Ja 100% 146€                    677.909€             Bijna Energie Neutraal Gebouw

Technisch Onderhoud 20€                  per m2 BVO Exclusief vervangingsonderhoud BREEAM-NL EXCELLENT 20 Nee 100% Geen BREEAM-NL gecertificeerd gebouw.

Schoonmaakonderhoud 13€                  per m2 BVO Op basis van huidige exploitatiekosten Baanbrekers Inbouwpakket 20 Ja 100% 118€                    547.899€             

Administratieve beheerskosten -€                 per m2 BVO Op basis van huidige exploitatiekosten Baanbrekers Vrije kostenregel 10 Ja 50€                      50€                      232.161€             Stelpost spec. gebruikersinstallaties (geen bwk voorz.)

Specifieke bedrijfskosten (gebruiksgerelateerd) 6€                    per m2 BVO Op basis van huidige exploitatiekosten Baanbrekers Totaal vrije kosten 314€                    1.457.970€          

Huurkosten per parkeerplaats -€                 per parkeerplaats Niet van toepassing, onderdeel van terrein

Aanvullende jaarlijkse lasten -€                 Vrij regel Totale directe bouwkosten (excl. btw) 1.439€                 6.681.071€          

Indirecte bouwkosten percentage 25,1% 362€                    1.679.955€          

Kantoorfaciliteiten Productiefaciliteiten Initiële investeringskosten

Initiële investeringskosten (excl. btw) 23.406.308€    Totale bouwkosten 1.801€                 8.361.026€          

Investeringskosten Kantoren 11.416.978€    € / BVO 2.459€         Dit bedrag is inclusief voor sloop- en terreinwerkzaamheden totaal.

Investeringskosten Productiefaciliteiten 11.989.330€    € / BVO 1.309€         Losse inrichting

Totale investeringskosten (excl. btw) in jaar 10 1.916.035€      Herinvesteringen niet opgenomen in kapitaallasten. Losse inrichting werkplekken 10 Ja per werkplek: 1.650€                 280.500€             Uitgangspunt is nieuw meubilair

Totale investeringskosten (excl. btw) in jaar 20 8.307.089€      Losse inrichting overleg en ontmoeten 10 Ja per werkplek: 750€                    127.500€             Uitgangspunt is nieuw meubilair

Totale investeringskosten (excl. btw) in jaar 30 1.916.036€      Losse inrichting AV middelen 10 Ja 100% 33€                      150.905€             Normaliter een herinvestering na 3 tot 5 jaar

Losse inrichting groen 10 Ja 100% 10€                      46.432€               

Tijdelijke huisvesting / gefaseerde bouw 992.806€         € / BVO 72€              Losse inrichting identiteit 10 Ja 100% 8€                        34.824€               

Transactiekosten verkoop 56.724€           Aanname 2% van opbrengst verkoop Losse inrichting stoffering en lichtwering 10 Ja 100% 15€                      69.648€               

Grondaankoop -€                 Totaal losse inrichting 153€                    709.809€             

Overige eenmalige kosten -€                 

Bijkomende kosten

Opbrengsten Bijkomende kosten en honoraria 10,0% van de bouw- en inrichtingskosten 195€                    907.084€             

Opbrengsten verkoop 2.836.200€      Onvoorziene kosten bouwkosten 10,0% van de bouwkosten 180€                    836.103€             

Huurincentive in jaar 1 -€                 Onvoorziene kosten losse inrichting 5,0% van de inrichtingskosten 8€                        35.490€               

Loon en prijsstijgingen (tot ingebruikname) 6,0% van de bouw- en inrichtingskosten 117€                    544.250€             Aanname langdurige bouw

Type huisvesting kantoorfaciliteiten Klein kantoor op bedrijfsterrein Verhuiskosten 5€                        23.216€               Kosten voor een interne verhuizing

Type huisvesting productiefaciliteiten Bedrijfspanden geschakeld (opslag) Totaal bijkomende kosten 505€                    2.346.143€          

Afwerking Basis

Totale investeringskosten (exclusief btw) 2.459€                 11.416.978€        Bron: Bouwkostenkompas (2020), regio Noord-Brabant.

Totale investeringskosten (inclusief btw) 2.975€                 13.814.543€        

Exclusief asbestsanering.

Gemiddelde prijs voor volledige sloop.

Aanname opbrengstengrond € 100,- per m2 o.b.v. Kader Grondprijzen 2020 

gemeente Tilburg (productie standaard). Plus € 700.000,- voor alle opstallen o.b.v. 

een % van boekwaarde. 

Kleinschalig kantoorpand van maximaal twee lagen op een bedrijventerrein.  

Luchtbehandeling met beperkte koeling. Gasloos met individuele 

warmtepomp. Zonwering. Traditionele materialen, plat dak. BENG

Rechthoekig geschakeld bedrijfspand met voornamelijk productiefunctie. Overspanning 

staalconstructie tot 7,5 m¹, vloerbelasting 10 kN/m². Casco oplevering, gebalanceerde ventilatie, 

inbouwpakket en BENG.

Aanname € 100,- per BVO, uitgangspunt is beperkte aanvullende tijdelijke 

huisvesting i.v.m. voldoende beschikbaarheid op eigen terrein.

2B Invulcellen investeringskosten Productieruimte 3 Uitkomsten

levensduur Toepassen Percentage Eenheidsprijs Kosten Opmerking

Jaren → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Investeringskosten

Initiële investeringskosten (excl. btw) 23.406.308-€  -2.335.636€  -12.343.897€       -3.470.635€  

Percentage geeft aan hoeveel procent hergebruikt kan worden. Tijdelijke huisvesting / gefaseerde bouw 992.806-€       

Transactiekosten verkoop 56.724-€         

Grondaankoop -€              

Overige eenmalige kosten -€              

Subtotaal Investeringskosten 24.455.837-€  -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             2.335.636-€  -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             12.343.897-€        -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             3.470.635-€  -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

Bouwkundige werken

Constructieve onderbouw 40 Ja 100% 86€                      788.399€             Initiële opbrengsten

Constructieve bovenbouw 40 Ja 100% 150€                    1.375.166€          Opbrengsten verkoop 2.836.200€    

Afbouw gevel 20 Ja 100% 53€                      485.218€             Huurincentive in jaar 1 -€              

Afbouw daken en buitenplafonds 20 Ja 100% 69€                      630.628€             Subtotaal Opbrengsten 2.836.200€    -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€                    -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

Inbouw (excl. gebruiker) 10 Ja 100% 8€                        73.804€               

Afwerkingen 10 Ja 100% 31€                      284.959€             

Overige bouwk. voorz. 10 Ja 100% 4€                        37.634€               Jaarlijkse lasten

Totaal Bouwkundige werken 401€                    3.675.808€          Huurprijs nieuw -€              -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€                    -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

Exploitatiekosten (onderhoud en schoonmaak) 952.200-€       971.244-€     990.669-€     1.010.482-€  1.030.692-€  1.051.306-€  1.072.332-€  1.093.778-€  1.115.654-€  1.137.967-€  1.160.726-€  1.183.941-€  1.207.620-€  1.231.772-€  1.256.408-€  1.281.536-€  1.307.167-€  1.333.310-€  1.359.976-€  1.387.176-€          1.414.919-€  1.443.217-€  1.472.082-€  1.501.523-€  1.531.554-€  1.562.185-€  1.593.429-€  1.625.297-€  1.657.803-€  1.690.959-€  1.724.779-€  1.759.274-€  1.794.460-€  1.830.349-€  1.866.956-€  1.904.295-€  1.942.381-€  1.981.228-€  2.020.853-€  2.061.270-€  

Installaties Huurkosten parkeerplaatsen -€              -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€                    -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

W-installaties 20 Ja 125% 34€                      309.499€             Aanvullende jaarlijkse lasten -€              -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€                    -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

Klimaatinstallaties 20 Ja 125% 88€                      804.424€             Subtotaal Jaarlijkse lasten 952.200-€       971.244-€     990.669-€     1.010.482-€  1.030.692-€  1.051.306-€  1.072.332-€  1.093.778-€  1.115.654-€  1.137.967-€  1.160.726-€  1.183.941-€  1.207.620-€  1.231.772-€  1.256.408-€  1.281.536-€  1.307.167-€  1.333.310-€  1.359.976-€  1.387.176-€          1.414.919-€  1.443.217-€  1.472.082-€  1.501.523-€  1.531.554-€  1.562.185-€  1.593.429-€  1.625.297-€  1.657.803-€  1.690.959-€  1.724.779-€  1.759.274-€  1.794.460-€  1.830.349-€  1.866.956-€  1.904.295-€  1.942.381-€  1.981.228-€  2.020.853-€  2.061.270-€  

E-installaties 20 Ja 120% 47€                      434.801€             

Transportinstallaties 20 Ja 100% -€                     -€                     

Totaal Installaties 169€                    1.548.724€          Kapitaal lasten

Jaarlijkse annuïteit (40 jaar) 584.693-€       584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€             584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     

Vaste inrichting Subtotaal Jaarlijkse lasten 584.693-€       584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€             584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     

Vaste inrichting (Basis) 10 Ja 100% 5€                        43.495€               

Vaste inrichting (Gebruikersspecifiek) 10 Nee 25€                      

Totaal vaste inrichting 5€                        43.495€               Totaal 1.536.893-€    1.555.937-€  1.575.362-€  1.595.175-€  1.615.385-€  1.635.998-€  1.657.025-€  1.678.471-€  1.700.347-€  1.722.660-€  1.745.419-€  1.768.634-€  1.792.313-€  1.816.465-€  1.841.100-€  1.866.229-€  1.891.859-€  1.918.003-€  1.944.669-€  1.971.868-€          1.999.612-€  2.027.910-€  2.056.775-€  2.086.216-€  2.116.247-€  2.146.878-€  2.178.121-€  2.209.990-€  2.242.496-€  2.275.652-€  2.309.471-€  2.343.967-€  2.379.152-€  2.415.041-€  2.451.648-€  2.488.988-€  2.527.073-€  2.565.921-€  2.605.546-€  2.645.963-€  

Prijsinvloeden Constante Waarde 21.914.405-€  915.491-€     906.602-€     897.800-€     889.084-€     880.452-€     871.904-€     863.439-€     855.056-€     2.584.687-€  838.534-€     830.392-€     822.330-€     814.347-€     806.440-€     798.611-€     790.857-€     783.179-€     775.575-€     7.602.562-€          760.589-€     753.204-€     745.892-€     738.650-€     731.479-€     724.377-€     717.344-€     710.380-€     703.483-€     2.126.508-€  689.889-€     683.191-€     676.558-€     669.990-€     663.485-€     657.043-€     650.664-€     644.347-€     638.091-€     631.896-€     

Inclusief BENG 20 Ja 100% 64€                      586.034€             Netto Constante Waarde 61.758.810-€  

Inclusief inbouwpakket 20 Ja 100% 89€                      814.954€             

Koeling in kantoor, beperkte 20 Nee 100%

Vrije kostenregel 20 Ja 65€                      65€                      595.191€             

Totaal vrije kosten 218€                    1.996.179€          

Totale directe bouwkosten (excl. btw) 793€                    7.264.205€          

Indirecte bouwkosten percentage 20,0% 159€                    1.452.841€          

Totale bouwkosten 952€                    8.717.046€          

Losse inrichting

Losse inrichting werkplekken 10 Nee per werkplek: Niet van toepassing

Losse inrichting overleg en ontmoeten 10 Nee per werkplek:

Losse inrichting AV middelen 10 Nee 100%

Losse inrichting groen 10 Nee 100% Geen groen in productiefaciliteiten

Losse inrichting identiteit 10 Ja 100% 8€                        68.676€               

Losse inrichting stoffering en lichtwering 10 Ja 50% 8€                        68.676€               Beperkte hoeveelheid stoffering en lichtwering.

Totaal losse inrichting 15€                      137.352€             

Bijkomende kosten

Bijkomende kosten en honoraria 10,0% van de bouw- en inrichtingskosten 97€                      885.440€             

Onvoorziene kosten bouwkosten 10,0% van de bouwkosten 95€                      871.705€             

Onvoorziene kosten losse inrichting 5,0% van de inrichtingskosten 1€                        6.868€                 

Loon en prijsstijgingen (tot ingebruikname) 6,0% van de bouw- en inrichtingskosten 58€                      531.264€             Aanname langdurige bouw

Verhuiskosten 10€                      91.568€               Kosten voor een interne verhuizing inclusief machines

Totaal bijkomende kosten 261€                    2.386.844€          

Totale investeringskosten (exclusief btw) 1.309€                 11.989.330€        Bron: Bouwkostenkompas (2020), regio Noord-Brabant.

Totale investeringskosten (inclusief btw) 1.584€                 14.507.089€        

Bedragen zijn exclusief kosten productiemachines, 

stellingkasten e.d. Uitgangspunt is hergebruik.

Stelpost spec. Gebruikersinstallaties, o.a. revitaliseren 
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Bijlage 14: businesscase scenario nieuwbouw elders 

 

 

 

 

 

 

 

  

0 Algemene gegevens 1 Invulcellen algemeen 2A Invulcellen investeringskosten kantoorruimte

Opmerking levensduur Toepassen Percentage Eenheidsprijs Kosten Opmerking

Locatiegegevens Financiële parameters Grond & Terrein

Kantoornaam: Baanbrekers Discontovoet 3,0% Conform opgave Baanbrekers Bouwrijp maken grond 40 Ja 100% 10€                      210.000€             Exclusief grondsanering vervuilde grond.

Adres: Nader te bepalen Huurindex 0,0% Niet van toepassing Parkeerplaatsen 40 Ja 100% 80€                      18.160€               

Plaats: Nader te bepalen Exploitatie index 2,0% Terreininrichting verhard 40 Ja 100% 500.000€             500.000€             

Inflatie 2,0% 157€                    728.160€             

Rentepercentage 0,5% Conform opgave Baanbrekers, aanname annuïtaire lening i.v.m. onderling vergelijk Sloop

BTW 21,0% Sloopkosten 40 Ja 100% 30€                      -€                     

Inbreng eigen vermogen 470.000€         Conform opgave en overleg Baanbrekers: € 470.000 uit besparingen MJOP Totaal grond -€                     -€                     

Uitgangspunten Aantal termijnen lening 40 jaren

Bouwkundige werken

Ruimteprogramma Constructieve onderbouw 40 Ja 100% 62€                      286.951€             

Bestaande situatie Constructieve bovenbouw 40 Ja 100% 124€                    575.991€             

Totaal BVO oud 16918 m2 Gebouw 1, 2, 3 en 4 Afbouw gevel 20 Ja 100% 184€                    854.491€             

Totaal VVO oud n.v.t. m2 Niet van toepassing in verband met eigendomssituatie Afbouw daken en buitenplafonds 20 Ja 100% 55€                      254.959€             

Omvang terrein 42362 m2 Inclusief 4350 m2 gehuurd Inbouw (excl. gebruiker) 10 Ja 100% 22€                      103.822€             

Aantal parkeerplaatsen 220 st Circa P1: 100, P2: 12, P3: 10, P4: 7, P5: 12, P6: 6, P7: 25, P8: 45 Afwerkingen 10 Ja 100% 53€                      247.669€             

Overige bouwk. voorz. 10 Ja 100% 11€                      51.540€               

Nieuwe situatie Totaal Bouwkundige werken 512€                    2.375.423€          

Totaal BVO nieuw 13800 m2

Subtotaal Kantoorfaciliteiten 4643 m2 Resultante van 13.800 m2 minus productiefaciliteiten Installaties

Subtotaal Productiefaciliteiten 9157 m2 m2's BVO WML Facilitair plus Werkbedrijf minus kantoor, vergaderen en kantine W-installaties 20 Ja 100% 24€                      111.019€             

Totaal VVO nieuw 0 m2 Niet van toepassing in verband met eigendomssituatie Klimaatinstallaties 20 Ja 100% 189€                    878.311€             

Aantal parkeerplaatsen 227 st Conform opgave Baanbrekers E-installaties 20 Ja 100% 144€                    666.998€             

Aantal kantoorwerkplekken 170 st Transportinstallaties 20 Ja 100% 13€                      61.523€               

Te slopen m2's 0 m2 Gebouw 2, 3 plus circa 3000 m2 van gebouw 1. Totaal Installaties 370€                    1.717.850€          

Totaal terrein 21000 m2

Vaste inrichting

Vaste inrichting (Basis) 10 Ja 100% 3€                        13.697€               

Jaarlijkse kosten Vaste inrichting (Gebruikersspecifiek) 10 Ja 25€                      25€                      116.080€             Balies, pantrys, maatwerken.

Huurprijs nieuw -€                 per m2 VVO Niet van toepassing Totaal vaste inrichting 28€                      129.778€             

Exploitatiekosten (onderhoud en schoonmaak) 69€                  per m2 BVO
Vaste kosten 23€                  per m2 BVO Op basis van huidige exploitatiekosten Baanbrekers Prijsinvloeden

Energiekosten 7€                    per m2 BVO Huidige energie 15 per m2, wordt 7 per m2 Inclusief BENG 20 Ja 100% 146€                    677.909€             Bijna Energie Neutraal Gebouw

Technisch Onderhoud 20€                  per m2 BVO Exclusief vervangingsonderhoud BREEAM-NL EXCELLENT 20 Nee 100% Geen BREEAM-NL gecertificeerd gebouw.

Schoonmaakonderhoud 13€                  per m2 BVO Op basis van huidige exploitatiekosten Baanbrekers Inbouwpakket 20 Ja 100% 118€                    547.899€             

Administratieve beheerskosten -€                 per m2 BVO Op basis van huidige exploitatiekosten Baanbrekers Vrije kostenregel 10 Ja 50€                      50€                      232.161€             Stelpost spec. 

Specifieke bedrijfskosten (gebruiksgerelateerd) 6€                    per m2 BVO Op basis van huidige exploitatiekosten Baanbrekers Totaal vrije kosten 314€                    1.457.970€          

Huurkosten per parkeerplaats -€                 per parkeerplaats Niet van toepassing, onderdeel van terrein

Aanvullende jaarlijkse lasten -€                 Vrij regel Totale directe bouwkosten (excl. btw) 1.380€                 6.409.181€          

Indirecte bouwkosten percentage 25,1% 347€                    1.611.589€          

Kantoorfaciliteiten Productiefaciliteiten Initiële investeringskosten

Initiële investeringskosten (excl. btw) 23.419.987€    Totale bouwkosten 1.727€                 8.020.769€          

Investeringskosten Kantoren 10.988.254€    € / BVO 2.367€         Dit bedrag is inclusief voor terreinwerkzaamheden totaal.

Investeringskosten Productiefaciliteiten 12.431.733€    € / BVO 1.358€         Losse inrichting

Totale investeringskosten (excl. btw) in jaar 10 1.916.035€      Herinvesteringen niet opgenomen in kapitaallasten. Losse inrichting werkplekken 10 Ja per werkplek: 1.650€                 280.500€             Uitgangspunt is nieuw meubilair

Totale investeringskosten (excl. btw) in jaar 20 8.307.089€      Losse inrichting overleg en ontmoeten 10 Ja per werkplek: 750€                    127.500€             Uitgangspunt is nieuw meubilair

Totale investeringskosten (excl. btw) in jaar 30 1.916.036€      Losse inrichting AV middelen 10 Ja 100% 33€                      150.905€             Normaliter een herinvestering na 3 tot 5 jaar

Losse inrichting groen 10 Ja 100% 10€                      46.432€               

Tijdelijke huisvesting / gefaseerde bouw -€                 € / BVO -€            Niet van toepassing Losse inrichting identiteit 10 Ja 100% 8€                        34.824€               

Transactiekosten verkoop 92.724€           Aanname 2% van opbrengst verkoop Losse inrichting stoffering en lichtwering 10 Ja 100% 15€                      69.648€               

Transactiekosten aankoop 63.000€           Aanname 2% van aankoopbedrag Totaal losse inrichting 153€                    709.809€             

Grondaankoop 3.150.000€      Aanname aankoop grond € 150 per m2

Overige eenmalige kosten -€                 Bijkomende kosten

Bijkomende kosten en honoraria 10,0% van de bouw- en inrichtingskosten 188€                    873.058€             

Opbrengsten Onvoorziene kosten bouwkosten 10,0% van de bouwkosten 173€                    802.077€             

Opbrengsten verkoop 4.636.200€      Onvoorziene kosten losse inrichting 5,0% van de inrichtingskosten 8€                        35.490€               

Huurincentive in jaar 1 -€                 Loon en prijsstijgingen (tot ingebruikname) 6,0% van de bouw- en inrichtingskosten 113€                    523.835€             Aanname langdurige bouw

Verhuiskosten 5€                        23.216€               Kosten voor een interne verhuizing

Type huisvesting kantoorfaciliteiten Klein kantoor op bedrijfsterrein Totaal bijkomende kosten 486€                    2.257.676€          

Type huisvesting productiefaciliteiten Bedrijfspanden geschakeld (opslag)

Afwerking Basis Totale investeringskosten (exclusief btw) 2.367€                 10.988.254€        Bron: Bouwkostenkompas (2020), regio Noord-Brabant.

Totale investeringskosten (inclusief btw) 2.863€                 13.295.788€        

Kleinschalig kantoorpand van maximaal twee lagen op een bedrijventerrein.  

Luchtbehandeling met beperkte koeling. Gasloos met individuele 

warmtepomp. Zonwering. Traditionele materialen, plat dak. BENG

Rechthoekig geschakeld bedrijfspand met voornamelijk productiefunctie. Overspanning 

staalconstructie tot 7,5 m¹, vloerbelasting 10 kN/m². Casco oplevering, gebalanceerde ventilatie, 

inbouwpakket en BENG.

Aanname opbrengstengrond € 100,- per m2 o.b.v. Kader Grondprijzen 2020 

gemeente Tilburg (productie standaard). Plus € 700.000,- voor alle opstallen o.b.v. 

een % van boekwaarde. Minus € 300.000 rekening houdend met sloop deel 

opstallen.

2B Invulcellen investeringskosten Productieruimte 3 Uitkomsten

levensduur Toepassen Percentage Eenheidsprijs Kosten Opmerking

Grond & Terrein Jaren → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Werf voor WML Facilitair 20 Ja 100% 500.000€             500.000€             Investeringskosten

108€                    500.000€             Initiële investeringskosten (excl. btw) 23.419.987-€  -2.335.636€  -12.343.897€     -3.470.635€  

Percentage geeft aan hoeveel procent hergebruikt kan worden. Tijdelijke huisvesting / gefaseerde bouw -€              

Transactiekosten verkoop 155.724-€       

Grondaankoop 3.150.000-€    

Overige eenmalige kosten -€              

Subtotaal Investeringskosten 26.725.711-€  -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             2.335.636-€  -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             12.343.897-€     -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             3.470.635-€  -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

Bouwkundige werken

Constructieve onderbouw 40 Ja 100% 86€                      788.399€             Initiële opbrengsten

Constructieve bovenbouw 40 Ja 100% 150€                    1.375.166€          Opbrengsten verkoop 4.636.200€    

Afbouw gevel 20 Ja 100% 53€                      485.218€             Huurincentive in jaar 1 -€              

Afbouw daken en buitenplafonds 20 Ja 100% 69€                      630.628€             Subtotaal Opbrengsten 4.636.200€    -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€                  -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

Inbouw (excl. gebruiker) 10 Ja 100% 8€                        73.804€               

Afwerkingen 10 Ja 100% 31€                      284.959€             

Overige bouwk. voorz. 10 Ja 100% 4€                        37.634€               Jaarlijkse lasten

Totaal Bouwkundige werken 401€                    3.675.808€          Huurprijs nieuw -€              -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€                  -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

Exploitatiekosten (onderhoud en schoonmaak) 952.200-€       971.244-€     990.669-€     1.010.482-€  1.030.692-€  1.051.306-€  1.072.332-€  1.093.778-€  1.115.654-€  1.137.967-€  1.160.726-€  1.183.941-€  1.207.620-€  1.231.772-€  1.256.408-€  1.281.536-€  1.307.167-€  1.333.310-€  1.359.976-€  1.387.176-€       1.414.919-€  1.443.217-€  1.472.082-€  1.501.523-€  1.531.554-€  1.562.185-€  1.593.429-€  1.625.297-€  1.657.803-€  1.690.959-€  1.724.779-€  1.759.274-€  1.794.460-€  1.830.349-€  1.866.956-€  1.904.295-€  1.942.381-€  1.981.228-€  2.020.853-€  2.061.270-€  

Installaties Huurkosten parkeerplaatsen -€              -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€                  -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

W-installaties 20 Ja 125% 34€                      309.499€             Aanvullende jaarlijkse lasten -€              -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€                  -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

Klimaatinstallaties 20 Ja 125% 88€                      804.424€             Subtotaal Jaarlijkse lasten 952.200-€       971.244-€     990.669-€     1.010.482-€  1.030.692-€  1.051.306-€  1.072.332-€  1.093.778-€  1.115.654-€  1.137.967-€  1.160.726-€  1.183.941-€  1.207.620-€  1.231.772-€  1.256.408-€  1.281.536-€  1.307.167-€  1.333.310-€  1.359.976-€  1.387.176-€       1.414.919-€  1.443.217-€  1.472.082-€  1.501.523-€  1.531.554-€  1.562.185-€  1.593.429-€  1.625.297-€  1.657.803-€  1.690.959-€  1.724.779-€  1.759.274-€  1.794.460-€  1.830.349-€  1.866.956-€  1.904.295-€  1.942.381-€  1.981.228-€  2.020.853-€  2.061.270-€  

E-installaties 20 Ja 120% 47€                      434.801€             

Transportinstallaties 20 Ja 100% -€                     -€                     

Totaal Installaties 169€                    1.548.724€          Kapitaal lasten

Jaarlijkse annuïteit (40 jaar) 597.683-€       597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€          597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     

Vaste inrichting Subtotaal Jaarlijkse lasten 597.683-€       597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€          597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     

Vaste inrichting (Basis) 10 Ja 100% 5€                        43.495€               

Vaste inrichting (Gebruikersspecifiek) 10 Nee 25€                      

Totaal vaste inrichting 5€                        43.495€               Totaal 1.549.883-€    1.568.927-€  1.588.351-€  1.608.165-€  1.628.375-€  1.648.988-€  1.670.014-€  1.691.461-€  1.713.337-€  1.735.650-€  1.758.409-€  1.781.624-€  1.805.302-€  1.829.455-€  1.854.090-€  1.879.218-€  1.904.849-€  1.930.992-€  1.957.659-€  1.984.858-€       2.012.602-€  2.040.900-€  2.069.764-€  2.099.206-€  2.129.237-€  2.159.868-€  2.191.111-€  2.222.980-€  2.255.486-€  2.288.642-€  2.322.461-€  2.356.957-€  2.392.142-€  2.428.031-€  2.464.638-€  2.501.977-€  2.540.063-€  2.578.911-€  2.618.536-€  2.658.953-€  

Prijsinvloeden Constante Waarde 22.370.593-€  915.491-€     906.602-€     897.800-€     889.084-€     880.452-€     871.904-€     863.439-€     855.056-€     2.584.687-€  838.534-€     830.392-€     822.330-€     814.347-€     806.440-€     798.611-€     790.857-€     783.179-€     775.575-€     7.602.562-€       760.589-€     753.204-€     745.892-€     738.650-€     731.479-€     724.377-€     717.344-€     710.380-€     703.483-€     2.126.508-€  689.889-€     683.191-€     676.558-€     669.990-€     663.485-€     657.043-€     650.664-€     644.347-€     638.091-€     631.896-€     

Inclusief BENG 20 Ja 100% 64€                      586.034€             Netto Constante Waarde 62.214.998-€  

Inclusief inbouwpakket 20 Ja 100% 89€                      814.954€             

Koeling in kantoor, beperkte 20 Nee 100%

Vrije kostenregel 20 Ja 40€                      40€                      366.271€             Stelpost spec. Gebruikersinstallaties

Totaal vrije kosten 193€                    1.767.259€          

Totale directe bouwkosten (excl. btw) 823€                    7.535.286€          

Indirecte bouwkosten percentage 20,0% 165€                    1.507.057€          

Totale bouwkosten 988€                    9.042.343€          

Losse inrichting

Losse inrichting werkplekken 10 Nee per werkplek: Niet van toepassing

Losse inrichting overleg en ontmoeten 10 Nee per werkplek:

Losse inrichting AV middelen 10 Nee 100%

Losse inrichting groen 10 Nee 100% Geen groen in productiefaciliteiten

Losse inrichting identiteit 10 Ja 100% 8€                        68.676€               

Losse inrichting stoffering en lichtwering 10 Ja 50% 8€                        68.676€               Beperkte hoeveelheid stoffering en lichtwering.

Totaal losse inrichting 15€                      137.352€             

Bijkomende kosten

Bijkomende kosten en honoraria 10,0% van de bouw- en inrichtingskosten 100€                    917.969€             

Onvoorziene kosten bouwkosten 10,0% van de bouwkosten 99€                      904.234€             

Onvoorziene kosten losse inrichting 5,0% van de inrichtingskosten 1€                        6.868€                 

Loon en prijsstijgingen (tot ingebruikname) 6,0% van de bouw- en inrichtingskosten 60€                      550.782€             Aanname langdurige bouw

Verhuiskosten 10€                      91.568€               Kosten voor een interne verhuizing inclusief machines

Totaal bijkomende kosten 270€                    2.471.421€          

Totale investeringskosten (exclusief btw) 1.358€                 12.431.733€        Bron: Bouwkostenkompas (2020), regio Noord-Brabant.

Totale investeringskosten (inclusief btw) 1.643€                 15.042.397€        

Stelpost voor het realiseren van een nieuwe werf voor 

WML Facilitair

Bedragen zijn exclusief kosten productiemachines, 

stellingkasten e.d. Uitgangspunt is hergebruik.
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Kostenonderdeel Opmerking

Omvang huisvesting (BVO) 17276

 kosten (excl 

BTW) 

kosten 

paragraaf

kosten per m2 

BVO

Vaste Kosten 395.742€        23€                

Financieringslasten/ rente -€                      

Afschrijvingslasten 327.460€           

Erfpachtcanon -€                      

Huur (vast inclusief parkeerplaatsen) 2.517€               

Servicekosten (excl. Energiekosten) -€                      

Onroerendezaak belasting & rioolrecht 23.131€             

Verzekeringen -€                      

Opstal & brand 29.714€             

Glas -€                      

Inboedel -€                      

Heffingen 12.920€             

reiniging -€                      

waterschap -€                      

verontreiniging/afvalstoffen -€                      

CAI -€                      

Diversen -€                      

Energiekosten 263.938€        15€                

Electriciteit 137.677€           

Brandstoffen -€                      

gas 120.585€           

olie -€                      

Stadverwarming -€                      

Overige energiekosten -€                      

Water 5.676€               

Onderhoudskosten

Technisch onderhoud 345.000€        20€                

Voorziening voor complete 

technisch onderhoud per jaar.

Bouwkundig 345.000€           

exterieur

interieur -€                      

losse inrichting -€                      

Installaties -€                      

Werktuigkundig -€                      

sanitair -€                      

Electrotechnisch -€                      

onderhoud beveiligingsinstallatie -€                      

onderhoud beveiligingspoortjes -€                      

Transport -€                      

Terrein -€                      

terreinelementen -€                      

terrein installaties -€                      

Groenonderhoud -€               -€                  

groenvoorziening exterieur -€                      

groenvoorziening interieur -€                      

Schoonmaakonderhoud 223.973€        13€                

Glazenwasser -€                      

reguliere schoonmaak 220.602€           

Specialistische schoonmaak 3.371€               

Administratieve beheerkosten -€               -€                  

boekhouding -€                      

administratieve personeelskosten -€                      

verhuurkosten -€                      

bemiddelingskosten -€                      

Specifieke bedrijfskosten (gebruiksgerelateerd) 108.110€        6€                 

bewaking

Business abonnement -€                      

Alarmopvolgingen -€                      

Diversen -€                      

Beveiliging 108.110€           

jaarbijdrage -€                      

Totale exploitatiekosten excl. BTW 1.336.763€        1.336.763€      77€                

(kosten excl. BTW muv heff ingen)

Kosten totaal

Bijlage 15: huidig exploitatieoverzicht 
Opgave Baanbrekers 
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Bijlage 16: financiële effecten gezonde gebouwen op 
productiviteit organisatie 
 

Bij een doorsnee kantoorhoudende organisatie wordt 90% van de eigen bedrijfskosten 

aan personeel uitgegeven (Organisaties kunnen uiteraard ook heel andere posten op 

de begroting staan). De kosten die gemoeid zijn met de huisvesting zijn aanzienlijk, 

maar beslaan gemiddeld toch maar ongeveer 10% van de totale kosten (zie figuur), 

 

De primaire functie van 

kantoorgebouwen is om de organisatie 

te huisvesten, zodat deze zo goed 

mogelijk kan werken aan haar primair 

proces. De huisvesting is dus een 

productiemiddel dat de opbrengst van 

het personeel van de organisatie zo 

goed mogelijk moet faciliteren. 

 

De gemiddelde werknemer brengt maar 

liefst 1.880 uur per jaar in de 

werkomgeving door. Dat is meer dan 

21% van zijn of haar tijd. Het 

binnenklimaat op het werk heeft 

daardoor een aanzienlijke invloed op 

gezondheid en welzijn van 

werknemers. De Amerikaanse 

Environmental Protection Agency (EPA) noemt het binnenklimaat zelfs een van de vijf 

belangrijkste gezondheidsbedreigingen in onze omgeving. De Harvard T.H. Chan 

School of Public Health 1 heeft in een onderzoek de basis voor een gezond gebouw 

uitgewerkt in 9 elementen (zie figuur). 

 

 
 
 

 
1 Harvard T.H. Chan School of Public Health The foundations of a Healthy Building. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daarbij hebben de werkomgeving en de werkmiddelen effect op de productiviteit van 
mensen en organisaties. De relatie tussen de productiviteit en de werkomgeving is 
weergegeven in de volgende afbeelding2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: diverse factoren beïnvloeden de productiviteit van de werkende mens 

2 Bron: artikel in Verwarming en Ventilatie: ‘Binnenmilieu en productiviteit: eindelijk harde cijfers’, juni 
2003, Boerstra en Leijten, https://www.sunatec.nl/brochures/binnenmilieu_en_productiviteit.pdf 
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De eigenschappen van dat gebouw hebben vervolgens direct effect op de 

investeringskosten en exploitatiekosten van het gebouw en indirect op het 

comfort/welzijn en de gezondheid van de mensen die in het gebouw actief zijn, wat 

weer leidt tot een effect op de ziektekosten en productiviteit (zie onderstaande figuur3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: investeringskosten installatie en gebouw versus directe en indirecte 

personeelskosten (bron: Seppänen, Mendel & Fisk, 2002) 

 

Uit onderzoek van Seppänen, Mendel & Fisk, 2002 blijkt dat een aantal aspecten een 

aantoonbare productiviteitswinst geven, zoals weergegeven in onderstaande tabel. 

 

 

 
3 Bron: artikel in Verwarming en Ventilatie: ‘Binnenmilieu en productiviteit: eindelijk harde cijfers’, juni 

2003, Boerstra en Leijten, https://www.sunatec.nl/brochures/binnenmilieu_en_productiviteit.pdf 

Figuur: kengetallen productiviteitseffecten 
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Nadere informatie: 
Samenvatting  
De begroting 2021 is op 6 juli 2020 door het Algemeen Bestuur van Baanbrekers vastgesteld. Sinds 
het moment van vaststellen hebben zich tal van ontwikkelingen voorgedaan, die het noodzakelijk 
maken de begroting bij te stellen, zowel voor de lasten als voor de baten.  
 
In bijgaande actualisatie begroting 2021 is, naar de kennis per eind december 2020, de begroting 
bijgesteld. De formeel vast te stellen 1e begrotingswijziging 2021 is in het document opgenomen.  
 
De stukken zijn in het SET financieel besproken en naar aanleiding daarvan zijn er nog enkele 
toelichtingen in het document aangescherpt. De vragen en antwoorden van het SET zijn bijgevoegd, 
zie de betreffende bijlage. 
 
Financieel resultaat 
De bijstelling van de begroting 2021 resulteert in een stijging van het nadelig resultaat met afgerond 
€ 476.000. Het voorstel is om dit resultaat voorlopig af te dekken door een voorgenomen onttrekking 
uit de algemene reserve, welke momenteel € 1,2 miljoen bedraagt.  
 
De verwachting is dat het tekort in de loop van 2021 ten minste deels kan worden gedekt door 
aanvullende steunmaatregelen ter compensatie van de negatieve Corona-effecten. Omdat op dit 
moment nog niet te overzien is wat de omvang hiervan gaat worden, kan er geen financiële vertaling 
plaatsvinden. Ook de aanpassing van de BUIG-budgetten zal nog invloed op het te verwachten 
resultaat hebben.  
 
Een eventueel resterend tekort voor 2021 kan, indien gewenst, ook afgedekt worden uit een te 
verwachten voordelig resultaat over het boekjaar 2020. Het algemeen bestuur kan bij de vaststelling 
van de jaarrekening 2020 een deel van het resultaat afzonderen voor een compensatie van het tekort 
2021, als dat op termijn nog aan de orde is. Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 zal deze optie 
bekeken worden.  
 
Analyse van de verschillen t.o.v. de primitieve begroting 
Kortheidshalve wordt voor een nadere toelichting op de begrotingwijziging verwezen naar paragraaf 
2.2. van de actualisatie begroting 2021. Het gewijzigde resultaat wordt enerzijds veroorzaakt door de 
aanpassingen van de reguliere budgetten en rijksvergoedingen, maar het mag duidelijk zijn dat de 
doorwerking van de effecten van de Coronacrisis (incl. TOZO) een belangrijke factor is voor het 
gewijzigde resultaat. 
 
Vervolgtraject 
Na vaststelling door het algemeen bestuur, moet de begrotingswijziging 2021 ter kennisname 
worden gestuurd naar de deelnemers en naar de toezichthouder, de provincie Noord-Brabant.  

 

Implementatie en 
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1 Voorwoord 
 

Onze begroting voor 2021 is door het algemeen bestuur van Baanbrekers vastgesteld op 6 juli 2020. De 

begroting ging uit van de bestaande bedrijfsvoering en was gebaseerd op de financiële informatie zoals 

die bekend was in het voorjaar 2020. We leven echter in bijzondere en onzekere tijden. Baanbrekers heeft 

te maken met een toestroom aan nieuwe cliënten, ook ondernemers in nood, en met het aan de slag 

helpen en houden van onze talenten. Deze en andere ontwikkelingen zorgden ervoor dat we de begroting 

moeten bijstellen. Overigens vindt aan het begin van elk boekjaar een integrale bijstelling plaats, zodat 

we het jaar kunnen starten met actuele budgetten.  

 

Voor u ligt dan ook onze aangepaste begroting. Het is een begroting waarmee we – zoals we het nu 

kunnen overzien – beter uit de voeten kunnen om het hoofd te bieden aan de uitdagende situatie van dit 

moment. Garanties zijn niet te geven, want we weten niet wat corona nog voor ons in petto heeft en hoe 

onze lokale en regionale economie daarop zal reageren. 

 

De belangrijkste wijzigingen op een rij: 

 

 De salarislasten zijn bijgesteld als gevolg van definitieve cao’s en formatieontwikkelingen. 

 De rijksbudgetten zijn bijgesteld op basis van de septembercirculaire (de berichtgeving uit de 

decembercirculaire heeft voor ons geen financiële effecten) en het voorlopig budget BUIG. 

 Voor het doorrekenen van de effecten van corona zijn we voor de PMC’s er van uitgegaan dat de 

ingezette daling van omzet nog gedurende het eerste halfjaar 2021 zorgt voor lagere baten, en er 

vanaf de zomer weer een herstel optreedt. Voor de werkpool is, vanwege een grotere 

afhankelijkheid van de markt, rekening gehouden met 3 maanden extra voordat het herstel gaat 

optreden. 

 We introduceren zowel Tozo-lasten als Tozo-baten in deelprogramma (DP) 3: 

Inkomensondersteuning. 

 Het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden is verhoogd van 1.490 naar 1.510. 

 We hebben het onderdeel ‘Resultaat deelneming Ruelong B.V.’ omgezet van DP4: Gemeentelijke 

bijdragen & overige lasten en baten naar DP2: Leerwerkstructuur, en het verwacht resultaat van 

Ruelong B.V. is aangepast. 

 

Onder paragraaf 2.1 zijn de aanpassingen verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2021. In paragraaf 2.2 

zijn de mutaties nader toegelicht. De financiële bijstellingen leiden per saldo tot een verlaging van het 

resultaat met afgerond € 476.000. Voorgesteld wordt dit tekort voorlopig te dekken door een onttrekking 

uit de algemene reserve, die momenteel nog € 1,2 miljoen euro bedraagt. Dit betekent dat de 

gemeentelijke bijdragen 2021 ongewijzigd blijven. 

 

De verwachting is dat wij in de loop van 2021 aanvullende compensatie krijgen, enerzijds vanuit het 

steunpakket overheden via de Wsw rijksvergoeding, en anderzijds uit de mogelijke aanpassing op het 

BUIG-budget. Deze hogere bijdragen zouden het tekort ad € 476.000 geheel of gedeeltelijk kunnen 

afdekken, afhankelijk van de omvang van de bedragen. 

 

 

Ad van Oudheusden 

directeur 
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2 Actuele en gewijzigde begroting 2021 
 

2.1 Eerste begrotingswijziging 2021 
 

De bijstelling van de lasten en baten per deelprogramma is in de navolgende 1e begrotingswijziging 2021 

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

reserves leidt tot het resultaat van Baanbrekers. 

 
 

Nieuwe kredieten   

Bedragen x € 1 Nieuw krediet 

2021 

Beschikbaar na 

wijziging 2021 

Koelunit Volkswagen Transporter 15.000 15.000 

Totaal 15.000 15.000 

 
Vastgesteld door het algemeen bestuur van Baanbrekers in de openbare vergadering van 25 januari 2021.  

Het bestuur voornoemd, 

 

A. van Oudheusden     R. Bakker 

Secretaris      Voorzitter 

  

Bedragen x € 1.000 ....Begroting 2020.... 

na 3ᵉ wijziging

....Begroting 2021.... 

voor wijziging
1e 

Begrotingswijziging

....Begroting 2021.... 

na 1e wijziging

Lasten

DP1: Re-integratie & Participatie 3.938 4.360 542 4.902

DP2: Leerwerkstructuur 12.480 12.595 -1.046 11.549

DP3: Inkomensondersteuning 38.677 26.649 2.402 29.051

DP4: Gemeentelijke bijdragen & 

overige lasten en baten 264 270 -260 10

Totaal lasten deelprogramma's 55.359 43.874 1.638 45.512

Overhead 6.983 7.092 39 7.131

Totaal lasten 62.342 50.965 1.677 52.643

Baten

DP1: Re-integratie & Participatie 1.107 776 267 1.043

DP2: Leerwerkstructuur 13.028 12.911 -1.231 11.681

DP3: Inkomensondersteuning 42.584 29.490 2.383 31.873

DP4: Gemeentelijke bijdragen & 

overige lasten en baten 7.463 7.251 37 7.288

Totaal baten 64.181 50.429 1.457 51.885

Saldo van lasten en baten 1.839 -537 -221 -757

Af: stortingen reserves 0 0 0 0

Bij: onttrekking 

......herpositioneringsreserve 398 537 -256 281

Bij: onttrekking algemene reserve 

......(dekking negatief resultaat) 0 0 476 476

Resultaat 2.237 0 0 0
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2.2 Toelichting op de aanpassingen in de begroting 2021 
 
Op de navolgende pagina’s wordt per deelprogramma een nadere toelichting op de gewijzigde 
begrotingsposten gegeven.  
 

 
 

Lasten  

BUIG – LKS: Banenafspraak Bijstelling op basis van de werkelijke ontwikkeling in het aantal 
plaatsingen Banenafspraakbanen en Praktijkroute. In 2020 is sprake 
van een kleinere groei dan verwacht werd. Dit leidt tot een lager 
vertrekpunt in 2021. Daarom wordt het budget naar beneden 
bijgesteld.  

BUIG – LKS: Beschut Werk Ondanks de verrichte inspanningen blijft het aantal plaatsingen 
Beschut Werk achter bij de target. In lijn met het achterblijvend aantal 
plaatsingen wordt ook het budget voor de uit te betalen 
loonkostensubsidies Beschut Werk naar beneden bijgesteld. 

Re-integratie trajecten Neerwaartse bijstelling van € 25.000 op basis van realisatie 2020 op het 
deelbudget ‘Opleidingen’. Verder wordt € 40.000 aan het budget 
Transferium / SMT toegevoegd voor extra inzet van de bedrijfsarts 
gedurende een half jaar voor keuringen van P-wet kandidaten. 

Projectkosten (Plus-taken) Een aantal HOB-trajecten die in 2020 van start zijn gegaan lopen ook in 
2021 door. Daarnaast worden ook nieuwe trajecten in 2021 verwacht. 
De kosten bestaan uit de lasten van de projectmedewerkers. 

Niet gesubsidieerd personeel 
incl. doorbelast aan trajecten 

Bijstelling op basis van formatie-uitbreiding (1 fte teamleider Werkpool 
en 1 fte Kwaliteitsmedewerker R&P) en verschuivingen binnen de 

Deelprogramma 1: Re-integratie & Participatie

Bedragen x € 1.000 ....Begroting 2020.... 

na 3ᵉ wijziging

....Begroting 2021.... 

voor wijziging
1e 

Begrotingswijziging

....Begroting 2021.... 

na 1e wijziging

Lasten

BUIG - LKS: Banenafspraak 1.300 1.590 -140 1.450

BUIG - LKS: Beschut Werk 135 510 -270 240

Re-integratie trajecten 546 695 15 710

Lonen Fidant extern 60 60 0 60

Niet gesubsidieerd personeel 1.698 1.836 631 2.467

- doorbelast aan trajecten -479 -486 -105 -591

Inhuur derden 195 5 165 170

Projectkosten (Plus-taken) 342 0 245 245

Inleg Bundeling Middelen 141 150 0 150

Overige lasten 0 0 0 0

Totaal lasten 3.938 4.360 542 4.902

Baten

Participatiebudget (P-budget) 730 731 22 753

Vergoeding Fidant extern 30 45 0 45

Projectinkomsten (Plus-taken) 342 0 245 245

Inkomsten uit de regio 5 0 0 0

Overige baten 0 0 0 0

Totaal baten 1.107 776 267 1.043

Saldo van lasten en baten -2.831 -3.584 -275 -3.859

Waarvan dekking uit BUIG 1.435 2.100 -410 1.690

Waarvan overig 1.396 1.484 685 2.169
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organisatie. Een aantal medewerkers die tot dusver onder de Werkpool 
(Leerwerkstructuur) vielen, worden vanaf 1 januari 2021 onder Re-
integratie & Participatie verantwoord. Daarnaast is de loonsom die ten 
laste van diverse re-integratie trajecten wordt gebracht opnieuw 
berekend. 

Inhuur derden Verhoging van het budget omdat drie formatieplaatsen nog gedurende 
een half jaar door middel van inhuur worden ingevuld. 

Inleg Bundeling Middelen De deelnemers hebben ingestemd met de bundeling middelen in het 
Werkgevers Servicepunt Werkhart in de regionale samenwerking Hart 
van Brabant. In afwachting van het definitieve bedrag is in overleg met 
de gemeentelijke beleidsambtenaren besloten voorlopig uit te gaan 
van € 150.000. Dit bedrag was reeds voorzien in de begroting. 

  

Baten  

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

Projectinkomsten 
(Plus-taken) 

Trajectvergoedingen waarvoor op regiebasis aan de afzonderlijke 
gemeenten gefactureerd wordt. 

 
 
  



 

Actualisatie begroting 2021 7 

 

 
 

Lasten  

Directe productiekosten  De productiekosten zijn in lijn met het verwachte productievolume 
bijgesteld. Daarnaast zijn de kleine investeringen (<€10.000) 
toegevoegd die direct aan een van de PMC’s toe te rekenen zijn. 

Lonen Fidant intern Bijstelling van de salarislasten als gevolg van een kleinere inzet van 
P- wet kandidaten op doorstroombanen en beschutte werkplekken in 
de leerwerkstructuur van Baanbrekers dan tot nu toe werd voorzien. 

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

Niet gesubsidieerd personeel Bijstelling op basis van formatieontwikkelingen, daarnaast worden een 
aantal medewerkers die tot dusver onder de Werkpool vielen, vanaf 1 
januari 2021 onder Re-integratie & Participatie verantwoord. 

Resultaat deelneming 
Ruelong B.V. 

Omzetting van dit programmaonderdeel van DP 4: Gemeentelijke 
bijdragen & overige lasten en baten naar DP 2: Leerwerkstructuur, 
omdat dit beter in lijn ligt met de programma uitvoering van 
Baanbrekers en aansluit bij de gedachte dat de bedrijfsactiviteiten van 
Ruelong B.V. onderdeel uitmaken van de totale leerwerkstructuur. 
 
Daarnaast nog een bijstelling van het verwacht resultaat ad € 4.000 na 
verwerking van diverse ontwikkelingen (kleinere projectenportefeuille, 
afbouw van het aantal regulieren, instroom P-wet, te ontvangen Wsw 
rijksvergoeding, salarislasten Sw, DVO Baanbrekers). 

  

Baten  

Omzet Neerwaartse bijstelling van de verwachte omzet uit de PMC’s en de 
Werkpool. De bijstelling is tweeledig. Enerzijds lukt het door de huidige 
omstandigheden niet om het beoogde aantal externe plaatsingen te 
behalen. Daarnaast hebben de PMC’s Broikes en Twiddus te maken 
met een omzetdaling als gevolg van Corona. Voor het Werkbedrijf 
wordt uitgegaan dat het corona-effect nog een half jaar duurt. Met 

Deelprogramma 2: Leerwerkstructuur

Bedragen x € 1.000 ....Begroting 2020.... 

na 3ᵉ wijziging

....Begroting 2021.... 

voor wijziging
1e 

Begrotingswijziging

....Begroting 2021.... 

na 1e wijziging

Lasten

Directe productiekosten 201 180 -9 171

Lonen Fidant intern 1.194 1.848 -483 1.365

Gesubsidieerd personeel 8.668 8.708 -340 8.369

Niet gesubsidieerd personeel 2.132 1.834 -478 1.356

Inhuur derden 285 25 0 25

Resultaat deelneming Ruelong B.V. 0 0 264 264

Overige lasten 0 0 0 0

Totaal lasten 12.480 12.595 -1.046 11.549

Baten

Omzet 4.325 4.650 -882 3.768

Wsw rijksvergoeding 8.289 7.201 196 7.397

Loonkostensubsidies Fidant intern 413 1.061 -545 516

Overige baten 0 0 0 0

Totaal baten 13.028 12.911 -1.231 11.681

Saldo van lasten en baten 548 317 -185 132
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betrekking tot de Werkpool gaan we uit van vertraagd herstel, omdat 
we hiervoor meer afhankelijk zijn van externe factoren. Daarom 
verwachten we dat de slechtere omstandigheden nog drie kwartalen 
aanhouden en pas in het laatste kwartaal sprake zal zijn van herstel. 

Wsw rijksvergoeding Bijstelling op basis van de berichtgeving septembercirculaire inzake het 
Wsw-budget en op basis van de huidige Sw-formatie. De verwachting 
is dat nog een compensatie wordt ontvangen voor de omzetderving in 
2021. Berichtgeving hierover wordt verwacht in de meicirculaire 2021. 

Loonkostensubsidies Fidant 
intern 

Verlaging van de verwachte loonkostensubsidies. Enerzijds door 
aframing van het verwachte aantal plaatsingen op doorstroombanen 
en beschutte werkplekken.  
 
Anderzijds is in de afgelopen jaren gebleken dat de theoretische 
benadering van de hoogte van de te ontvangen loonkostensubsidies 
(50% van de loonkosten bij Banenafspraak en 70% bij Beschut Werk) 
veel te hoog lag in vergelijking met de werkelijke ontvangsten. Dit word 
voornamelijk veroorzaakt door de korting op de loonkostensubsidie bij 
verzuim. De loonkostensubsidies zijn nu berekend op basis van het 
werkelijke niveau in 2020. 
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Lasten  

BUIG – Uitkeringen Bijstelling van de verwachte uitkeringslast naar aanleiding van de 
ontwikkelingen1 in het aantal uitkeringsgerechtigden. Verhoging van 
het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden van 1.490 naar 1.510. 

Bbz Bijstelling conform begroting 2020. 

Tozo  Nieuw programmaonderdeel binnen de begroting 2021. De 
gepresenteerde last bestaat uit de verwachte uitkeringslasten over de 
periode januari – juni 2021 in het kader van Tozo 3, Tozo 4 en leningen 
bedrijfskapitaal. 

Bijzondere bijstand Bijstelling conform begroting 2020. 

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

Niet gesubsidieerd personeel Bijstelling op basis van personele verschuivingen binnen de organisatie. 

Inhuur derden Extra lasten als gevolg van voortzetting Tozo regeling in 2021. Verwacht 
wordt dat nog gedurende zes maanden extra capaciteit benodigd is. De 
vaste vergoeding per genomen besluit wordt als dekkingsmiddel 
ingezet (onderdeel van Tozo baten). 

  

  

                                                           
1 De groei gaat uit van 8% ten opzichte van de stand ultimo 2020 conform Raming 2021 – Volume Participatiewetuitkeringen uit 

de Rijksbegroting SZW 2021, zoals daar staat weergegeven in tabel 27. 

Deelprogramma 3: Inkomensondersteuning

Bedragen x € 1.000 ....Begroting 2020.... 

na 3ᵉ wijziging

....Begroting 2021.... 

voor wijziging
1e 

Begrotingswijziging

....Begroting 2021.... 

na 1e wijziging

Lasten

BUIG - Uitkeringen 20.375 20.330 270 20.600

Bbz 300 484 -184 300

Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers (Tozo) 11.240 0 2.117 2.117

Bijzondere bijstand 2.415 2.350 65 2.415

Gesubsidieerd personeel 121 119 -16 103

Niet gesubsidieerd personeel 2.839 2.941 -226 2.715

Inhuur derden 1.077 100 376 476

Specifieke ICT 310 315 0 315

Projectkosten (Plus-taken) 0 10 0 10

Overige lasten 0 0 0 0

Totaal lasten 38.677 26.649 2.402 29.051

Baten

BUIG - Inkomsten 26.716 26.450 -264 26.186

BUIG - Invordering 550 550 0 550

Bbz 50 50 0 50

Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers (Tozo) 12.511 0 2.594 2.594

Bijzondere bijstand 2.415 2.350 65 2.415

Wsw rijksvergoeding 92 80 -12 68

Projectinkomsten (Plus-taken) 0 10 0 10

Overige baten 250 0 0 0

Totaal baten 42.584 29.490 2.383 31.873

Saldo van lasten en baten 3.907 2.841 -19 2.822
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Baten  

BUIG – Inkomsten Bijstelling op basis van het voorlopig budget BUIG2.  

Tozo Nieuw programmaonderdeel binnen de begroting 2021. De 
gepresenteerde baten bestaan enerzijds uit de 1-op-1 vergoeding van 
de verwachte uitkeringslasten over de periode januari – juni 2021, 
anderzijds uit de verwachte uitvoeringsvergoeding op basis van het 
verwacht aantal te nemen besluiten over diezelfde periode. 

Bijzondere bijstand Bijstelling conform het niveau van de begrote lasten. 

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

 
 

                                                           
2 Gezien de huidige economische omstandigheden verwachten we in de loop van het jaar nog een verhoging van het budget.  
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Lasten  

Resultaat deelneming 
Ruelong B.V. 

Omzetting van dit programmaonderdeel van DP 4: Gemeentelijke 
bijdragen & overige lasten en baten naar DP 2: Leerwerkstructuur. Zie 
DP 2: Leerwerkstructuur voor meer toelichting. 

  

Baten  

Wsw rijksvergoeding Beg. 
Werken 

Bijstelling op basis van de berichtgeving septembercirculaire inzake het 
Wsw-budget en het huidig aantal plaatsingen in het kader van Begeleid 
Werken. 

  

Deelprogramma 4: Gemeentelijke bijdragen & overige lasten en baten

Bedragen x € 1.000 ....Begroting 2020.... 

na 3ᵉ wijziging

....Begroting 2021.... 

voor wijziging
1e 

Begrotingswijziging

....Begroting 2021.... 

na 1e wijziging

Lasten

Resultaat deelneming Ruelong B.V. 234 260 -260 0

Lasten overige omzet 5 10 0 10

Incidentele lasten 25 0 0 0

Totaal lasten 264 270 -260 10

Baten

Gemeentelijke bijdragen 7.036 6.910 0 6.910

Wsw rijksvergoeding Beg. Werken 516 491 37 528

- doorbetaald aan bedrijven -200 -200 0 -200

- doorbetaald aan buitengemeenten 0 0 0 0

Overige omzet 45 50 0 50

Incidentele baten 65 0 0 0

Totaal baten 7.463 7.251 37 7.288

Saldo van lasten en baten 7.198 6.981 297 7.278
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Lasten  

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

Niet gesubsidieerd personeel Bijstelling op basis van personele verschuivingen binnen de organisatie 
en formatieontwikkelingen. 

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

Inhuur derden Vanwege arbeidsongeschiktheid en onderbezetting worden drie 
formatieplaatsen gedurende een half jaar extern ingevuld. Daarnaast 
worden naar aanleiding van rapport archiefinspectie gedurende twee 
maanden externe medewerkers ingeschakeld om achterstanden bij het 
archief weg te werken.  

Afschrijving Verlaging van de verwachte afschrijvingslast doordat een aantal 
investeringen in 2020 niet is uitgevoerd. Een deel daarvan zal echter 
doorschuiven naar 2021. 

Algemene lasten Aan het budget is € 40.000 toegevoegd voor de verdere uitwerking van 
het (ver)nieuwbouwplan. 

DVO Ruelong B.V. Bijstelling conform jaarrekening 2019 en begroting 2020. 

  

Overhead

Bedragen x € 1.000 ....Begroting 2020.... 

na 3ᵉ wijziging

....Begroting 2021.... 

voor wijziging
1e 

Begrotingswijziging

....Begroting 2021.... 

na 1e wijziging

Gesubsideerd personeel 4.199 4.321 -366 3.955

- doorbelast Ruelong B.V. -3.365 -3.492 445 -3.047

Netto gesubsidieerd personeel 834 829 79 908

Niet gesubsidieerd personeel 3.803 4.241 165 4.406

- doorbelast Ruelong B.V. -454 -457 49 -409

Netto niet gesubsidieerd personeel 3.349 3.784 213 3.997

Wsw rijksvergoeding -3.757 -3.335 12 -3.323

- doorbelast Ruelong B.V. 3.118 2.801 -162 2.638

Netto Wsw rijksvergoeding -639 -534 -150 -685

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

- doorbelast Ruelong B.V. 55 77 0 77

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

Overige personeelslasten 660 500 0 500

Inhuur derden 476 100 105 205

Afschrijving 504 600 -148 452

Rente 14 9 0 9

Onderhoud 610 555 0 555

Algemene lasten 2.075 2.065 40 2.105

DVO Ruelong B.V. -700 -600 -100 -700

Lasten overhead 6.983 7.092 39 7.131
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2.3 Nieuwe investeringen 
 
Bij de primitieve begroting 2021 zijn voor het boekjaar geen investeringen opgevoerd. De niet afgeronde 
investeringen uit 2020 en eerdere jaren lopen nog door naar 2021. Voor 2021 wordt nu de volgende 
nieuwe investering voorgesteld: 
 
Koelunit Volkswagen Transporter € 15.000 
De voor Broikes in gebruik zijnde Volkswagen Transporter moet worden voorzien van een koelinstallatie. 
Hiervoor wordt een investeringsbedrag geraamd van € 15.000. 
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2.4 Gemeentelijke bijdragen 
 
De bijstelling van de ramingen van de baten en lasten resulteren in een bijstelling van diverse 
begrotingsposten. Deze doorrekening zou feitelijk leiden tot een verhoging van de gemeentelijke 
bijdragen.  
 
Het voorstel is om het voorlopig berekende tekort af te dekken met een onttrekking uit de algemene 
reserve. Bij de 1e Berap zijn naar verwachting betere ramingen bekend over de invloed van Tozo en dan 
zal ook blijken of er nog een compensatie via de Wsw rijksvergoeding wordt ontvangen voor de geleden 
omzetderving binnen de leerwerkstructuur als gevolg van corona. 
 
In de bijgestelde begroting is de procentuele verdeling voorlopig berekend op basis van de 
inwoneraantallen per 1 januari 2020. Voor de verdeling betekent dit: 
  

Oorspronkelijke 

begroting 2021 

Bijstelling Gewijzigde 

Begroting 2021 

Heusden 2.646.276 823 2.645.453 

Loon op Zand 1.385.330 - 260 1.385.590 

Waalwijk 2.878.407 - 563 2.878.970 

Totaal 6.910.013 0 6.910.013 

 
Bovenstaande verdeling is tot stand gekomen op basis van de inwoneraantallen per 1 januari 2020, zoals 
deze hieronder worden weergegeven. 
 

 

 

Aantal inwoners per 

1-1-2020* 

Procentuele 

verdeling 

Heusden   44.692 38,28% 

Loon op Zand 23.408 20,05% 

Waalwijk 48.637   41,66% 

Totaal 116.737 100 % 

 
*Bij de eindafrekening over 2021 zullen de werkelijke aantallen inwoners per 1 januari 2021 worden 
gehanteerd. Deze waren op het moment van actualisatie van de begroting 2021 nog niet bekend. 
 
Mogelijke aanpassing verdeelsleutel voor 2021 
Er loopt momenteel een traject voor de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling. Hierin wordt ook 
meegenomen een nieuwe verdeelsleutel voor de berekening van de gemeentelijke bijdragen. Indien de 
deelnemers besluiten de wijzigingen in 2021 met terugwerkende kracht te laten ingaan, dan heeft dat 
uiteraard tot gevolg dat bovenstaande verdeelsleutel moet worden herzien.  
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2.5 Mutaties reserves 
 
Algemene reserve 
In de oorspronkelijke begroting was geen onttrekking uit de algemene reserve geraamd. De financiële 
bijstellingen leiden per saldo tot een verlaging van het resultaat met afgerond € 476.000. Voorgesteld 
wordt dit tekort voorlopig te dekken door een onttrekking uit de algemene reserve, die momenteel nog 
€ 1,2 miljoen euro bedraagt. 
 
Het verloop van de reserve is als volgt: 
 

Reserve Oorspron-

kelijk 

beschikbaar 

Oorspron-

kelijk 

geraamde 

onttrekking  

 

Aanpassing 

onttrekking 

Resteert 

Algemene reserve 1.200.000 0 -/- 476.000 724.000 

 
Reserve herpositionering 
In de oorspronkelijke begroting was een onttrekking uit de reserve herpositionering geraamd tot een 
bedrag van € 536.586. 
 
De (begrote) reserve herpositionering bedraagt per 1 januari 2020 € 2.468.000. Op 21 oktober 2019 heeft 
het algemeen bestuur besloten de volgende kosten vanaf 2020 ten laste van de reserve te brengen:  
 

a) Begeleidingskosten Sw-medewerkers     € 478.000 
b) Marktonderzoeken PMC’s         200.000 
c) Cultuurverandering organisatie        120.000 
d) Uitvoering sociaal plan      1.670.000 
Totaal                  € 2.468.000 

 
 
a) Begeleidingskosten Sw-medewerkers raming 2021: € 46.946 
In 2020 zijn deze activiteiten opgestart. In 2020 zijn de eerste kosten gemaakt. In de Berap I en II van 2020 
is daarvoor in totaal € 167.374 opgenomen. De verwachting voor 2021 is dat aanvullend een bedrag van 
€ 46.946 nodig zal zijn. Daarna resteert een nog te besteden bedrag van € 263.680.  
 
b) Marktonderzoeken PMC’s  
De directie heeft in samenspraak met het dagelijks bestuur besloten af te zien van verdere stappen inzake 
het vermarkten van PMC’s. Het geraamde bedrag ad € 200.000 is daardoor definitief niet meer nodig en 
is bij de 2e Berap 2020 afgeraamd. Het bedrag zal bij het opmaken van de jaarrekening 2020 vrijvallen ten 
gunste van het resultaat. 
 
c) Cultuurverandering organisatie 
In 2020 is in de bestuursrapportages een totale onttrekking van € 29.306 opgenomen voor activiteiten 
en trajecten in het kader van de cultuurverandering. Voor 2021 is nog beschikbaar € 90.694. Zodra de 
kosten in 2021 bekend zijn zullen deze in de bestuursrapportages 2021 worden opgenomen.  
 
d) Uitvoering sociaal plan bijstelling raming 2021: -/- € 302.572  
Het bedrag is bestemd voor de salariskosten van boventalligen en voor de bijkomende kosten om 
boventalligen te begeleiden van werk naar werk. Van het beschikbare bedrag ad € 1.670.000 was in de 
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primitieve begroting 2021 een besteding van € 536.586 geraamd. Naar verwachting worden de kosten 
2021 € 234.014. Derhalve een bijstelling van -/- € 302.572. Het restant blijft beschikbaar voor de jaren 
2022 en verder. 
 
Het verloop van de reserve is als volgt: 
 

Onderdeel Oorspron-

kelijk 

beschikbaar 

Geraamde 

uitgaven 

t/m 2021 

 

Aanpassing 

krediet 

 2021 

Resteert 

a) Begeleidingskosten SW-medewerkers 478.000 167.374 46.946 263.680 

b) Marktonderzoeken PMC’s 200.000 200.000 - - 

c) Cultuurverandering organisatie 120.000 29.306 - 90.694 

d) Uitvoering sociaal plan 1.670.000 538.121 -/- 302.572 1.434.451 

Totaal 2.468.000 934.801 -/- 255.626 1.788.825 

 
 
Toelichting geraamde uitgaven t/m 2021 
Primitieve begroting 2021: €  536.586 
2e Berap 2020:        €  398.215 
Cumulatief geraamd  €  934.801  
  



 

Actualisatie begroting 2021 17 

 

2.6 Verwachte bezetting en salarislasten 
 

In onderstaande tabellen is de verwachte bezetting uit de oorspronkelijke en gewijzigde begroting 2021 

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

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

 

Gesubsidieerd 

 
 

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

verloop van de Sw-doelgroep. Uiteraard kan het voorkomen dat medewerkers eerder uit dienst treden. 

Wanneer dit optreedt, wordt dit bij de volgende begrotingswijziging meegenomen. 

 

Niet gesubsidieerd 

 
 

Bovenstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de verwachte bezetting in 2021 wat als grondslag dient 

voor de begrote salarislasten. De verwachte bezettingscijfers houden rekening met in- / uit dienst datums 

en tijdelijke inzet van medewerkers.  

 

Daarnaast heeft de directie in 2020 vier voorstellen tot formatie-aanpassing geaccordeerd. De lasten van 

onderstaande functionarissen lopen dus vanaf 2021 structureel mee in de begroting. 

 

Nieuwe formatieplaatsen 2021: 

Organisatieonderdeel Functie Omvang (fte) 

Re-integratie & Participatie Teamleider Werkpool 0,89 

Re-integratie & Participatie Kwaliteitsmedewerker R&P 1,00 

Bedrijfsvoering & Control Systeembeheerder 1,00 

Bedrijfsvoering & Control Inkoopadviseur 0,50 

  

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

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

Leerwerkstructuur 267,5 8.708                 256,1 8.369                 -11,4 -340                   

Inkomensondersteuning 3,1 119                     2,4 103                     -0,7 -16                      

Overhead 126,8 4.321                 116,8 3.955                 -10,0 -366                   

Sub-totaal 397,5 13.148               375,4 12.427               -22,0 -722                   

Doorbelast Ruelong B.V. -105,9 -3.492                -92,7 -3.047                13,2 445                     

Totaal 291,6 9.656                 282,8 9.380                 -8,8 -277                   

Gewijzigde begroting WijzigingDeelprogramma                                
(organisatieonderdeel )

Oorspronkelijke begroting

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

Re-integratie & Participatie 26,2 1.836                 34,8 2.467                 8,6 631                     

Leerwerkstructuur 32,4 1.834                 25,2 1.356                 -7,2 -478                   

Inkomensondersteuning 46,2 2.941                 42,6 2.715                 -3,6 -226                   

Overhead 63,2 4.241                 66,2 4.412                 3,0 171                     

Sub-totaal 168,0 10.852               168,9 10.950               0,9 98                       

Doorbelast Ruelong B.V. -7,7 -457                   -6,5 -409                   1,2 49                       

Totaal 160,3 10.394               162,4 10.541               2,1 147                     

Deelprogramma                                
(organisatieonderdeel )

Oorspronkelijke begroting Gewijzigde begroting Wijziging
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2.7 Specificatie gemeentelijke betalingen  
 

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

 

 

Gemeente                                               

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

Heusden Loon op Zand Waalwijk  Baanbrekers

Gebundelde uitkering (BUIG) 9.041.155                  3.670.926                  13.474.263                26.186.344                

Participatiebudget 303.652                      122.832                      326.622                      753.106                      

Wsw 3.355.372                  2.765.414                  5.195.029                  11.315.815                

Gemeentelijke bijdrage 2.645.453                  1.385.590                  2.878.970                  6.910.013                  

Bijzondere bijstand 846.000                      410.000                      1.159.000                  2.415.000                  

Plus-taken (R&P) 245.000                      

Plus-taken (IO) 10.000                        

* afhankelijk van het aantal overeengekomen trajecten

* afhankelijk van de gevraagde ureninzet

Indicatieve budgetten

Vaste budgetten
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BIJLAGE: 

Beantwoording technische vragen actualisatie begroting 2021 
7 januari 2021 

 

Door de leden van het SET zijn schriftelijk en mondeling technische vragen gesteld over de bijgestelde 

begroting 2021. De antwoorden zijn hieronder naar volgorde van de inhoud opgenomen. Er zijn tevens 

suggesties gedaan voor tekstaanpassing, en waar dat kon zijn deze direct verwerkt in deze (naar 

aanleiding van het SET) aangepaste (concept)versie van de bijgestelde begroting 2021. 

 
Visie op corona en de effecten voor Baanbrekers Pag. 2 Heusden 

Vraag: Verspreid over de begroting worden diverse bijstellingen gedaan als gevolg van 
corona. Wat is het uitgangspunt dat jullie gehanteerd hebben inzake de ontwikkeling 
van corona? 

Antwoord: De passage in het voorwoord is aangepast. Zie pagina 2. 

 

Onttrekking algemene reserve in relatie tot weerstandsvermogen Pag. 2 Heusden 

Vraag: Voorgesteld wordt om het tekort te dekken door een onttrekking uit de AR. Is er een 
risico dat als de provincie een bepaald weerstandvermogen gaat eisen, we in de 
toekomst het eigen vermogen moeten aanvullen? 

Antwoord: Op voorhand wordt opgemerkt dat we verwachten dat het tekort dekken voor een 
onttrekking uit de AR nu voor een belangrijk deel alleen boekhoudkundig is, omdat 
we in de loop van 2021 aanvullende compensatie verwachten die een tekort voor een 
deel kan afdekken.  
De provincie zal naar onze verwachting geen harde eisen stellen aan de hoogte van 
het weerstandsvermogen. In de toezichtbrief bij de begroting 2021 heeft de provincie 
opgemerkt dat ons weerstandsvermogen onder de door het Algemeen bestuur 
vastgestelde streefwaarde (1,0 tot 1,4) ligt, en heeft verzocht in de volgende 
begroting aan te geven op welke manier en binnen welke termijn de ratio weer aan 
de streefwaarde voldoet. Een en ander komt binnenkort bij de vaststelling van de 
begroting 2022 aan de orde. 

 

Formatie-verschuiving Pag. 5/17 Heusden 

Vraag: Wat is de reden dat er een verschuiving van formatie van de Werkpool naar Re-
integratie & Participatie heeft plaatsgevonden? 

Antwoord: Tot dusver waren medewerkers formatief onder de Werkpool geplaatst die zich voor 
het overgrote deel bezig hielden met R&P-werkzaamheden. Met de verschuiving van 
deze medewerkers naar een team R&P-Instrumenten is dat zuiverder. Dit team valt 
onder het deelprogramma R&P. 

 

Extra inzet bedrijfsarts ten behoeve van P-wetkandidaten Pag. 5 Heusden 

Vraag: Er worden middelen toegevoegd voor extra inzet van de bedrijfsarts voor keuringen 
van P-wet kandidaten. Wat is de reden voor deze extra inzet? 

Antwoord: In 2020 hebben we na het doorlopen van een aanbestedingstraject Zorg van de Zaak 
als arbodienst aangetrokken. Naast onze eigen medewerkers, hebben zij vanaf dat 
moment ook de werkzaamheden rondom P-wetkandidaten opgepakt. In de loop van 
2020 zijn er (voor een belangrijk deel door Corona) zowel bij de werkzaamheden 
rondom onze eigen medewerkers als bij de P-wetkandidaten achterstanden ontstaan. 
Om deze achterstanden in te lopen is het noodzakelijk om nu extra capaciteit in te 
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zetten zodat de bedrijfsarts van Zorg van de Zaak vrijgespeeld wordt en volledig 
ingezet kan worden op de interne organisatie. 

 

Dekking van extra kosten inhuur derden in relatie tot niet 
ingevulde formatieplaatsen 

Pag. 5/6 Waalwijk 
Heusden 

Loon op Zand 

Vraag: De post ‘inhuur derden’ bij Re-integratie & Participatie stijgt sterk. Er staat dat 3 fte 
nog gedurende een half jaar via inhuur wordt ingevuld. Gaat het hier om de invulling 
van reguliere formatieplaatsen en wordt de loonruimte daarvan in eerste aanleg 
benut ter dekking van deze kosten? 

Antwoord: De functies die het betreft, zitten in de vastgestelde formatie. Zoals aangegeven 
betreft het naar verwachting inzet via inhuur voor een half jaar(1e helft 2021). In de 
reguliere loonruimte is rekening gehouden met een dienstverband van een half jaar 
(2e helft 2021). Daarmee wordt de loonruimte (vacatureruimte) in eerste aanleg 
benut ter dekking van deze kosten. 

 

Relatie omzetdaling en minder fte gesubsidieerd personeel Pag. 7/17 Heusden 

Vraag: Binnen de leerwerkstructuur neemt de gesubsidieerde fte’s af met 11,4 fte. Heeft dit 
te maken met de dalende vraag / omzet? 

Antwoord: Nee, de afname van de omvang gesubsidieerd wordt louter veroorzaakt door 
vervroegde (voor pensioenleeftijd) uitdiensttreding van Sw’ers. Dit leidt er wel toe 
dat ook de verwachte omzet daalt. Met minder mankracht kan immers minder 
geproduceerd worden. 

 

Bijstelling loonkostensubsidies Fidant Pag. 8 Heusden 

Vraag: Te ontvangen loonkostensubsidies wordt met 50% omlaag bijgesteld. Van wie wordt 
die loonkostensubsidie ontvangen en is de verlaging van de opbrengsten gelijk aan 
verlaging van lasten in programma R&P? Grootste oorzaak is het verzuim, voor welk 
deel is het verzuim verantwoordelijk voor de daling? 

Antwoord: De loonkostensubsidies Fidant worden vanuit Baanbrekers betaald (BUIG – LKS: 
Banenafspraak en BUIG – LKS: Beschut Werk). De bijstelling is ook verwerkt in de 
bijgestelde lasten van DP1.  
 
De aanpassing van de loonkostensubsidies is tweeledig. Enerzijds worden minder P-
wet kandidaten ingezet dan tot dusver werd voorzien (hoeveelheidsverschil). 
Anderzijds ligt de hoogte van de loonkostensubsidies lager dan theoretisch werd 
benaderd. Zie hieronder de bijstelling uitgesplitst naar beide componenten.  

 

Banenafspraak Beschut Werk Totaal

A Lonen (oud) 1.162.757          685.000             1.847.757  

B Lonen (nieuw) 860.500             504.500             1.365.000  

E Wijziging % -26% -26% -26%

C LKS (oud) -581.379            -479.500            -1.060.879 

D LKS (nieuw) -327.000            -189.000            -516.000    

Wijziging % -44% -61% -51%

-(C/A) % LKS vs  loon (oud) 50% 70%

-(D/B) % LKS vs  loon (nieuw) 38% 37%

F Wijziging % -12% -33%

E Hoeveelheidsverschi l -26% -26%

F Pri jsverschi l  (verzuim) -12% -33%
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Stijging aantal uitkeringsgerechtigden Pag. 9 Heusden 

Vraag: Het te verwachten gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden stijgt van 1.490 naar 
1.510. Waar is deze stijging op gebaseerd? 

Antwoord: In de berekening van het te verwachten gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden zijn 
we uitgegaan van de werkelijke stand eind week 52 – 2020 (1.452) en een groei van 
8% in 2021. De 8% groei is afgeleid van Raming 2021 – Volume 
Participatiewetuitkeringen uit de Rijksbegroting SZW 2021, zoals daar staat 
weergegeven in tabel 27. 

 

Onderverdeling bijzondere bijstand naar gemeenten Pag. 9 Loon op Zand 

Vraag: Er wordt een ophoging van de Bijzondere Bijstand met € 65.000 voorgesteld. Kan dit 
bedrag uitgesplitst worden per gemeente? 

Antwoord: In paragraaf 2.7 is de onderverdeling naar gemeenten weergegeven. Voor de 
gemeenten worden de nieuwe bedragen als volgt: 
Heusden € 846.000 | Loon op Zand € 410.000 | Waalwijk € 1.159.000 

 

Definitie Tozo-lasten Pag. 9 Heusden 

Vraag: Zijn de Tozo-lasten, naast het deel uitkeringslasten meegenomen in andere posten? 

Antwoord: Ja. De overige lasten met betrekking tot Tozo uitvoering bestaan voornamelijk uit 
extra inhuur. De kosten hiervan zijn opgenomen onder de post ‘Inhuur derden’ 

 

Uitgangspunt verwachte uitvoeringsvergoeding Tozo Pag. 10 Heusden 

Vraag: Waar is de verwachte uitvoeringsvergoeding Tozo ad € 477.000 op gebaseerd? 

Antwoord: De verwachte uitvoeringsvergoeding Tozo is berekend op basis van het geraamde 
aantal besluiten over de periode januari tot juni 2021. De aantallen zijn gebaseerd op 
onze ervaringen met Tozo 1, 2 en 3 en de lening bedrijfskapitaal tot nu toe. Voor 
bepaling van de verwachte uitvoeringsvergoeding zijn we nu uitgegaan van: 
* 450 verwachte besluiten Tozo 3 – levensonderhoud à € 450 (periode: jan – mrt) 
* 450 verwachte besluiten Tozo 4 – levensonderhoud à € 450 (periode: apr – jun) 
* 90 verwachte besluiten Tozo – lening bedrijfskapitaal à € 800 (periode: jan – jun) 

 

Algemene lasten – extra budget uitwerking (ver)nieuwbouwplan Pag. 12 Loon op Zand 

Vraag: Bij de post ‘Algemene lasten’ wordt € 40.000 toegevoegd voor verdere uitwerking van 
(ver)nieuwbouwplan. Graag een nadere toelichting. 

Antwoord: Zoals bekend is Baanbrekers bezig met planontwikkeling rond de huisvesting. Dat 
heeft geleid tot een adviesrapport van HEVO ‘Eindrapportage onderzoek 
huisvestingsscenario’s en globaal programma van eisen’ waarover het bestuur deze 
maand zal besluiten. De vervolgstappen rondom planvorming in de definitiefase 
vragen om een extra werkbudget ad € 40.000. Gezien de complexiteit en omvang van 
het traject zal specifieke expertise ingehuurd worden via een specialistisch 
bouwadviesbureau om met ons vervolgstappen te zetten. 

 

Reserve herpositionering – onderdeel uitvoering sociaal plan Pag. 16 Waalwijk 
Heusden 

Vraag: Kan een deel van de reserve – gedeelte sociaal plan – vrijvallen?  

Antwoord: De reserve kan nu nog niet vrijvallen. Het is nog onduidelijk (ook gezien het traject 
rond het herzien van de hoofdstructuur en onderliggende structuur van Baanbrekers) 
hoe hoog de kosten voor de uitvoering van het sociaal plan gaan worden. Bij de 
komende bestuursrapportages zal hier aandacht aan gegeven worden. Niet 
benodigde gelden zullen vrijvallen ten gunste van het jaarrekeningresultaat. 
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Verhouding cao-effect / formatieontwikkeling gesub. personeel Pag. 7/17 Heusden 

Vraag: De lasten voor gesubsidieerd personeel dalen over de gehele linie in totaal met 
€ 722.000. Er staat dat dit enerzijds tot stand komt door verwerking van de definitieve 
cao Sociale Werkvoorziening en anderzijds als gevolg van formatieontwikkelingen. 
Hoe verhouden beide componenten zich tot elkaar in het totale voordeel? 

Antwoord: In de begroting waren tot dusver 28 medewerkers meegenomen die gedurende 2020 
vroegtijdig uit dienst zijn getreden. De begrote loonsom voor deze groep betrof 
€ 445.000. Daarnaast was in de begroting rekening gehouden met een loonstijging 
van 2,6% ten opzichte van 2020. In werkelijkheid ligt deze stijging op 2,4%. Dat levert 
nog een aanvullend voordeel van € 277.000 op. 

 
 

Formatieve ontwikkeling vs. personele verschuivingen Pag. 17 Waalwijk 
Heusden 

Vraag: Graag een toelichting op de formatieve ontwikkelingen / personele verschuivingen 
zoals die verspreid over de deelprogramma’s zijn weergegeven. Graag een 
uitgebreidere toelichting op deze posten. Er is aangegeven dat er een formatie-
uitbreiding is. Wat is de aanleiding van die formatie-uitbreiding? Is daar eerder over 
besloten? Zo ja, graag erbij vermelden. 

Antwoord: A. Personele verschuivingen 
Binnen Baanbrekers hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die tot 
organisatieaanpassingen hebben geleid; in de 2e Berap 2020 is hierover reeds het een 
en ander gemeld c.q. aangekondigd. Dit heeft geresulteerd in drie grote personele 
verschuivingen. Ten eerste is per 1-1-2021 een nieuw team Facilitaire Zaken gevormd 
onder Bedrijfsvoering & Control door over de organisatie versnipperde facilitaire 
zaken samen te voegen. Daarnaast zijn per 1-1-2021 een aantal medewerkers die tot 
dusver onder de Werkpool vielen (Leerwerkstructuur) overgeplaatst naar een nieuw 
team onder Re-integratie & Participatie. Als laatste is in 2020 de Technische Dienst 
van WML Facilitair samengevoegd met Technische Ondersteuning van Baanbrekers. 
Dit nieuwe team is georganiseerd onder Bedrijfsvoering & Control. Hieronder wordt 
het effect van deze verschuivingen weergegeven. 
 
a. Oprichting team Facilitaire Zaken 
4,3 fte gesubsidieerd van Inkomensondersteuning naar Bedrijfsvoering & Control 
b. Overplaatsing medewerkers Werkpool naar R&P-instrumenten 
9 fte niet gesubsidieerd van Werkpool naar Re-integratie & Participatie 
c. Samenvoeging Technische Ondersteuning + Technische Dienst 
3 fte niet gesubsidieerd van Ruelong B.V. naar Bedrijfsvoering & Control. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totaal voordeel € 722.000

- waarvan formatie € 445.000

- waarvan cao-effect € 277.000
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B. Formatieve ontwikkelingen 
Naast bovenstaande verschuivingen heeft de directie in 2020 vier voorstellen tot 
formatie-aanpassing geaccordeerd (zie ook het antwoord op de aanpalende vraag). 
De lasten van de betreffende functionarissen lopen dus vanaf 2021 structureel mee 
in de begroting. Ook vindt op een aantal plaatsen tijdelijke inhuur plaats. Zie 
hieronder het overzicht met motivering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Procedure formatiebeheer Baanbrekers Pag. 5/17 Waalwijk 
Heusden 

Loon op Zand 

Vraag: De algemene vraag luidt hoe bij Baanbrekers wordt omgegaan met formatie. Er staat 
dat de formatie uitgebreid is. Hoe is de besluitvorming gelopen, en hoe, wanneer en 
door wie mag dit besluit worden genomen. Wie kan hierover besluiten? 

Antwoord: Ten aanzien van het eerste deel van de vraag: 
Afgelopen jaar is op enkele onderdelen geconstateerd dat de organisatie 
onvoldoende professioneel of toekomstbestendig was. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
versterking van de inkoopfunctie (zie hierover de mededeling in de 2e Berap 2020), 
maar ook bijvoorbeeld het verkleinen van de span of control en verbetering 
aansturing binnen Re-integratie & Participatie. De facto is er een kleine formatie-
uitbreiding nodig geweest. 
 
Ten aanzien van het tweede deel van de vraag: 
In december 2020 heeft het MT spelregels rond formatiebeheer vastgesteld. Relevant 
in dit kader: vanuit de rollen stelt het DB/AB jaarlijks het aan de formatie gerelateerde 
budget (de financiële middelen) vast bij de begroting. Het AB stelt de begroting vast 
voor t+1 in juli. Bij de integrale begrotingswijziging einde jaar wordt zo nodig de 
budgetruimte –onderbouwd- bijgesteld. Gezien het voorgenoemde zal nu in januari 
2021 de directie/MT de staande formatie vaststellen op basis van de gewijzigde 
begroting. De directie/MT stelt jaarlijks de formatie bij de vaststelling van de 
begroting vast voor t+1. Ook voor het deel inhuur is een jaarlijks budget beschikbaar.  
 
Met genoemde spelregels is beoogd meer grip te hebben op formatiebeheer. 
Mochten er ondanks dit onvoorziene omstandigheden zich voordoen die 
budgetaanpassing ten behoeve van formatie vragen, wordt het bestuur daarin 
meegenomen. 
 
 
 
 
 
 

 

Bedrijfsonderdeel Functie Omvang Karakter Reden

Werkpool Teamleider Werkpool 0,89 fte Structureel Te grote span of control  huidige teamleiders .

Re-integratie & Participatie Kwal i tei tsmedewerker R&P 1,00 fte Structureel Borging kwal i tei t primair proces  IDU.

Bedri jfsvoering & Control Systeembeheerder 1,00 fte Structureel Steeds  verdergaande digi ta l i sering.

Bedri jfsvoering & Control Inkoopadviseur 0,50 fte Structureel Profess ional iserings lag inkoopproces .

Directie Beleidsadviseur 0,45 fte Ti jdel i jk

Bedri jfsvoering & Control Casemanager WVP 1,00 fte Ti jdel i jk

Bedri jfsvoering & Control Senior P&O-adviseur 0,67 fte Ti jdel i jk I.v.m. langdurige arbeidsongeschiktheid 

medewerker en speci fieke opdracht binnen P&O.

Re-integratie & Participatie Medewerkerscoaches 1,56 fte Ti jdel i jk IDU - dekking vanuit res . herpos itionering.

I.v.m langdurige arbeidsongeschiktheid 

medewerker.
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Voorstel inzake 
 

Toekennen van vergoeding aan DB leden zijnde niet wethouders 

Steller Conny Kleijssen 

Verantwoorde-
lijk  

DB van Baanbrekers 

Datum bestuur  25 januari 2021 

Beslispunten 
 

Het AB wordt gevraagd over te gaan tot het toekennen van een vergoeding voor 
het bijwonen van de DB vergaderingen (presentiegelden) aan de (twee) DB 
leden zijnde niet wethouders vanaf het jaar 2021. De hoogte van deze 
vergoeding is conform de hoogte van de vergoeding die in deze wordt 
toegekend als presentiegelden aan de AB leden zijnde niet-wethouders.  

Financiële 
gevolgen 

cf de circulaire van min. BZK, kenmerk 2020-0000572581 lid 20 bedraagt de 
vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen door commissieleden per 1 
januari 2021 € 87,23 per vergadering. 
(Over 2020 bedroeg deze vergoeding nog € 84,77 per vergadering) 
Deze vergoeding is conform de vergoeding die aan AB leden wordt toegekend 
zijnde niet-wethouders. 
 

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  25 januari 2021 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 Nee  
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Nadere informatie: 
Korte samenvatting  (als stuk > 3 A4) of integraal voorstel (als max 3 A4) 
 

Aanleiding 
Naar aanleiding van de inmiddels uitgevoerde evaluatie van de GR Baanbrekers is over de invulling 
en rol van bestuursleden herhaaldelijk gesproken. Zo is in het DB op 11 september en 9 oktober jl. 
o.a. gesproken over de rol en invulling van de twee zogenaamde externe DB leden, zijnde de niet-
wethouders. M.b.t. deze rolinvulling is door de wethouders in het DB geconcludeerd dat zij gaarne 
over materie deskundige en gemotiveerde bestuurders zijnde externe leden in het dagelijks bestuur 
beschikken die qua deskundigheid aanvullend zijn t.o.v. de politiek verantwoordelijk wethouders. In 
dat kader heeft het DB ook aangegeven vanaf 2021 een vergoeding, zijnde presentiegelden, ter 
beschikking te willen stellen aan deze (beide) externe DB leden die gelijk is aan de hoogte van de 
vergoeding die AB leden, niet zijnde wethouders, aan presentiegeld ontvangen.    
 
Hierbij wordt u gevraagd het toekennen van een vergoeding voor het bijwonen van de DB 
vergaderingen (presentiegelden) vanaf 2021 voor de externe DB leden, conform de hoogte van deze 
vergoeding voor de AB leden zijnde niet wethouders, vast te stellen. 
  

Implementatie en 
communicatie 

n.v.t. 

Bijlage(n) n.v.t. 

 




