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1. ALGEMEEN 

Voor u liggen de jaarstukken van Baanbrekers over het jaar 2019. De jaarstukken vormen het sluitstuk 
van de planning- en controlcyclus van 2019 en bestaan uit de volgende onderdelen: 
 

1. Een algemeen deel met daarin het directieverslag dat de ontwikkelingen op hoofdlijnen 
beschrijft; 

2. het jaarverslag 2019, bestaande uit de programmaverantwoording en de verplichte 
paragrafen; 

3. de jaarrekening 2019, bestaande uit de balans, het overzicht van baten en lasten over het 
boekjaar en de toelichtingen; 

4. diverse bijlagen. 
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1.1 Directieverslag 
 
Alleen samen kom je verder! 
 

Grote zaken worden nooit gedaan door één persoon. 
Ze worden gedaan door een team van mensen. 

 
- Steve Jobs 

 
De mens staat steeds centraler bij Baanbrekers. Dit geldt voor alle talenten, zowel gesubsidieerd als 
niet gesubsidieerd. Dat is een gevolg van de ‘in-bewegingkoers’ waarmee we in 2019 van start zijn 
gegaan. Het gaat erom dat we mensen willen laten meedoen aan werk: aan werk dat zo regulier 
mogelijk is. Daarom moet –dat vinden wij– iedereen in beweging komen. Het komt aan op 
samenwerken. Het is een feit dat je in je eentje sneller gaat, maar dat je samen verder komt.  
  
Onze talenten met en zonder een beperking verdienen het om mee te doen. Onze maatschappij 
verdient het om zo inclusief mogelijk te worden. Door het in beweging komen van werkzoekenden, 
werkenden en werkgevers zorgen we er samen voor dat er nieuwe kansen en mogelijkheden ontstaan. 
Dat zorgt er weer voor dat het met onze samenleving steeds een stukje beter gaat. Het streven is dat 
iedereen naar vermogen een steentje bijdraagt aan die maatschappij. Daar worden we allemaal 
stukken beter van. 
 
Baanbrekers fungeerde ook in 2019 als springplank en vangnet voor mensen aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt. Dit zijn personen met en zonder uitkering, die tot de doelgroep behoren van de wet- en 
regelgeving die Baanbrekers namens de drie gemeenten Loon op Zand, Heusden en Waalwijk uitvoert. 
Voor die personen kwamen we ook in 2019 weer in actie. We hebben hen geholpen en gestimuleerd 
om in te stromen, door te stromen en uit te stromen. Hierbij zijn we geholpen door de economie die 
het ook in 2019 goed deed. 
 
Werkgevers roepen om het hardst om medewerkers. Het is aan ons en onze kandidaten om voor een 
goede match te zorgen. Soms is dat het invullen van een vacature, maar het kan ook het creëren van 
een nieuwe baan zijn. Onze professionals zorgden er in 2019 voor dat we wat plaatsingen betreft het 
beter deden dan verwacht. Ook het aantal personen dat op ons is aangewezen voor een uitkering nam 
af. Stuk voor stuk resultaten om trots op te zijn. Het is dan ook geen verrassing dat Baanbrekers het 
afgelopen jaar wederom, conform de benchmark van Divosa, in de top van Nederland eindigde. 
Daarnaast komen wij uitstekend uit de bus in het kader van kwaliteitscode van brancheorganisatie 
Cedris over 2019.  
 
In 2019 waren we ook intern druk bezig met veranderen. We zijn begonnen met het aanpassen van 
onze organisatie en werkprocessen aan de vernieuwde koers. We hebben met een mooi woord onze 
Future State beschreven. Door kritisch te kijken naar hoe we werkten, hebben we nieuwe keuzes 
kunnen voorbereiden. Keuzes gebaseerd op (meer) samenwerken, integraliteit en samenhang. Wat 
goed was, blijven we doen en versterken. En wat beter kan, daar gaan zijn we actief mee aan de slag. 
In feite zijn we gestart met onze organisatie en haar werkprocessen nog toekomstbestendiger te 
maken waarbij de klant altijd centraal staat. 
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Met onze in-bewegingkoers in het achterhoofd bekeken we de kansen en mogelijkheden van 
kandidaten en SW1-medewerkers. Dit leidde tot mooie projecten. Denk hierbij aan de kweekvijver voor 
logistiek talent en aan de nieuwe Werken-op-Locatieprojecten waarbij er flinke groepen SW-
medewerkers van binnen naar buiten zijn gegaan. Samen met opdrachtgevers keken we in 2019 ook 
naar de mogelijkheden om bedrijfsactiviteiten inclusief mensen over te laten nemen. Dit deden we in 
het bijzonder bij groen en de cleanroom. Uiteindelijk leidde deze beweging eind 2019 tot het besluit 
om te gaan stoppen met onze cleanroomactiviteiten, waardoor we met de medewerkers nieuwe 
toekomstwegen kunnen inslaan. Wij blijven immers te allen tijde datgene doen wat het beste is voor 
mensen. Precies zoals onze in-bewegingkoers voorschrijft. 
 
Als oud-directeur van Baanbrekers schrijf ik dit voorwoord met een groot gevoel van trots. We hebben 
in 2019 mooie en goede dingen gedaan. We hebben hard gewerkt aan het versterken van onze open 
en transparante cultuur. Mensen worden terecht gezien, gehoord en gewaardeerd. En we hebben 
volop ingezet op het (duurzaam) aan het werk brengen en houden van mensen. Dat deden we met 
veel plezier en met veel resultaat. Ik spreek dan ook vanaf deze plek de verwachting uit dat de 
organisatie hiermee ook in de jaren twintig zal doorgaan. Helaas zal dat zonder mij zijn, want ook ik 
heb de keuze gemaakt om in beweging te komen. Na anderhalf jaar neem ik met pijn in het hart 
afscheid van ‘mijn’ Baanbrekers en kies ik ervoor om mijn loopbaan voort te zetten bij de mooie 
gemeente Rotterdam. 
 
Met het managementteam en een aantal andere medewerkers heb ik over mijn vertrek nadrukkelijk 
gesproken. Ik hoor sommigen zeggen en vrezen dat het bij Baanbrekers zorgvuldig opgebouwde 
vertrouwen, de koers, de open cultuur en de transparantie, hierdoor negatief kunnen worden 
beïnvloed. Of zelfs dat alles weer teruggaat naar het oude of afgebroken wordt. U en ik weten beter. 
Ik ben ervan overtuigd dat de bevlogen en betrokken medewerkers van Baanbrekers (met steun van 
het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur) de koers onverzettelijk blijven voortzetten. De 
medewerkers van Baanbrekers zullen blijven innoveren, samenwerken en zoeken naar slimme 
manieren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ontwikkelen en nieuwe stappen op de 
arbeidsmarkt te laten zetten. Daar deden en doen wij het nog steeds voor.  
 
Over alles wat we in 2019 deden en over onze taken en verantwoordelijkheden leest u meer in het 
jaarverslag dat momenteel voor u ligt. In dit verslag gaan we in op wat Baanbrekers in de meest brede 
zin van het woord heeft opgeleverd en wat een en ander aan inzet van mensen en middelen heeft 
gevraagd. Als directeur kijk ik met een trots gevoel terug op wat onze mooie samenwerkingsorganisatie 
en onze mensen het afgelopen jaar hebben gepresteerd. Ook de komende jaren zal Baanbrekers het 
naar mijn mening net zo goed blijven doen. Misschien nog wel beter. 
 
Jaarrekening resultaat  
De jaarrekening 2019 sluit met een resultaat van voordelig € 3.077.000. Dit voordelig resultaat dient  
conform de gemaakte afspraken in de gemeenschappelijk regeling na vaststelling van de jaarrekening 
te worden terugbetaald aan de deelnemers. In de toelichting op het overzicht van baten en lasten in 
de jaarrekening (onderdeel 3.3.3.) zijn de  belangrijkste verschillen per deelprogramma nader 
toegelicht.  
 
 
Ahmed Kansouh 
Voormalig directeur  

                                                           
 
1 Sociale Werkvoorziening 
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1.2 Besluit tot vaststelling van de jaarstukken  
 
 
Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Baanbrekers in de openbare vergadering van 25 mei 2020. 
 
 
 
Het bestuur voornoemd, 
 
 
Ir. E. van Agt       R. Bakker 
 
 
 
 
Waarnemend secretaris     Voorzitter  
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2. JAARVERSLAG 

2.1 Programmaverantwoording 
 
Baanbrekers is in 2013 opgericht als intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk 
en inkomen. De taken die Baanbrekers namens de gemeenten uitvoert, zijn vastgelegd in de 
gemeenschappelijke regeling. Baanbrekers kwam tot stand door een fusie van WML 
(uitvoeringsorganisatie sociale werkvoorziening) en ISD Midden-Langstraat (uitvoeringsorganisatie 
voor sociale zaken). 

Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van de 
gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. De focus ligt daarbij vooral op het zoveel mogelijk 
aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot op de arbeidsmarkt. Belangrijke 
waarden voor de uitvoeringsorganisatie zijn zelfredzaamheid, duurzame samenwerking en sociale 
innovatie. 

Aan de bestuursorganen van Baanbrekers zijn de bevoegdheden tot regeling en bestuur overgedragen 
met betrekking tot de uitvoering van: 

- de Wet werk en bijstand (WWB); 
- het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (BBZ 2004); 
- de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 

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

zelfstandigen (IOAZ); 
- de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en de daarop gebaseerde (uitvoerings)regelingen, 

voor zover die uitvoering aan de gemeenten is opgedragen, dit met uitzondering van het 
vaststellen van de verordening wachtlijst (artikel 12, lid 2 Wsw), de verordening 
persoonsgebonden budget (artikel 7, lid 10 Wsw) en de verordening cliëntenparticipatie 
(artikel 2, lid 3 Wsw); 

- het oprichten, exploiteren en in stand houden van activiteiten voor industriële 
werkzaamheden, facilitaire dienstverlening, detacheringen en trajectbegeleiding, welke 
gericht zijn op het behouden dan wel het bevorderen van de arbeidsbekwaamheid van de 
werknemer mede met het oog op het kunnen gaan verrichten van arbeid onder normale 
omstandigheden. 

Voor de opstelling van de begroting en jaarrekening is uitgegaan van één programma in de zin van het 
BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). 
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2.1.1 Deelprogramma 1: Inkomensondersteuning 

 
Ambities en ontwikkelingen 
 
BUIG 
Het aantal uitkeringsgerechtigden in de Midden-Langstraat is in 2019 opnieuw gedaald, van 1.472 aan 

het begin van 2019 tot 1.407 op 31 december 2019. Deze dalende lijn was in de afgelopen jaren al 

goed zichtbaar en heeft zich ook in 2019 voortgezet. Toch lijkt de trend wat af te vlakken. Dit is te 
verklaren: doordat de cliënten die bemiddelbaar waren, grotendeels zijn uitgestroomd naar werk. 

Voor de cliënten die nu nog een uitkering ontvangen, is het steeds lastiger om aan het werk te komen. 
Het vergt meer aandacht en investering om hen te laten participeren.  

 

De absolute daling van het aantal uitkeringsgerechtigden is aan het afnemen vergeleken met 

voorgaande jaren, maar toch daalden we in 2019 nog steeds harder dan het landelijk niveau. Deze 

ontwikkeling levert een flinke positieve bijdrage aan het financieel resultaat van Baanbrekers. De 

uitgaven voor uitkeringen zijn immers lager dan het BUIG-budget dat voor de betaling van uitkeringen 
van het Rijk wordt ontvangen.  Uit de benchmark van Divosa en Stimulansz blijkt dat er bij Baanbrekers 

sprake is van een relatief hoge instroom én uitstroom. Dit betekent dat bij een op het oog redelijk 

constant aantal uitkeringsgerechtigden, er wel degelijk sprake is van aanzienlijke veranderingen in dat 

bestand.  

 

 
 

 Naast de uitkeringen worden uit het BUIG-budget ook de loonkostensubsidies in het kader van de 
Wet Banenafspraak en Beschut Werk betaald. Deze laatste twee posten zijn toegelicht bij 

deelprogramma 2: Re-integratie & Participatie. 
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Heusdens Interventie Team (HIT) / Bestuurlijk Interventie Team (BIT) 
Vanuit een toenemende focus op handhaving en rechtmatigheid vanuit het sociaal domein werden 
handhavers van Baanbrekers ook in 2019 ingezet voor de bestuurlijke interventieteams (HIT/BIT) van 
de gemeenten. In dienstverleningsovereenkomsten met de gemeenten is vastgelegd dat de ureninzet 
van deze medewerkers door gemeenten aan Baanbrekers wordt betaald. Conform deze 
overeenkomsten zijn de kosten verrekend. 
 
Huisvesting statushouders  
Voor de huisvesting van statushouders in de gemeente Waalwijk is vanuit Baanbrekers een coördinator 
uitvoering huisvesting ingezet. Deze inzet is door Baanbrekers separaat bij de gemeente Waalwijk in 
rekening gebracht. 
 
Bijzondere bijstand 
Bijzondere bijstand kan worden verstrekt indien sprake is van uit bijzondere omstandigheden 
voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan, en iemand niet beschikt over de middelen om 
in deze kosten te voorzien. De uitvoering van bijzondere bijstand wordt door Baanbrekers verricht met 
inachtneming van wettelijke regelgeving en afgeleide beleidsregels. 
 
In 2019 zijn de beleidsregels voor bijzondere bijstand geactualiseerd. Bij de actualisatie van de 
beleidsregels was het uitgangspunt om een betere integrale dienstverlening vanuit het sociaal domein 
mogelijk te maken en de samenwerking met de gemeentelijke dienstverlening te optimaliseren. In dit 
kader zijn inmiddels diverse initiatieven opgepakt, zoals overleggen en casusbesprekingen op diverse 
niveaus, om tot een betere integrale ketenbenadering te komen. 
 

 
 
  

Gemeente                                               

Stand per.........................................

Heusden Loon op Zand Waalwijk Totaal

31-12-2018 503 232 737 1.472

Instroom 38 24 63 125

Uitstroom 56 28 67 151

30-04-2019 485 228 733 1.446

Instroom 52 26 80 158

Uitstroom 56 31 92 179

31-08-2019 481 223 721 1.425

Instroom 50 24 76 150

Uitstroom 46 30 92 168

31-12-2019 485 217 705 1.407
Bron: Werap - totaal 2019

Ontwikkeling uitkeringsbestand 2019 per gemeente

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 2019 Realisatie 2018

Heusden 572                          784                          808                          741                          

Loon op Zand 339                          395                          408                          424                          

Waalwijk 993                          1.118                       1.128                       1.088                       

Totaal lasten 1.904                       2.297                       2.344                       2.253                       

Toelichting: Bijzondere bijstand per gemeente
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Prestatie-indicatoren  
 

Bezwaren, (hoger) beroepen, voorlopige voorzieningen en klachten 

Het aantal ontvangen klachten is in 2019 lager dan de jaren ervoor. De helft van de klachten is door 
mediation opgelost. In één geval is in 2019 een klacht gegrond gebleken. Het aantal ontvangen 
bezwaren is in 2019 (227) ten opzichte van 2018 (216) licht toegenomen. Bezwaren kunnen leiden tot 
heroverweging van het primaire besluit, waarna intrekking van het bezwaar volgt. Bezwaren kunnen 
ook door een onafhankelijke commissie worden behandeld, die, indien de klant dit wenst na een 
hoorzitting, het Dagelijks Bestuur adviseert om een bezwaar gegrond, gedeeltelijk gegrond, ongegrond 
of niet ontvankelijk te verklaren.  
 

 
 
Het aandeel gegrond (2019: 5% vs 2018: 4%) en gedeeltelijk gegrond (2019: 7% vs 2018: 9%) verklaarde 
bezwaren is onverminderd laag. Het aantal ontvangen beroepen en hoger beroepen is in 2019 (43) 
daarentegen lager dan in 2018 (50). Het percentage gegrond verklaarde beroepen is in 2019 (13%) een 
stuk lager dan in 2018 (22%). In 2019 zijn ten slotte 10 voorlopige voorzieningen aangevraagd, terwijl 
dit er 8 waren in 2018. Net als in 2018 is geen enkele aanvraag door de rechtbank toegekend. 
 
Rechtmatigheidscontrole aan de poort 
In 2019 meldden 702 mensen zich voor een uitkering. In 337 gevallen leidde dit tot een toegekende 
aanvraag (48%). Deze aantallen zijn bijna gelijk zijn aan die van 2018. 
 
  

                              Periode  

Soort

jan - apr 

2019

mei - aug 

2019

sep - dec 

2019

Totaal 2019 in % Totaal 2018

binnengekomen 7 4 2 13 100% 17

Totaal afgehandeld 6 4 1 11 100% 17

- na  mediation opgelost 4 2 6 55%

- gegrond 1 1 9%

- ongegrond 1 1 9%

- ingetrokken 1 1 1 3 27%

binnengekomen 81 78 68 227 100% 216

afgehandeld 33 78 83 194 81%

waarvan ui t 2018 42 3 1 46 19%

Totaal afgehandeld 75 81 84 240 100% 208

- gegrond 6 2 5 13 5%

- gedeeltelijk gegrond 4 6 6 16 7%

- ongegrond 36 51 46 133 55%

- niet ontvankelijk 14 15 14 43 18%

- ingetrokken 15 7 13 35 15%

binnengekomen 5 4 1 10 100% 8

Totaal afgehandeld 3 6 1 10 100% 9

- ingetrokken 1 2 3 30%

- afgewezen 2 4 6 60%

- niet ontvankel i jk 1 1 10%

binnengekomen 20 14 9 43 100% 50

afgehandeld 1 9 6 16 42%

waarvan ui t 2017 4 2 2 8 21%

waarvan ui t 2018 8 5 1 14 37%

Totaal afgehandeld 13 16 9 38 100% 54

- gegrond 1 2 2 5 13%

- ongegrond 9 12 6 27 71%

- ingetrokken 2 1 3 8%

- niet ontvankel i jk 1 2 3 8%

Klachten

Bezwaren

Voorlopige voorzieningen

(Hogere) beroepen
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Invordering BUIG  
In 2019 is € 577.000 ontvangen van debiteuren die in het verleden teveel bijstand hebben ontvangen. 
Dit is nagenoeg gelijk aan het ontvangen bedrag aan invorderingen in 2018. Naast deze ontvangsten 

die ten goede komen aan het BUIG-budget zijn er tevens invorderingen uit teveel betaalde bijzondere 

bijstand en Bbz. In 2019 is in totaal ruim € 850.000 uit invorderingen opgehaald. 

 
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) 
Doordat, gezien de aard van de regeling, het om kleine aantallen klanten gaat, is vooraf niet in te 
schatten wat de lasten en baten zijn van de uitkeringen en leningen Bbz. Deze regeling kent een 
vergoedingssystematiek die inhoudt dat 75% van de lasten vergoed worden door het Rijk. Ook 75% 
van de baten moeten worden afgedragen aan het Rijk tot een door het Rijk bepaald bedrag aan 
normbaten. Dit kan voor Baanbrekers zowel een voor- als nadeel opleveren. Er resteert dan een deel 
voor rekening van de gemeenten. Voor een deel van dat verschil verstrekt het Rijk een zogeheten vast 
budget. Bovenstaande declaratie-systematiek heeft in 2019 tot een gering voordelig saldo geleid. 
 
 
Lasten en baten 

  

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 2019 Realisatie 2018

Lasten 28.664 26.229 25.996 28.107

Baten 28.075 28.957 29.020 30.452

Saldo van lasten en baten -589 2.728 3.025 2.345

Deelprogramma 1: Inkomensondersteuning
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2.1.2 Deelprogramma 2: Re-integratie & Participatie 

 
Ambities en ontwikkelingen 
Als mensen zich melden bij Baanbrekers staat het vinden van een zo regulier als mogelijke baan die 
duurzaam is voorop. Ook voor de SW-medewerkers die bij Baanbrekers in dienst zijn, hebben wij deze 
doelstelling voor ogen.  
 
Mensen die werken kunnen zich ontwikkelen, krijgen zelfvertrouwen, maken actief deel uit van de 
samenleving en dragen hun (financiële) steentje bij aan de maatschappij. Dat is goed voor het individu 
en voor de samenleving. Helaas is dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom wordt beoordeeld 
wat de maximale arbeidspotentie is van een kandidaat/medewerker. Hiervoor wordt bepaald welke 
activiteiten nodig zijn om die potentie ten volle te benutten om zo een juiste match te maken met een 
zo regulier mogelijke baan. Het aandeel steeds moeilijker bemiddelbare kandidaten neemt toe. 
Baanbrekers is continu op zoek naar kansen op de arbeidsmarkt en doet er alles aan om de bestaande 
kloof tussen kandidaten en werkgevers zo klein mogelijk te maken. 
 
Op 17 december 2018 is het koersdocument ‘Kom in beweging’ vastgesteld. Het ‘wat’ van Baanbrekers 
verandert niet, wel brengen we in het ‘hoe’ een accentverschuiving aan. Baanbrekers wil dat iedereen 
in beweging komt om talenten met en zonder een beperking aan het werk te helpen. Mensen, 
medewerkers, werkgevers, gemeenten, instellingen, iedereen dient in beweging te komen. Door in 
beweging te komen, ontstaan er nieuwe kansen. En die kansen zijn er volop, zeker met een economie 
die flink op stoom is. Wij kunnen –ook vanuit de bestaande opdracht, missie en visie– onze talenten 
met een afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe stappen naar en op die arbeidsmarkt laten zetten. 
 
In 2019 kreeg een projectgroep de opdracht om een toekomstgericht primair proces, de zogeheten 
Future State (FS), te beschrijven op basis van de uitgangspunten uit de koers ‘Kom in beweging’. De 
uitgangspunten luiden als volgt: 

 Zo regulier als mogelijk werken; 

 welzijn van mensen staat voorop; 

 focus op werk; 

 aandacht voor integrale (keten)aanpak (fase 2); 

 instroom-Doorstroom-Uitstroom (IDU) als primair proces; 

 de bedrijfsmatige activiteiten als leerwerkinfrastructuur en vangnet; 

 gemeenschappelijke opdrachtverstrekking(en) door de gemeenten, tenzij… 
 
Met het oog op de Future State van IDU zijn de verantwoordelijkheden van afdelingen opnieuw 
gedefinieerd. De afdeling Re-integratie & Participatie is verantwoordelijk voor het primaire proces IDU, 
het Leerwerkbedrijf voor het vangnet werk en de afdeling Inkomensondersteuning voor het vangnet 
inkomen. Tevens is vastgesteld dat het primaire proces zowel voor de kandidaten uit de 
Participatiewet (Pw) als voor de (ontwikkelbare) SW-medewerkers van toepassing is. Het primaire 
proces is als volgt vastgesteld: 
 
Instroom-fase  
Het doel van de instroom-fase is het selecteren en inventariseren van de instromende Pw-kandidaten. 
Zij melden zich via diverse kanalen bij Baanbrekers. Zij krijgen informatie over de dienstverlening van 
Baanbrekers. Indien mogelijk wordt directe bemiddeling naar werk gerealiseerd (uitstroom). De 
kandidaat draagt informatie over aan Baanbrekers voor het bepalen van de juiste dienstverlening: 

 Het recht op uitkering wordt nader onderzocht; 

 de basis voor een plan van aanpak wordt opgesteld.  
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Doorstroom-fase  
Aan de hand van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) wordt onder begeleiding van een 
trajectbegeleider gewerkt aan het re-integreren naar een zo regulier en duurzaam mogelijke baan. Dit 
traject geldt zowel voor ingestroomde Pw-kandidaten, Sw-medewerkers en kandidaten van wie de 
tijdelijke ontheffing verloopt ten behoeve van een herbeoordeling. Met de kandidaten stellen we het 
doel van begeleiding vast (gericht op uitkeringsonafhankelijkheid). Deze route om het doel te behalen 
wordt vastgesteld aan de hand van: 

 Wat de kandidaat zelf kan doen; 

 wat Baanbrekers kan bieden (instrumentenkoffer); 

 wat zorgaanbieders kunnen bieden; 

 een (tijdelijke) ontheffing. 
 
Aan de hand van het POP worden de daarin benoemde activiteiten uitgevoerd. Het POP en de 
voortgang van de activiteiten worden periodiek geëvalueerd en waar nodig wordt het POP bijgesteld.  
 
Uitstroom-fase  
Deze fase behelst het matchen van Pw-kandidaten en SW-medewerkers op zo regulier en duurzaam 
mogelijke arbeidsplaatsen. Eventuele aanvullende dienstverlening wordt ingezet om een match 
mogelijk te maken (o.a. stimuleringspremie, loonkostensubsidie, jobcoaching). In het kader van nazorg 
wordt de kandidaat indien nodig gevolgd om duurzame uitstroom te borgen. 
 
Loonkostensubsidie Wet Banenafspraak 
Kandidaten met een loonwaardebeperking zijn in staat arbeid te verrichten, alleen kunnen zij niet de 
prestatie leveren die binnen dezelfde tijdsspanne verwacht mag worden van een reguliere 
medewerker. Door de inzet van loonkostensubsidies wordt een drempel weggenomen. De banen waar 
kandidaten naar bemiddeld worden, zijn de banenafspraakbanen. Bij deze soort plaatsingen hoort een 
passende vorm van begeleiding op de werkvloer. De loonkostensubsidie wordt gefinancierd uit het 
BUIG-budget, de begeleiding op de werkvloer uit het participatiebudget en de personele kosten uit de 
gemeentelijke bijdragen. 
 
Loonkostensubsidie Wet Beschut Werk 
Als er arbeidspotentie is, maar de afstand dusdanig groot blijkt dat toeleiding naar een reguliere baan 
niet haalbaar is, kan Baanbrekers beschut werk organiseren: een beschutte werkomgeving onder 
aangepaste omstandigheden. Gemeenten moeten sinds 2017 een aantal beschutte werkplekken 
creëren. Voor de Langstraatgemeenten was de taakstelling 34 plaatsen ultimo 2019. De beschutte 
werkplek gaat gepaard met intensieve begeleiding op de werkplek, verstrekking van 
loonkostensubsidie en is in de regel een structurele financiële verplichting. De loonkostensubsidies van 
Beschut werk worden gefinancierd uit het BUIG-budget, de overige kosten uit de gemeentelijke 
bijdragen. 
  
Regionale werkgeversdienstverlening & matching  
In de regionale samenwerking op het gebied van werkgeversdienstverlening in Hart van Brabant staat 
voor ons de meerwaarde van helpen van meer werkzoekenden of werkgevers dan dat we sec vanuit 
Baanbrekers zouden kunnen voorop. Dit heeft in 2019 onder andere geresulteerd in afspraken over de 
bundeling van middelen vanaf 2020. De doelstelling is enerzijds dat kandidaten in de regio (meer) 
gelijke kansen op een plaatsing hebben. Nu zijn de beschikbare middelen per organisatie bepalend. Na 
bundeling is er één fonds waaruit de verschillende plaatsingskosten betaald worden. Iedere kandidaat 
maakt evenveel aanspraak op deze middelen. De woongemeente speelt niet langer een rol.  
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Anderzijds worden werkgevers ontzorgd. Nu heeft een werkgever nog met verschillende organisaties 
te maken voor de administratieve afhandeling van een plaatsing. Na bundeling is dat niet meer zo: één 
gemeente beheert het fonds en zorgt voor de administratieve afhandeling. En het doel is om de 
uitvoering te faciliteren. De medewerkers, die onder de vlag van WSP Werkhart werken, zijn nu 
afhankelijk van de besluitvorming van verschillende organisaties. Na bundeling middelen is die 
afhankelijkheid er niet meer: zo lang er middelen in het fonds zitten, kan Werkhart plaatsingen 
financieren. 
 
Prestatie-indicatoren  
Plaatsingen met loonkostensubsidie 
 
In 2019 was het doel van Re-integratie & Participatie om 360 plaatsingen op (regulier) betaald werk te 
realiseren. 
 

 
 
In 2019 zijn 390 plaatsingen gerealiseerd. Dit zijn er 30 meer dan begroot. Ondanks de landelijke 
signalen over stagnatie van de economische omstandigheden is er in onze regio nog steeds een grote 
vraag naar medewerkers. 
 
Banenafspraakbanen & Beschut Werk  
Een deel van het BUIG-budget wordt benut voor de inzet van loonkostensubsidies ten behoeve van de 
doelgroepen: Banenafspraak, Beschut Werk en de forfaitaire loonkostensubsidie. 
 
Uiterlijk 31 december 2019 moesten 34 beschutte werkplekken van 31 uur per week gerealiseerd zijn. 
Het aantal plaatsingen Nieuw Beschut blijft echter achter op de doelstelling. Er zijn sinds 2017 in totaal 
17,65 fte aan plaatsingen gerealiseerd. Zes daarvan zijn in 2019 gestart. 
 
De taakstelling is ingegeven door de Rijksoverheid. In de praktijk vindt Baanbrekers deze aantallen niet 
terug binnen de beschikbare kandidaten of de doelgroep van het UWV. Baanbrekers ervaart, geheel 
in lijn met de landelijke trend, een groot verschil tussen de opgelegde taakstelling en de realiteit. 
Baanbrekers verwacht ondanks de eigen inspanningen, dat bij gelijkblijvend overheidsbeleid de 
taakstelling ook in de toekomst niet gehaald zal worden. 
 

 
 
  

Type plaatsingen Plaatsingen met/zonder LKS

188 fulltime- plaatsingen  116 reguliere vacatures met LKS

190 parttime-plaatsingen 262 reguliere vacatures zonder LKS

  12 plaatsingen op scholing   12 plaatsingen n.v.t. (scholing)

390 totaal 390 totaal

Categorie

Betalingen in periode Aantallen Lasten (€) Aantallen Lasten (€) Aantallen Lasten (€)

januari - april 524 € 360.009 70 38.216€            594 € 398.225

mei - augustus 594 € 359.288 56 37.763€            650 € 397.051

september - december 680 € 426.601 64 40.213€            744 € 466.814

Totaal 1.798 € 1.145.898 190 116.192€          1.988 € 1.262.090
Bron: LKS_StimPrem_NBW_uitgaven - verslagnummer: 136686 t/m 151797

Banenafspraak Beschut Werk Totaal
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Participatiebudget - trajecten 
In 2019 zijn wederom diverse re-integratie trajecten uitgevoerd. Er zijn ten opzichte van de begroting  
na wijziging geen significante afwijkingen ten aanzien van de uitgaven op deze re-integratie trajecten. 
 

 
Noot: bij het opstellen van de primitieve begroting waren de aantallen nog niet bekend. 

 
Voor wat betreft de stimuleringspremie is er een absolute afwijking van 2½ fte (uitgaande van de 
maximale toekenning van een premie). Daarnaast lopen de Inburgeringstrajecten vanaf 1 juli 2019 
mee in de bijzondere bijstand en worden per gemeente afgerekend. 
 
Project Huis, Opleiding, Baan (HOB) 
Voor 2019 zijn met de drie gemeenten 100 HOB-trajecten overeengekomen. De realisatie is 70. 
Doordat de instroom van statushouders lager is en de kandidaten in het zittend bestand een (nog) 
grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben dan verwacht, is het begroot aantal HOB-trajecten in 2019 
niet gerealiseerd. Deze kwetsbaardere doelgroep vraagt meer inspanning dan de naar arbeid 
bemiddelbare HOB-kandidaten.  
 
De doelstelling was om 40% van de 100 in 2019 te starten HOB-trajecten binnen de trajectduur van 18 
maanden te plaatsen. In 2019 zijn 70 trajecten gestart. We verwachten met deze groep binnen de 18 
maanden toch het absolute aantal (40% van 100) van 40 plaatsingen te kunnen realiseren. Dit zou 
betekenen dat we uitkomen op 57% geplaatst. Daarmee halen we, net als voorgaande jaren, de 
doelstelling van 40% ruimschoots. 
 
Uit de bestandsscreening van 2019 is gebleken dat vanuit het zittend bestand 70 statushouders 
voldoen aan de eisen voor HOB (begeleiding naar werk/opleiding). Er is gebleken dat 30 statushouders 
een activeringstraject nodig hebben. De gemeenten en Baanbrekers zijn in gesprek over het 
activeringstraject voor deze kandidaten vanaf 2020. 
 
Lasten en baten 

  

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 2019 Realisatie 2018

Stimuleringspremies 65                             52                             68                             

Inburgering 75                             36                             63                             

Transferium / SMT 165                          161                          161                          

Jobcoach / loonwaardemeting 100                          89                             21                             

Opleiding 90                             78                             29                             

Bestandsanalyse 124                          124                          17                             

Overig 25                             26                             166                          

Sub-totaal 644                          566                          524                          

Doorbelast gemeenten inburgering -75                           -36                           -63                           

Totaal re-integratie trajecten 569                          530                          461                          

Toelichting: Re-integratie trajecten

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 2019 Realisatie 2018

Lasten 3.679 3.442 3.415 3.347

Baten 1.823 1.048 968 2.211

Saldo van lasten en baten -1.856 -2.394 -2.447 -1.136

Deelprogramma 2: Re-integratie & Participatie
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2.1.3 Deelprogramma 3: Leerwerkstructuur 

 
Ambities en ontwikkelingen 
De leerwerkstructuur bestaat uit de product marktcombinaties (PMC’s) van het Werkbedrijf en de 
Werkpool. Naast het bieden van werk voor de SW-doelgroep wordt de leerwerkstructuur tevens 
ingezet voor re-integratie van kandidaten vanuit de Participatiewet. Dit geldt voor mensen die al dan 
niet tijdelijk zijn aangewezen op het vangnet en voor mensen die zijn aangewezen op de 
leerwerkstructuur voor ontwikkeling naar zo regulier als mogelijke plaatsing.  
 
De uitvoering van de Wsw is een wettelijke taak. De leerwerkstructuur is de productie-omgeving waar 
medewerkers uit de doelgroepen werkzaam zijn. Deze medewerkers zijn in dienst van Baanbrekers. 
De activiteiten van het Werkbedrijf zijn ondergebracht in diverse PMC’s. Het Werkbedrijf van 
Baanbrekers bestaat uit de volgende PMC’s: 

 Catering (Broikes en kantine) 

 Cleanroom 

 Kringloop (Twiddus) 

 Verpakken & Assemblage 

 Wasserij 

 
Daarnaast valt ook de Werkpool (vanuit Re-integratie & Participatie) onder de leerwerkstructuur. Als 
mensen nog niet in staat zijn om bij een reguliere werkgever aan de slag te gaan, zetten wij ze in op 
doorstroombanen bij externe werkgevers. Dit doen we via de Werkpool. Tijdens zo’n traject 
ontwikkelen de kandidaten zich naar volledige arbeidsfitheid en geschiktheid voor een reguliere 
vacature bij een externe werkgever. Een DU-coach (Door- en Uitstroom) is aangesteld om deze 
kandidaten te begeleiden naar een externe duurzame werkplek. 
 
In 2019 hebben we op deze wijze 24 kandidaten (waarvan 2 Wsw medewerkers in een individuele 
detachering) laten uitstromen naar een reguliere werkgever. Daarnaast lopen 3 proefplaatsingen door 
in 2020 waarvan zo goed als zeker is dat deze tot een arbeidsovereenkomst bij de werkgever leiden. 
 
Verder kent dochterorganisatie Ruelong B.V. (handelsnaam: WML Facilitair) ook nog een drietal PMC’s:  

 Groen,  

 Schoonmaak 

 Beveiliging.  
 
De activiteiten van Ruelong B.V. zijn georganiseerd in een besloten vennootschap en worden daarom 
niet nader beschreven in het jaarverslag van Baanbrekers. Hiervoor wordt een aparte jaarrekening 
opgemaakt. 
 
Ontwikkelingen Werkbedrijf 
In 2019 heeft nadere uitwerking plaatsgevonden van het uitgangspunt om mensen uit de doelgroep 
zo regulier mogelijk te plaatsen. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal medewerkers vanuit de PMC 
Verpakken & Assemblage via groepsdetachering bij twee reguliere opdrachtgevers geplaatst is.  
 
Naar aanleiding van de vastgestelde koers zijn met de opdrachtgevers van de PMC Cleanroom 
oriënterende gesprekken gevoerd over mogelijke overname van de bedrijfsprocessen. Dit bleek echter 
onhaalbaar. De grootste klant heeft uiteindelijk besloten de werkzaamheden die nu bij Baanbrekers 
worden uitgevoerd terug te halen naar het moederbedrijf, waarna besloten is om uiterlijk met ingang 
van 2021 te stoppen met deze PMC. 
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Ontwikkelingen Werkpool 
De focus op zo regulier mogelijke plaatsing heeft geleid tot een groei van de Werkpool. Naast de 
nieuwe projecten bij de twee regulier opdrachtgevers waarbij we op locatie voornamelijk met onze 
Wsw doelgroep werken, zijn we ook een project gestart in samenwerking met grote lokale 
logistiekdienstverlener. In het bedrijfspand in Waalwijk werken P-wet kandidaten in de “logistieke 
kweekvijver”. Op deze wijze worden zij klaargestoomd voor een reguliere baan bij de logistiek 
dienstverlener. Ook in 2020 zullen weer nieuwe projecten starten waarbij we op locatie van de 
opdrachtgever met zowel Wsw als P-wet kandidaten mooie producten gaan maken. 
 
Prestatie-indicatoren 
De prestatie-indicator van de leerwerkstructuur is gekoppeld aan In- Door- Uitstroom. In dit kader is 
het goed om te melden dat de leerwerkstructuur over 2019 gemiddeld aan 405 medewerkers (331,1 
fte) uit de doelgroepen werkgelegenheid heeft geboden. Gemiddeld waren 350 medewerkers daarvan 
afkomstig uit de doelgroep Wsw en 55 uit de Participatiewet. 
 

 
 
Resultaten Werkbedrijf  
Het gerealiseerd omzetvolume is in 2019 uitgekomen op € 3.228.000. Dit is een positief verschil van 
€ 108.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting. De directe lasten (begroot € 316.000) zijn 
uitgekomen op € 275.000 wat een positief verschil oplevert van € 149.000. 
 

 
Noot: bij het opstellen van de primitieve begroting waren de aantallen nog niet bekend. 

  

Werkgelegenheid Leerwerkstructuur

Doelgroep
Afdeling Aantal fte Aantal fte Aantal fte

Werkpool 111 98,5 36 31,9 147 130,4

Verpakken & Assemblage 93 74,5 7 4,3 100 78,8

Wasserij 21 16,3 4 3,3 25 19,6

Twiddus 68 53,6 3 3,1 71 56,7

Cleanroom 40 29,8 5 3,9 45 33,7

Broikes 7 5,5 0 0,3 7 5,8

Kantine 10 8,1 0 0,0 10 8,1

Totaal 350 286,3 55 46,8 405 333,1

TotaalParticipatiewetWsw

* Gemiddelde bezetting 2019

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 2019 Realisatie 2018

Verpakken & Assemblage 808                          792                          923                          

Wasserij 325                          354                          339                          

Twiddus 779                          761                          834                          

Cleanroom 819                          912                          824                          

Broikes 80                             138                          107                          

Kantine -8                             -3                             -9                             

Totaal resultaat PMC's 2.804                       2.952                       3.018                       

Toelichting: resultaat PMC's (omzet - directe productiekosten)
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Resultaten Werkpool 
De omzet van de Werkpool is in 2019 uitgekomen op € 1.999.000. Dit leidt tot een positief verschil van 
€ 199.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting. Naast het financiële draagt de Werkpool ook 
actief bij aan het kwalitatieve IDU- proces van Baanbrekers. In 2019 zijn in dit kader 35 P-wet 
kandidaten op projecten gestart als volgende stap in hun re-integratie traject. Doordat de kandidaten 
een arbeidsovereenkomst krijgen, realiseren we een besparing op het BUIG-budget van grofweg 35 x 
€ 15.000 = € 525.000. 
 
Lasten en baten 

  

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 2019 Realisatie 2018

Lasten 12.104 12.658 12.637 12.233

Baten 12.440 13.225 13.556 13.617

Saldo van lasten en baten 336 567 919 1.383

Deelprogramma 3: Leerwerkstructuur
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2.1.4 Gemeentelijke bijdragen 2019 

 
Het resultaat over het boekjaar 2019 van voordelig € 3.077.000 dient overeenkomstig de in de 
gemeenschappelijke regeling gemaakte afspraken in 2020 terugbetaald te worden aan de 
deelnemende gemeenten.  
 
Na verrekening met de afgesproken basisbijdrage betekent dit per gemeente (bedragen x € 1.000): 
 

 
 
Voor de bepaling van gemeentelijke bijdragen is uitgegaan van de volgende inwoneraantallen per 1 
januari 2019: 
 

 
 
De afrekeningen met de drie gemeenten worden dan als volgt: 
 

  

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 2019 Realisatie 2018

Begrote bi jdragen 6.409                        7.590                        7.590                        6.385                        

Resultaat jaarrekening -                            -1.544                       -3.077                       -2.579                       

Totaal 6.409                        6.046                        4.513                        3.806                        

Heusden 2.447                        2.306                        1.721                        1.452                        

Loon op Zand 1.293                        1.219                        910                           768                           

Waalwi jk 2.669                        2.521                        1.881                        1.586                        

Totaal 6.409                        6.046                        4.513                        3.806                        

Toelichting: Gemeentel i jke bi jdragen 2019

Gemeente Inwoneraantal

Heusden 44.135                      

Loon op Zand 23.327                      

Waalwi jk 48.240                      

Totaal 115.702                    

Bedragen x € 1.000 Betaald voorschot Definitieve bijdrage Terug te ontvangen

Heusden 2.778.883,92            1.721.362,01            1.057.521,91            

Loon op Zand 1.398.059,58            909.804,27               488.255,31               

Waalwi jk 3.412.795,50            1.881.466,03            1.531.329,47            

Totaal 7.589.739,00            4.512.632,31            3.077.106,69            

Afrekening gemeentelijke bijdragen 2019
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2.2 Paragrafen 
 
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat in de begroting en rekening paragrafen 
worden opgenomen waarin de beleidslijnen en de beleidsrealisatie zijn vastgelegd met betrekking tot 
een aantal beheersmatige aspecten van de organisatie.  
 
Doel is een aantal onderwerpen te bundelen in een overzichtelijke paragraaf die het bestuur 
voldoende inzicht in de betreffende onderwerpen geeft. Het BBV benoemt een zevental paragrafen, 
maar die zijn voor onze organisatie niet allemaal relevant.  
 
De voor Baanbrekers van toepassing zijnde paragrafen zijn:  
 

 2.2.1 Verbonden partijen 

 2.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 2.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen 

 2.2.4 Financiering 

 2.2.5 Bedrijfsvoering 
 
Voor Baanbrekers zijn de paragraaf grondbeleid en de paragraaf lokale heffingen niet van toepassing. 
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2.2.1 Verbonden partijen 

De volgende verbonden partijen zijn allen gevestigd in Waalwijk en vallen geheel onder de invloed van 
(het bestuur van) Baanbrekers: 
 

Soort Verbonden partijen 

1. Gemeenschappelijke regelingen n.v.t. 

2. Vennootschappen en coöperaties 2.1. Ruelong B.V. 

3. Stichtingen en verenigingen 3.1. Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW) 

3.2. Stichting Fidant 

4. Overige verbonden partijen n.v.t. 
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2.1. Ruelong B.V. 
De besloten vennootschap Ruelong B.V. is voor 100% eigendom van Baanbrekers. Het bestuur van de 
B.V. is in handen van de directie zijnde de directeur van Baanbrekers. Er is een manager benoemd die 
taken en werkzaamheden van de B.V. in de uitvoering verricht onder verantwoordelijkheid van deze 
directeur/bestuurder. Bij het besturen van Ruelong B.V. wordt rekening gehouden met de belangen 
van de aandeelhouders. Dit gebeurt door afstemming over de wijze van besturen met de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders (AvA), zijnde de voorzitter van het dagelijks en Algemeen Bestuur 
van Baanbrekers. Ruelong B.V. hanteert de handelsnaam ‘WML-Facilitair’. Ruelong B.V. exploiteert de 
bedrijfsactiviteiten groen, schoonmaak en beveiliging. Gedurende het jaar 2019 zijn er 31 personen in 
het kader van In- Door- en Uitstroom (IDU) bij WML Facilitair actief geweest. Denk dan aan de instroom 
van deze personen via WW (UWV), de praktijkroute, de Baanafspraken en Beschut Werk. Eind 2019 
zijn 122 Wsw-medewerkers van Baanbrekers werkzaam op basis van detachering bij Ruelong B.V. 
Daarmee zijn niet alleen de financiële maar ook de sociale belangen in deze deelneming voor 
Baanbrekers groot. Daarnaast heeft Ruelong B.V. op basis van een arbeidsovereenkomst zelf 
medewerkers in dienst.  
 

Naam regeling Ruelong B.V. 

Rechtsvorm Besloten vennootschap 

Openbaar belang Ruelong B.V. exploiteert de bedrijfsactiviteiten groen, schoonmaak en 

beveiliging. Ruelong B.V. hanteert de handelsnaam “WML-Facilitair”. 

Bestuurlijk belang De besloten vennootschap Ruelong B.V. is voor 100% eigendom van 

Baanbrekers. 

Financieel belang - Tussen Baanbrekers en Ruelong B.V. bestaat een rekening- 
courantverhouding. 

- Baanbrekers heeft een bij de BNG aangetrokken geldlening doorgeleend 
aan Ruelong B.V. (stand eind 2019 is € 500.000). 

- Baanbrekers heeft een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Ruelong 
B.V. afgesloten. Aan Ruelong B.V. wordt een deel in van de overhead van 
Baanbrekers doorberekend. 

- Baanbrekers heeft gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd personeel in dienst, 
dat gedetacheerd is bij Ruelong B.V. De salarislasten worden doorberekend 
aan Ruelong B.V. en de ontvangen rijkssubsidie Wsw wordt door 
Baanbrekers aan Ruelong B.V. doorbetaald. 

Eigen vermogen Begin boekjaar 2019: € 54.000 negatief 

Einde boekjaar 2019: € 481.000 negatief 

Vreemd vermogen Begin boekjaar 2019: € 2.639.000 

Einde boekjaar 2019: € 2.745.000 

Financieel resultaat 2019: € 427.000 negatief 

Risico’s Het risico is aanwezig dat de financiële performance van de bedrijfsactiviteit 

onder druk komt te staan waardoor doorgeleend geld (ultimo 2019: € 500.000) 

niet meer terugbetaald wordt en ook de bijdrage aan de overheadkosten niet 

kan worden voldaan. Baanbrekers voorziet verliezen in de jaarrekening door het 

vormen voor een voorziening gelijk aan de hoogte van het negatieve eigen 

vermogen. 

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de bedrijfsactiviteiten van Ruelong B.V. 

Als gevolg van de overheidsmaatregelen worden voornamelijk in de 

schoonmaak minder werkzaamheden uitgevoerd. Dit heeft negatieve gevolgen 

voor de omzet. Daarnaast zijn preventieve maatregelen genomen om de 

veiligheid van het personeel te waarborgen, waardoor de personeelslasten licht 

zullen stijgen. De Coronacrisis heeft geen gevolgen voor de continuïteit van de 

onderneming. 
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Beleidsvoornemens Van een aantal projecten is recent afscheid genomen omdat deze niet in lijn 

waren met de ingezette koers. Daarnaast wordt in 2020, mede door de 

tegenvallende resultaten, afscheid genomen van een paar omvangrijke 

projecten. Op deze wijze wordt geprobeerd de inzet van uitzendkrachten te 

minimaliseren en maximaal aan te sluiten op de koers van Baanbrekers. 

Ontwikkelingen/ veranderingen in 

het belang 

Zie ‘beleidsvoornemens’ 

 
 
3.1. Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW) 
Baanbrekers leent personeel in van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid (SBW). De enige 
activiteit van deze stichting is het in dienst hebben en detacheren van personeel bij of via Baanbrekers. 
Het hieruit voortvloeiend werkgeversrisico is voor rekening van Baanbrekers. De stichting maakt geen 
winst of verlies en heeft geen eigen vermogen. Het Algemeen Bestuur van Baanbrekers vormt tevens 
het bestuur van SBW. Van de stichting SBW worden (afzonderlijke) jaarrekeningen opgemaakt. 
 

Naam regeling Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW) 

Rechtsvorm Stichting 

Openbaar belang De stichting heeft regulier personeel in dienst dat ter beschikking wordt gesteld 

aan Baanbrekers tegen vergoeding van de door de stichting betaalde 

loonkosten. 

Bestuurlijk belang Het Algemeen Bestuur van Baanbrekers vormt het stichtingsbestuur van 

Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW). 

Financieel belang - Tussen Baanbrekers en SBW bestaat een rekening courantverhouding. 
- SBW heeft personeel in dienst, dat gedetacheerd is bij Baanbrekers. De 

salarislasten worden doorberekend aan Baanbrekers en subsidies en andere 
bijdragen worden door SBW aan Baanbrekers doorbetaald. 

Eigen vermogen Begin boekjaar 2019: € 0 

Einde boekjaar 2019: € 0 

Vreemd vermogen Einde boekjaar 2019: € 0  

Financieel resultaat 2019: € 0 

Risico’s De activiteiten van de stichting bestaan uit het in dienst hebben van personeel 

dat ter beschikking wordt gesteld aan Baanbrekers tegen vergoeding van de 

door de stichting betaalde loonkosten. Het risico is aanwezig dat 

detacheringsvergoedingen, subsidies en bijdragen verlaagd worden waardoor 

de financiële prestatie van de bedrijfsactiviteit onder druk komt te staan. 

 

De organisatiekosten van de stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-

Brabant (SBW) en de loonkosten van het personeel in dienst bij SBW worden 

doorbelast aan Baanbrekers, zodat het financiële resultaat per definitie nihil is. 

Het risico ligt derhalve bij Baanbrekers. 

Beleidsvoornemens Geen wijzigingen 

Ontwikkelingen/ veranderingen in 

het belang 

Geen wijzigingen 
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3.2. Stichting Fidant 
Het Algemeen Bestuur van Baanbrekers vormt het stichtingsbestuur van Stichting Fidant. Stichting 
Fidant is in een aantal gevallen voor Baanbrekers, de drie aan Baanbrekers deelnemende gemeenten, 
UWV en derden de contractant voor trajecten voor personen voor het opdoen van vaardigheden om 
de vereiste competenties te bereiken naar zo regulier als mogelijk werk.  
 
De feitelijke uitvoering van deze trajecten wordt door stichting Fidant uitbesteed aan Baanbrekers. De 
stichting maakt geen winst of verlies en heeft geen eigen vermogen. Voor de stichting Fidant worden 
(afzonderlijke) jaarrekeningen opgemaakt.  

 

Naam regeling Stichting Fidant 

Rechtsvorm Stichting 

Openbaar belang De stichting heeft personeel in dienst dat ter beschikking wordt gesteld aan 

Baanbrekers tegen vergoeding van de door de stichting betaalde loonkosten. 

Bestuurlijk belang Het Algemeen Bestuur van Baanbrekers vormt het stichtingsbestuur van 

Stichting Fidant. 

Financieel belang - Tussen Baanbrekers en stichting Fidant bestaat een rekening 
courantverhouding. 

- Stichting Fidant heeft personeel in dienst, dat gedetacheerd is bij 
Baanbrekers. De salarislasten worden doorberekend aan Baanbrekers en 
subsidies en bijdragen worden door stichting Fidant aan Baanbrekers 
doorbetaald. 

Eigen vermogen Begin boekjaar 2019: € 0 

Einde boekjaar 2019: € 0 

Vreemd vermogen Einde boekjaar 2019: € 0 

Financieel resultaat 2019: € 0 

Risico’s De activiteiten van de stichting bestaan uit het in dienst hebben van personeel 

uit de doelgroep P-wet dat ter beschikking wordt gesteld aan Baanbrekers 

tegen vergoeding van de door de stichting betaalde loonkosten. Het risico is 

aanwezig dat detacheringsvergoedingen, subsidies en bijdragen verlaagd 

worden waardoor de financiële prestatie van de bedrijfsactiviteit onder druk 

komt te staan. 

 

De organisatiekosten van de stichting Fidant en de loonkosten van het 

personeel in dienst bij Fidant worden doorbelast aan Baanbrekers, zodat het 

financiële resultaat per definitie nihil is. Het risico ligt derhalve bij Baanbrekers. 

Beleidsvoornemens Geen wijzigingen 

Ontwikkelingen/ veranderingen in 

het belang 

Geen wijzigingen 

 
  



 
 
 
 

JAARSTUKKEN BAANBREKERS 2019  27 

2.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 
In deze paragraaf worden de risico’s van Baanbrekers toegelicht en afgezet tegen de beschikbare 
weerstandscapaciteit om risico’s af te dekken. 
 
Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen van een organisatie is de mate waarin zij in staat is niet begrote, en 
substantiële financiële tegenvallers op te vangen met het doel haar taken te kunnen voortzetten. In 
beginsel hoeft Baanbrekers niet zelf te beschikken over een buffer. Er kan immers, indien noodzakelijk, 
een beroep gedaan worden op de deelnemers. Dit is echter niet altijd wenselijk. 
 
Het weerstandsvermogen geeft de robuustheid van de financiële huishouding weer. Het beoordelen 
daarvan vergt inzicht in de omvang van de risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit. Het 
weerstandsvermogen bestaat uit de beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld door de berekende 
benodigde weerstandscapaciteit op basis van het risicoprofiel. 
 

Weerstandsvermogen  =        beschikbare weerstandscapaciteit 
             benodigde weerstandscapaciteit (zie risicoprofiel) 

 
In het algemeen wordt een ratio van 0,8 tot 1,0 als matig bestempeld; een ratio boven 1,4 als ruim 
voldoende.  
 
Beschikbare weerstandscapaciteit 
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen waarover een organisatie beschikt om de financiële 
gevolgen van de onderkende risico’s te kunnen afdekken. Er moet dan gedacht worden aan onbenutte 
ruimte in de reguliere begroting, vrij aanwendbare reserves en eventuele stille reserves die te gelde 
kunnen worden gemaakt.  
 
Baanbrekers beschikt ultimo 2019 over de volgende reserves: 

 Algemene reserve 
Conform eerdere besluitvorming is de hoogte van de reserve € 1,2 miljoen.  

 Reserve herpositionering 
Deze bestemmingsreserve heeft per 31 december 2019 een saldo van afgerond 2,5 miljoen. 
Aangezien deze reserve een specifieke bestemming heeft, is deze reserve niet inzetbaar voor 
de weerstandscapaciteit. 

 Reserve vakantiegeldverplichtingen 
Deze reserve heeft eveneens een specifieke bestemming, en is niet inzetbaar voor de 
weerstandscapaciteit. 
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Benodigde weerstandscapaciteit op basis van het risicoprofiel 
De geïnventariseerde risico’s met daarbij het ingeschatte maximum schadebedrag en de inschatting 
van de kans op optreden, leveren gezamenlijk de omvang van de benodigde weerstandscapaciteit op.  
Bij de jaarrekening zijn de risico’s opnieuw bezien. De thans reële risico’s zijn in onderstaande tabel 
opgenomen.  
 

Geïnventariseerde risico’s 
 

 Risico’s Maximale 

bedrag schade 

Kans op optreden 

risico 

Gewogen risico 

1 Ontschotting en macrobudget rijksmiddelen PM PM PM 

2 Aantal uitkeringsgerechtigden versus BUIG-budget PM PM PM 

3 Garantstelling Baanbrekers aan Ruelong *PM *PM *PM 

4 Vergrijzing 1.000.000 50% 500.000 

5 Wegvallen opdrachtgevers 2.400.000 20% 480.000 

6 Ontwikkeling loonkosten Wsw 690.000 25% 172.500 

 Totaal  € 4.090.000   € 1.152.500 

*PM = naast de getroffen voorziening kunnen aanvullende risico’s optreden. 

 

Het risicoprofiel is dan als volgt: 

Gevolgklasse 

Kans 1: < 

of gelijk 

10% 

Kans 2: >10% - 

30% 

Kans 3:> 30% - 

50% 

Kans 4: >50% - 

70% 

Kans 5: >70% - 

90% 

Score 6: > 1.000.000      

Score 5: >0,5 mln - € 1,00 mln.      

Score 4: > 0,25 mio. - € 0,50 mln.   5 4   

Score 3: > 0,15 mio. - € 0,25 mln.   6    

Score 2: > € 0,10 mln. - € 0,15 mln.      

Score 1: tot en met € 0,1 mln.      

De nummering in dit risicoprofiel correspondeert met de opsomming in de tabel “geïnventariseerde risico’s” 

 
Beoordeling beschikbaar weerstandsvermogen 
Op basis van de beschikbare weerstandscapaciteit, die op basis van de jaarrekening per ultimo 2019 
€1.200.000 bedraagt, en de berekende benodigde weerstandscapaciteit op basis van het risicoprofiel, 
kan het weerstandsvermogen als volgt worden berekend. 

 
€ 1.200.000 / € 1.152.500 = 1,04 (2018: 1,16) 
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Toelichting op de risico’s 
1. Ontschotting en macrobudget rijksmiddelen (Wsw, Participatiewet)  
De bezuinigingen op het macrobudget van de Sw-subsidies zijn gebaseerd op een begrote uitstroom 
van Sw-medewerkers. Landelijk wordt geconstateerd dat de gerealiseerde uitstroom lager ligt dan de 
begrote uitstroom. Dit heeft tot gevolg dat er een discrepantie ontstaat tussen de subsidiestroom en 
de daadwerkelijke lasten welke ten laste komen van de Sw-organisatie. Het financiële effect van dit 
risico is verwerkt in de meerjarenraming. 
 
Ondanks ontschotting van de rijksmiddelen vanuit de Participatiewet in 2019 zijn met de gemeenten 
geen nieuwe afspraken gemaakt over de vergoedingen die Baanbrekers krijgt voor de uitvoering van 
de taken. Daardoor zijn herverdeeleffecten tussen de gemeenten ontstaan. 
 
2. Ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden en het macrobudget BUIG 
De ontwikkeling van het macrobudget BUIG is gebaseerd op landelijke ontwikkelingen. Lokaal wijkt de 
ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden af. Als sinds 2016 ontwikkelt het aantal 
uitkeringsgerechtigden bij Baanbrekers zich gunstiger dan de landelijke trend. Dit heeft een direct 
positief effect gehad op cijfers voor het jaar 2019.  
 
Hierin schuilt echter wel een reëel risico als deze trend zich anders gaat ontwikkelen. Het financiële 
risico dat hiermee gepaard gaat moet op dat moment in de begroting worden verwerkt en kan dan 
voor relatief grote (meerjarige) tegenvallers zorgen.  
 
3. Garantstelling Baanbrekers aan Ruelong 
In 2018 is door het AB besloten dat Baanbrekers met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 garant 
staat voor het negatief eigen vermogen van Ruelong B.V. Conform deze garantiestelling is door 
Baanbrekers een voorziening gevormd. Voor begrotingsjaar 2020 wordt op basis van de bijgestelde 
begroting een resultaat verwacht van € 300.000 negatief. Voor begrotingsjaar 2021 en verder worden 
vergelijkbare verliezen verwacht oplopend tot € 628.000 in 2023. Deze verliezen zijn opgenomen in 
meerjarenraming van Baanbrekers. Het risico is aanwezig dat het negatieve resultaat hoger is dan 
begroot. 
 
4. Vergrijzing 
Door de vergrijzing van de werkpopulatie in Nederland, neemt ook het aantal ‘oudere’ Sw-
medewerkers bij Baanbrekers toe en dit brengt hogere kosten met zich mee door toenemend verzuim. 
Dit risico wordt ingeschat op € 1,0 miljoen over een periode van 5 jaar. 
 
5. Omzet 
Het wegvallen van opdrachtgevers heeft bij de invoering van de Participatiewet meer dan gemiddeld 
impact op het resultaat. Baanbrekers is meer dan bij de Sw afhankelijk van de opdrachtgevers omdat 
het Rijk alleen het ontbrekende deel aan loonwaarde compenseert. Dit risico wordt ingeschat op 20% 
van de omzet van de 10 grootste klanten (omzet: € 2,4 miljoen). 
 
6. Ontwikkeling loonkosten Wsw 
De stijging van de loonkosten Wsw kan hoger zijn dan de compensatie daarvoor vanuit de rijksbijdrage 
Wsw. Dit risico wordt ingeschat op 1% van de salarislasten Wsw, zijnde € 138.000. Voor 5 jaar is dit 
bedrag € 690.000. 
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Overige risico’s niet in geld uitgedrukt: 
- Schending privacy door consulenten; 

- Opslag gasflessen, gevaarlijke stoffen/chemische middelen; 

- (Mogelijke) aanspraken van klanten als gevolg van het niet naleven van overeenkomsten; 

- Risico op niet naleving van de AVG. 

- Verouderde ICT-infrastructuur en beperkte uitwijkmogelijkheden 

- Enkel gebruik van een papierenarchief 

 
Ten aanzien van deze risico’s zijn afdoende maatregelen getroffen. 
 
Ontwikkelingen risico’s als gevolg van de Coronacrisis 
Bij het opstellen van de begroting 2019 zijn de risico’s naar de toen actuele kennis ingeschat. Bij het 
opmaken van de jaarrekening zijn de verwachtingen van de risico’s geactualiseerd. De risicoparagraaf 
is vooral van belang voor de begroting. Immers als er zich in het boekjaar incidenten hebben 
voorgedaan dan zijn de financiële effecten daarvan inmiddels verwerkt in de jaarrekening. Toch is het 
goed te beseffen dat bepaalde risico’s als gevolg van de Coronacrisis de komende tijd groter kunnen 
worden. We denken daarbij aan: 

 Andere ontwikkeling aantal uitkeringsgerechtigden versus BUIG-budget dan verwacht; 

 wegvallen opdrachtgevers/lagere omzetten; 

 niet voorziene kosten van organisatieaanpassingen, noodzakelijk om productie (veilig) te 

continueren; 

 niet voorziene kosten om ziekteverzuimgevallen en ontstane achterstanden te compenseren; 

 overige risico’s op gebied van informatieveiligheid, medewerkers- en klanttevredenheid, 

personeelsbeleid etc. 

 
Voor de begroting 2021 die in juli 2020 door het algemeen bestuur wordt vastgesteld zullen deze 
risico’s opnieuw worden ingeschat. 
 
We streven daarbij naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale 
maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van 
noodzakelijke (digitale) besluitvorming en zullen daarvoor de nodige interne maatregelen nemen. 
 
Financiële kengetallen 
Het BBV vereist in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing een verplichte set van 
financiële kengetallen. Doel daarvan is inzicht te geven in de financiële positie van de organisatie. 
 

Kengetal 2018  

jaarrekening 

2019  

begroting 

2019 

Jaarrekening 

Netto schuldquote -/- 4,9 - -/- 8,1 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -/- 5,0 - -/- 6,8 

Solvabiliteitsratio 56,6 % - 49,4 % 

Structurele exploitatieruimte 5,1 % -  4,7 % 

 
Bij de begroting 2019 zijn de kengetallen niet berekend. 
 
Netto schuldquote (en gecorrigeerd voor verstrekte leningen) 
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen 
middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en aflossingen op de exploitatie. Netto 
wil zeggen dat van de schulden eventueel uitgezette gelden zijn afgetrokken. De schuldenlast wordt 
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vervolgens uitgedrukt in een percentage van de begrotingsomvang exclusief mutaties op reserves. Een 
negatief percentage geeft aan dat per saldo geen sprake is van een netto schuld, maar van een positief 
saldo.  
 
Solvabiliteitsratio 
Solvabiliteit geeft aan hoe groot het aandeel is van het eigen vermogen in het totaal van de passiva. 
Het kengetal geeft inzicht in de mate waarin Baanbrekers in staat is aan haar financiële verplichtingen 
te voldoen. De ratio is het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Hoe hoger deze ratio, 
hoe groter de weerbaarheid van de organisatie.  
 
Structurele exploitatie-ruimte 
Door het zuiveren van de incidentele lasten en baten en de mutaties in de reserves, ontstaat het beeld 
in hoeverre er sprake is van een structureel sluitende begroting. De structurele lasten en baten worden 
in dit kengetal uitgedrukt als een percentage van de totale baten (voor mutaties op reserves) van het 
betreffende jaar. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de 
structurele lasten te dekken. 
 
Samenvattend kan worden gesteld dat de financiële positie in 2019 ten opzichte van 2018 nagenoeg 
ongewijzigd is. 

2.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen 

Baanbrekers beschikt momenteel over een in 2019 geactualiseerd (duurzaam) meerjaren onder-
houdsplan gebouwen 2020 – 2039 en een daarbij behorende voorziening voor het onderhoud van de 
gebouwen. In 2019 zijn met behulp van een E.E.D.-audit (Energy Efficiency Directive) alle gebouwen 
bekeken en is het uitvoeringsplan voor het onderhoud geheel geactualiseerd. De beschikbare reserve 
is bij de tweede bestuursrapportage 2019 omgezet in een voorziening. Vanaf 2020 wordt jaarlijks 
€ 342.500 gestort in de voorziening. De werkelijke onderhoudskosten worden direct ten laste van de 
voorziening gebracht. Het onderhoudsplan is opgesteld met een looptijd van 20 jaar. Uiteraard wordt 
het plan periodiek aangepast als de veranderingen in gebruik of bestemming daarom vragen. 
 
In 2019 is begonnen met planontwikkeling rond de huisvesting. De consequenties van de nieuwe koers, 
in combinatie met de staat van onderhoud/gedateerdheid van de bebouwing, maken dat er nagedacht 
moet worden over de toekomstige huisvesting van Baanbrekers. Hierbij speelt tevens de behoefte een 
meer up to date kantoorconcept te kunnen hanteren en de behoefte activiteiten en werkzaamheden 
minder versnipperd/verkokerd te kunnen uitvoeren. 
 
Ten slotte is ook verduurzaming van onze gebouwen (lager energiegebruik) een thema. In de toekomst 
zijn daarom keuzen nodig tussen (grootschalig) onderhoud en/of (ver)nieuwbouw. In 2019 heeft dat 
geresulteerd in een eerste ‘vlekkenplan’ om tot een andere indeling van de werkzaamheden te komen. 
In 2020 zal met een architect en bouwkundig bureau verdere gedachtevorming plaatsvinden over 
bovenstaand vraagstuk. Afhankelijk van de uitkomsten en adviezen zal verdere plan- en besluitvorming 
(moeten) worden voorbereid. 
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2.2.4 Financiering 

In deze paragraaf wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de financieringsfunctie. Dit 
zijn alle activiteiten die te maken hebben met het aantrekken en beheren van financiële middelen. De 
paragraaf is verplicht bij de begroting en rekening en hangt samen met de Wet financiering decentrale 
overheden (Wet Fido). De uitvoering van de financieringsfunctie dient uitsluitend de publieke taak. Het 
beheer is risicomijdend en mede gericht op het voldoen aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. 
 
Schatkistbankieren 
Overheden mogen sinds 2014 tegoeden uitsluitend bij het Rijk of andere decentrale overheden 
wegzetten. Dit is primair bedoeld om de staatsschuld terug te dringen. Dit betekent dat Baanbrekers 
dagelijks het positieve tegoed boven het drempelbedrag van € 393.000 moet overboeken naar een 
aparte rekening bij de Rijksschatkist. In onderstaand overzicht is de over- of onderschrijding per 
kwartaal gepresenteerd. 
 

Bedragen x € 1.000 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

Op dagbasis buiten ’s rijks schatkist gehouden 

middelen 

631 378 386 359 

Drempelbedrag 393 393 393 393 

Ruimte onder drempelbedrag  15 7 34 

Overschrijding van het drempelbedrag 238    

 
Bij het opmaken van de jaarrekening 2018 bleek dat we met betrekking tot het schatkistbankieren 
onvoldoende volgens de regelgeving werkten. Hierop zijn de werkprocessen aangepast, zodat vanaf 
april 2019 wordt voldaan aan de voorschriften. In het eerste kwartaal 2019 was echter nog wel sprake 
van een overschrijding van het drempelbedrag. 
 
Voor de financiering hanteert Baanbrekers het Treasurystatuut, dat op 9 juli 2018 door het Algemeen 
Bestuur is vastgesteld. Op 16 december 2019 is een nieuw treasurystatuut door het Algemeen Bestuur 
vastgesteld. Dit treedt in werking per 1 januari 2020. Bij het opstellen van het statuut is rekening 
gehouden met de bepalingen van de wettelijke kaders (onder meer Wet Gemeenschappelijke 
regelingen, Wet Fido, Regeling Uitzettingen en derivaten decentrale overheden en de 
Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden).  
Verder moet Baanbrekers rekening houden met twee normen op het gebied van financiering: de 
kasgeldlimiet en de renterisiconorm. 
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Kasgeldlimiet 
Met de kasgeldlimiet stelt de wet Fido een norm voor het maximumbedrag voor de financiering van 
de bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd <1 jaar). De kasgeldlimiet voor gemeen-
schappelijke regelingen is 8,2 % van het begrotingstotaal van de primitieve begroting. De kasgeldlimiet 
voor 2019 is berekend op € 4.294.000 (2018: € 4.433.000). 
De kwartaalgemiddelen voor 2019 bedroegen: 
 

Kwartaal Gemiddelde 

Kwartaal 1 -/- 2.093.000 

Kwartaal 2 -/- 1.392.000 

Kwartaal 3 -/- 1.478.000 

Kwartaal 4 -/- 1.772.000 

 
Gedurende 2019 is de kasgeldlimiet niet overschreden. 
 
Renterisiconorm 
De renterisiconorm is het maximum bedrag dat de organisatie jaarlijks aan renteherziening en 
aflossing van de langlopende schuld mag hebben. Voor Baanbrekers betekent het dat jaarlijks niet 
meer van 20% van het begrotingstotaal mag worden afgelost op leningen. In 2019 is ruimschoots 
binnen de limiet gebleven. 
 
Leningen en kredietfaciliteiten 
Ultimo 2019 heeft Baanbrekers nog drie langlopende leningen. De per balansdatum resterende schuld 
is als volgt: 
 

Verstrekker Schuld ultimo 2019 Jaarlijks aflossing Rente 

BNG € 210.000 € 15.000 3,40 % 

BNG € 540.000 € 180.000 2,56 % 

BNG € 500.000 € 333.333 0,49 % 

 
Bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft Baanbrekers naast bovenstaande leningen een 
kredietfaciliteit van € 3,1 miljoen. 
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2.2.5 Bedrijfsvoering 

 
Algemeen 
Primair is het doel van het onderdeel Bedrijfsvoering & Control de interne klant te adviseren en te 
ondersteunen in het behalen van de doelstellingen van Baanbrekers. Daarbij staan effectiviteit en 
efficiency voorop en worden risico’s zoveel mogelijk beperkt.  
 
Voortgang evaluatie gemeenschappelijke regeling Baanbrekers  
In de actuele gemeenschappelijke regeling van Baanbrekers is vermeld dat de financiële verdeelsleutel 
vijf jaar na inwerkingtreding van de GR moet worden geëvalueerd. In dit kader is er in het eerste 
kwartaal van 2019 gesproken met de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten. 
Afgesproken is dat Baanbrekers inzake de evaluatie een voorstel uitwerkt.  
 
In mei 2019 heeft het Algemeen Bestuur het plan van aanpak en de reikwijdte voor de evaluatie van 
de gemeenschappelijke regeling van Baanbrekers vastgesteld. Daarbij is uitgegaan van een drietal 
invalshoeken, namelijk financieel, beleidsmatig en bestuurlijk. Het streven om einde 2019 een nieuwe 
gemeenschappelijke regeling Baanbrekers te hebben, is niet gelukt. Dit wordt nu waarschijnlijk het 
tweede kwartaal 2020. 
 
Planning & Control/Financiën  
Op 27 mei 2019 heeft het Algemeen Bestuur van Baanbrekers de “Financiële verordening 
Baanbrekers” vastgesteld. Tevens zijn op dezelfde datum de ‘‘Controleverordening Baanbrekers’’ en 
het ‘‘Controleprotocol rechtmatigheid” vastgesteld. 
 
Het herziene “Treasurystatuut Baanbrekers” is op 16 december 2019 vastgesteld en treedt in werking 
per 1 januari 2020. Hiermee zijn duidelijke kaders gegeven voor de inrichting en het beheer van de 
financiële functie en de daarmee gepaard gaande planning- en controlcyclus. De verschillende P&C-
documenten zijn ten opzichte van 2018 verbeterd. Voor de financiële administratie zijn stappen gezet 
om deze te verbeteren en moderniseren; door het vertrek van leidinggevenden begin 2020 is dit proces 
gestokt. 
 
Interne beheersing 
Proces-risicomanagement 
In 2019 is de context- en stakeholdersanalyse verfijnd waarbij een kruisbestuiving heeft 
plaatsgevonden met het project “Aantoonbaar in control”. Gezamenlijk is niet alleen gekeken naar de 
verschillende bedrijfsprocessen met de daarbij aanwezige risico’s, maar ook naar de mate waarin er 
verbetering kan worden aangebracht en hoe de processen vervolgens getoetst kunnen worden in hun 
opzet, bestaan en werking. 
 
Team Interne Beheersing heeft ook in 2019 de opzet, het bestaan en de werking van diverse processen 
getoetst op het gebied van Informatieveiligheid (ISO 27001/ENSIA), administratieve organisa-
tie/interne controle (AO/IC), kwaliteit (ISO 9001 en ISO 13485), Arbo en preventie, Milieu (t.a.v. K.A.M. 
geldt de VCA; de bepalingen uit de Checklist Aannemers) en Archief (KIDO). Het team signaleerde ook 
in 2019 verbetermogelijkheden in de diverse processen, beoordeelde verder risico’s, adviseerde het 
management hierover en toetste de effectiviteit van eventueel genomen maatregelen. 

 
De controles die intern worden uitgevoerd, worden in veel gevallen ook nog getoetst door een 
onafhankelijke partij. Daarmee wordt een onafhankelijk oordeel (bevestiging) verkregen over de 
opzet, het bestaan en de werking van het systeem. In 2019 heeft het, net zoals in 2018, wederom 
geleid tot het behouden en/of het verlengen van alle daarmee gepaard gaande certificaten. 
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KAM 
De koers van Baanbrekers richt zich steeds meer op het kijken naar arbeidsmogelijkheden van 
(gesubsidieerde) medewerkers buiten de muren van Baanbrekers. Omdat de mens hierbij centraal 
staat, is de rol van de adviseur Kwaliteit Arbo en Milieu steeds belangrijker. De rol van adviseur bestaat 
onder andere uit het onderzoeken van externe werkplekken en advies uitbrengen over wat nodig is 
om een werkplek geschikt te maken en te houden voor de medewerker. Dit alle met het oog op een 
gezonde en passende werkomgeving voor de medewerker. Op procesmatig vlak is ook dit jaar door 
DEKRA een audit uitgevoerd voor het kwaliteitssysteem medisch. Deze audit is succesvol verlopen. 
Verder zijn in het kader van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) diverse rondgangen gemaakt 
en is gestart met de uitvoering van de daaruit voortkomende acties. 
 
Archief 
De archiefinspectie heeft in 2019 aangegeven dat voor wat betreft het archief een 
managementsysteem moet worden opgezet. Dit krijgt zijn beslag in 2020 en zal aanhaken bij de reeds 
bestaande systemen. Tegelijkertijd staan we onder andere met het archief aan de vooravond van 
verdere digitalisering.  
 
In 2019 is gestart met het publiceren van Verordeningen op de site van de overheid. Dit is een 
bewerkelijke en intensieve klus geweest maar heeft de transparantie van onze organisatie vergroot.  
 
Personeel en organisatie  
In 2019 hebben we de term duurzame inzetbaarheid handen 
en voeten gegeven. Het begrip duurzame inzetbaarheid 
bestaat grofweg uit drie pijlers: 
1. Gezondheid / vitaliteit 
2. Groei / mobiliteit 
3. Cultuur / plezier 
 
Om de focus te verleggen van verzuim naar preventie is in 
2019 de Taskforce Werkfit in het leven geroepen. Dit team 
van professionals behandelt zaken op het gebied van 
vitaliteitsbevordering, gezondheid, verzuimpreventie en 
medewerkerstevredenheid. In de taskforce worden telkens 
twee leidinggevenden uitgenodigd om te sparren met de 
professionals om zodoende van elkaar te leren. 
 
Wat betreft het verzuim in 2019 is het volgende te melden: 

 Het gemiddeld verzuimpercentage is in 2019 van 
12,9% naar 14,0% gestegen. 

 De gemiddelde meldingsfrequentie is van 2,1 naar 
1,94 gedaald.  

 
Met dit verzuimpercentage en meldingsfrequentie scoort Baanbrekers hoger dan de benchmark SW-
bedrijven van vergelijkbare omvang. Ondanks alle inspanningen in 2019 is het nog niet gelukt het 
verzuim terug te dringen. In 2020 staan interviews met soortgelijke organisaties als Baanbrekers op de 
planning om zodoende van hen te leren. 
 
In 2019 zijn de ervaringen van de pilot medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) binnen de PMC 
Verpakken & Assemblage van het Werkbedrijf uitgerold over meerdere afdelingen van de organisatie. 
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De succesfactoren hierbij zijn de interviews met de medewerkers en de door de medewerkers 
voorgestelde verbeteracties om zo draagvlak en eigen verantwoordelijkheid te bevorderen. Op deze 
manier zijn in 2019 tien teams met de medewerkers of een afvaardiging daarvan, aan de slag gegaan. 
 
De pilot met de medewerkerscoach vanuit het project Mens in Beeld, een nieuwe rol in het 
Werkbedrijf, bleek in 2019 succesvol te zijn. De medewerkerscoach ondersteunt leidinggevenden om 
ontwikkelbare medewerkers zo regulier als mogelijk te laten werken (zie ook koersdocument Kom in 
Beweging). De basis is gelegd voor verdere uitrol van deze pilot in 2020. 
 
In augustus 2019 zijn de strategische HR doelstellingen 2019-2023 opgeleverd. Als brondocument voor 
deze doelstellingen is het Baanbrekers strategisch plan gebruikt: “Met trots, lef en vakmanschap 
werken we aan een inclusieve arbeidsmarkt waarbij de mens voorop staat”. HR-doelstellingen 
Baanbrekers zijn: 
 

 Duurzame inzetbaarheid (gezondheid, groei, plezier) 

 Professionele cultuur 
 
Deze HR-doelstellingen worden de komende jaren verder uitgewerkt.  
 
In 2019 werd duidelijker wat de koers “Kom in Beweging” voor de interne organisatie betekent. Op 
enkele afdelingen is overcapaciteit ontstaan of weten we dat medewerkers boventallig zullen gaan 
worden. Bij andere afdelingen is (ook door ontwikkelingen zoals digitalisering, toenemende 
complexiteit van werkzaamheden e.d.) capaciteit tekort of ontstaan vacatures. Herinrichting van 
diverse organisatieonderdelen is noodzakelijk om efficiënt te kunnen (blijven) werken. Om de gevolgen 
in goede banen te leiden voor medewerkers is, samen met de medezeggenschap, hard gewerkt aan 
richtlijnen bij terugkeergarantie, het opstellen van leidende principes bij herstructurering en een 
sociaal akkoord voor de hele organisatie. Bij dit alles is preventieve mobiliteit en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer het uitgangspunt. 
 
Naast bovenstaande zijn de volgende zaken opgepakt en gerealiseerd in 2019: 

 Projecten: Slapende dienstverbanden (ten behoeve van aanbod vaststellingsovereenkomst en 
transitievergoeding) en Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) 

 Adviezen rond de terugkeergarantie bij interne mobiliteit en de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) 

 Evaluaties en adviezen: verloningsconstruct Fidant ten behoeve van de Pw-kandidaten en rond de 
modernisering gratificatiebeleid 

 Bijdrage aan advies team Facilitaire zaken en aan werkgroep nieuw sociaal statuut/plan 
Baanbrekers  

 Onderhandse meervoudige aanbesteding ten behoeve van nieuwe Arbodienst 

 Ondersteuning organisatie bij onder andere uitbesteding georganiseerd vervoer en bij invulling 
van 39 vacatures 

 Inhaalslag laten overleggen van Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 2 

 Update documenten handboek personeelsinformatie 
 
 
 
  

                                                           
 
2 in het kader van informatieveiligheid & privacy van ‘vaste’ medewerkers met een hoog risico naar aanleiding van hun functieprofiel. 
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Communicatie 
Binden. Boeien. Betrekken. Dat wil Baanbrekers bereiken met haar communicatie-inspanningen. Het 
vaststellen van de in-bewegingkoers (eind 2018) had natuurlijk gevolgen voor de manier waarop we in 
2019 aan de slag zijn geweest met onze interne en externe communicatie. In al onze uitingen plaatsen 
we de mens en zijn of haar stappen naar zo regulier als mogelijk werken centraal.  
 
We hebben ook in 2019 nog meer ervaringsverhalen kunnen delen over successen, over talenten, 
kandidaten en medewerkers die nieuwe stappen hebben gezet naar en op de arbeidsmarkt. Door het 
delen van dit soort bijzondere mensverhalen met onze interne en externe doelgroepen, zorgden we 
ervoor dat onze organisatie nog meer en beter op de kaart is komen te staan als expert in het aan de 
slag helpen van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook zorgden we ervoor dat onze 
talenten, kandidaten en medewerkers meer in beweging kwamen. 
  
Wat communicatie betreft waren we in 2019 vooral bezig met het inzetten en door-ontwikkelen en 
verfijnen van onze bestaande communicatiemiddelen, met als doel dat de betrokkenheid bij onze 
organisatie en haar doelen onder onze doelgroepen groter is geworden. In 2019 hebben we stappen 
gezet om onze communicatie verder te optimaliseren. Zo is er uitbreiding gekomen op 
communicatiegebied, waardoor er een compact communicatieteam is gevormd. Hierdoor zijn de 
slagkracht en de continuïteit beter gewaarborgd. 
 
In al onze communicatie benadrukten we het in-, door- en uitstromen van medewerkers en 
kandidaten. Ook werkten we weer meer met audiovisuele middelen zoals filmpjes, animaties, 
infographics en foto’s. En we hebben een vervolgstap gezet om van onze medewerkers, onze 
gemeenten en onze werkgevende klanten ambassadeurs te maken voor de mogelijkheden van 
Baanbrekers. In dit kader zijn in 2019 voor de tweede keer de succesvolle Participatieprijzen uitgereikt.  
 
Uitgangspunten 
In onze communicatie hanteerden we onder meer de volgende uitgangspunten: 

 We zetten de mens (en zijn of haar talenten) centraal; 

 we vertelden steeds meer verhalen en communiceren over échte mensen en over échte 
situaties, waarbij we relaties, medewerkers en kandidaten aan het woord lieten; 

 we maakten duidelijk dat inclusiviteit en meedoen het nieuwe normaal zijn; 

 we communiceerden zo veel mogelijk op een integrale manier vanuit Baanbrekers 
(Baanbrekers was altijd communicatief ‘in the lead’). 

 
Informatie en automatisering  
In 2019 is naast het reguliere onderhoud aan de ICT-omgeving een nieuwe dubbele firewall oplossing 
geïmplementeerd en zijn de voorbereidingen voor de vervanging van de servers en werkplekken 
afgerond. De aanvraag voor de vervanging zal begin 2020 in de markt uitgezet worden.  
 
Het aantal ondersteuningsverzoeken aan het ICT-team is gedaald van 4.200 in 2018 naar 3.800 in 2019. 
De belangrijkste redenen hiervan zijn de verbeteringen in de Centric-software wat tot minder vragen 
en problemen heeft geleid voor onze gebruikersorganisatie en de applicatiebeheerders.  
 
De digitalisering van het uitkeringsdossier is in 2019 voorbereid en zal in het eerste kwartaal van 2020 
worden ingevoerd samen met het scannen van het dynamisch cliëntenarchief. 
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3. JAARREKENING 2019 

Hierna wordt in de jaarrekening via de balans met toelichting en het overzicht van lasten en baten met 
toelichting de financiële verantwoording afgelegd over boekjaar 2019. 
 
De indeling van de jaarrekening 2019 is niet gewijzigd ten opzichte van 2018. De jaarrekening is in 
overeenstemming met de voorschriften uit het BBV, maar wijkt op onderdelen af van de begroting. De 
belangrijkste verschillen zijn: 
 
Verantwoording kosten van overhead 
In de oorspronkelijke begroting stonden de kosten van overhead onder het programmaplan 
(deelprogramma 4). In de jaarrekening zijn de kosten afzonderlijk verantwoord, dus niet als 
deelprogramma opgenomen. Dit ook conform de indeling van de gewijzigde begroting. 
 
Verwijzingen naar dochteronderneming Ruelong B.V. 
In de oorspronkelijke begroting van Baanbrekers was op meerdere plaatsen (financiële) informatie 
over Ruelong B.V. opgenomen. In de jaarrekening komen deze verwijzingen nog maar beperkt terug. 
Ruelong is immers een afzonderlijke B.V. met een eigen jaarrekening. Verwijzingen naar Ruelong 
komen nog wel terug onder bijvoorbeeld de financiële activa, de voorzieningen en de paragraaf 
verbonden partijen. 
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3.1 Balans per 31 december 2019 
 

 
  

ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018

Vaste activa 5.024 5.902

Materiële vaste activa 4.296 4.825

Investeringen met een economisch nut

- Gronden en terreinen 1.033 1.040

- Bedri jfsgebouwen 2.791 3.119

- Vervoermiddelen 49 62

- Machines , apparaten en insta l laties 159 205

- Overige materiële vaste activa 265 400

Financiële vaste activa 728 1.076

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen 18 18

Leningen aan:

- deelnemingen 500 833

- overige verbonden parti jen 210 225

Vlottende activa 9.651 7.146

Voorraden 15 16

Grond- en hulpstoffen 15 16

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 6.871 5.466

Vorderingen op openbare l ichamen 36 261

Uitzettingen in ’s  Ri jks  schatkis t met een rentetypische loopti jd korter dan één jaar 1.850 0

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instel l ingen 973 1.104

Overige vorderingen 4.002 4.101

Overige ui tzettingen 10 0

Liquide middelen 331 541

Kassa ldi 6 7

Banksaldi 325 534

Overlopende activa 2.434 1.122

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die 

ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel

702 503

- overige Nederlandse overheids l ichamen 702 503

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van 

volgende begrotingsjaren komen

1.732 620

Totaal activa 14.676 13.048
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PASSIVA 31-12-2019 31-12-2018

Vaste passiva 9.797 9.231

Eigen vermogen 7.255 7.381

Algemene reserve 1.200 1.200

Bestemmingsreserves 2.978 3.602

Gereal iseerd resultaat 3.077 2.579

Voorzieningen 1.292 72

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 1.250 1.778

Onderhandse leningen van:

- binnenlandse banken en overige financiële instel l ingen 1.250 1.778

Vlottende passiva 4.879 3.816

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 2.458 1.649

Overige schulden 2.458 1.649

Overlopende passiva 2.420 2.168

1.657 1.370

- overige Nederlandse overheids l ichamen 631 675

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 132 123

Totaal passiva 14.676 13.048

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgende 

begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende 

arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen (vooruit)ontvangen voorschotbedragen 

voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van 

volgende begrotingsjaren
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3.2 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 
 

 
 
In de toelichting op het overzicht van lasten en baten in de jaarrekening (zie 3.3.3) zijn de verschillen 
ten opzichte van de begroting nader toegelicht en geanalyseerd. 
  

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 2019 Realisatie 2018

Lasten

DP1: Inkomensondersteuning 28.664 26.229 25.996 28.107

DP2: Re-integratie & Participatie 3.679 3.442 3.415 3.347

DP3: Leerwerkstructuur 12.104 12.658 12.637 12.233

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 122 478 445 182

Totaal lasten deelprogramma's 44.569 42.808 42.493 43.870

Overhead 6.471 7.427 7.139 6.302

Totaal lasten 51.040 50.235 49.632 50.171

Baten

DP1: Inkomensondersteuning 28.075 28.957 29.020 30.452

DP2: Re-integratie & Participatie 1.823 1.048 968 2.211

DP3: Leerwerkstructuur 12.440 13.225 13.556 13.617

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 6.893 7.950 8.541 7.587

Totaal baten 49.232 51.180 52.086 53.867

Saldo van lasten en baten -1.807 944 2.453 3.696

Af: stortingen reserves -250 -240 -240 -1.210

Bij: onttrekkingen reserves 233 839 864 93

Gerealiseerd resultaat -1.824 1.544 3.077 2.579
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3.3 Toelichtingen 

3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften volgens het Besluit Begroting 
en Verantwoording Provincies en Gemeenten. 

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en 
passiva gewaardeerd tegen nominale waarden.  

De lasten en baten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten 
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn. 

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het 
dividend betaalbaar gesteld wordt. 

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen 
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is 
dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) 
schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.  

Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van 
het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks 
terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige 
personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet 
worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, 
overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. 

De Coronacrisis die in het voorjaar 2020 in volle hevigheid uitbrak, heeft wereldwijd grote 
maatschappelijke en financiële gevolgen, dus ook voor Baanbrekers, maar heeft geen gevolgen voor 
de continuïteit van de organisatie. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf 
”gebeurtenissen na balansdatum” (3.3.2; toelichting op de balans), de paragraaf “verbonden partijen” 
(2.2.1, onderdeel Ruelong) en de paragraaf “weerstandsvermogen en risicobeheersing” (2.2.2). 
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Balans 

ACTIVA 

Vaste activa 

Investeringen met een economisch nut 

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke 
investeringsbijdragen van derden zijn op de betreffende investering in mindering gebracht; in die 
gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Aanschaffingen kleiner dan € 10.000 worden niet in 
meerdere jaren afgeschreven, maar direct ten laste van de exploitatie gebracht.  

De afschrijvingstermijnen zijn vastgelegd in de nota Investeren, Waardering en Afschrijven die op 13 
september 2019 door het Dagelijks Bestuur is vastgesteld. De afschrijvingstermijnen voor nieuwe 
investeringen zijn bepaald op: 

 

Soort Termijn 

Machines en installaties 

Productie machines / apparatuur 5 jaar  

Heftrucks 10 jaar 

Warmtepompen 10 jaar 

Bouwkundige installaties 15 jaar 

Technische installaties, lift 20 jaar 

Hard- / software, telefoons 

Software   5 jaar 

PC’s, randapparatuur, servers 5 jaar 

Telefooncentrale 10 jaar 

Gronden en terreinen 

Gronden n.v.t. 

Slagbomen, beveiligingsinstallaties   10 jaar 

Bestrating   25 jaar 

Gebouwen 

Renovatie, restauratie, verbouw 20 jaar 

Gebouwen en kantoren 40 jaar 

Transport- en vervoermiddelen 

Bedrijfsauto’s  5 jaar 

Inventaris 

Kledingcontainers 10 jaar 

(Kantoor)meubilair 10 jaar 

Vast meubilair 15 jaar 



 
 
 
 

JAARSTUKKEN BAANBREKERS 2019  45 

Financiële vaste 
activa 

 

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden 
partijen, (overige) leningen u/g en (overige) uitzettingen zijn opgenomen tegen 
nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in 
mindering gebracht. 

Participaties in het aandelenkapitaal van N.V.’s en B.V.’s (kapitaal-verstrekkingen 
aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de 
verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt 
structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering 
plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk 
gebleken. De actuele waarde ligt boven de verkrijgingsprijs. Van een deelneming 
is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als Baanbrekers participeert in het 
aandelenkapitaal van een N.V. of B.V.. 

  
Vlottende activa 

Voorraden De overige grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) zijn gewaardeerd  
tegen (historische) kostprijzen. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar 
marktwaarde. Het onderhanden werk is gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs 
dan wel de lagere marktwaarde.  

 
Gerede producten zijn gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde 
indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor 
als voorraden incourant worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van 
grond- en hulpstoffen en de loon- en machinekosten die aan de vervaardiging 
kunnen worden toegerekend.  

 
Vorderingen en 
overlopende  
activa 

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte 
oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt 
statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. 
 

Liquide middelen 
en overlopende 
posten 

Deze activa zijn tegen nominale waarde opgenomen. 

 

PASSIVA 

Vaste schulden 
Vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De 
vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. 
 

Vlottende passiva 
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
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Resultaatbepaling 

Algemeen 

 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de 
geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op 
transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen 
reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Voor orders met een langere productietijd, wordt 
op een voorzichtige wijze, naar evenredigheid van de stand van het werk 
gecalculeerde winst verantwoord. Op materiële vaste activa wordt afgeschreven 
op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats 
volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. 
 

Opbrengsten Onder opbrengsten wordt verstaan: de aan derden in rekening gebrachte  
bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder  
aftrek van kortingen en exclusief omzetbelasting, alsmede de voor de eigen 
organisatie in het kader van de normale bedrijfsactiviteiten geleverde goederen 
en diensten. 

 

Kosten 

 

 

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking  
hebben. 

Personeelskosten 

 

De personeelskosten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Ten opzichte van 
voorgaand jaar en de begroting, is in de realisatie een nadere onderverdeling 
gemaakt naar de salariskosten, de overige personeelskosten en de doorberekende 
kosten aan Ruelong. 

 

Borg- en garantiestellingen 

Buiten de balanstelling dient het totaalbedrag van door Baanbrekers gewaarborgde leningen te 
worden opgenomen. Ultimo 2019 was dit niet aan de orde. 
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3.3.2 Toelichting op de balans per 31 december 2019 

Vaste activa 
Materiële vaste activa 
Investeringen met een economisch nut 
 

 
 
In de gewijzigde begroting 2019 zijn de volgende investeringen opgenomen: 
 

Investering Investeringskrediet 
2019 

Werkelijk besteed 
2019 

1.(DMS) / informatieveiligheid 50.000 0 

2.Vervanging 2 bedrijfsauto’s  77.500 14.669 

3.Cleanroom: vervanging koelinstallaties en stoombevochtigers 48.500 0 

4.Verpakken & Assemblage: vervanging telmachines 22.500 0 

5.Verpakken & Assemblage: vervanging machinepark 147.000 0 

6.Bedrijfsvoering: vervanging dak en inrichting werktuin Beschut 
Werk 

80.000 0 

7.Bedrijfsvoering: Vervanging ICT-netwerk 320.000 0 

8.Quick wins op basis van resultaten 
medewerkerstevredenheidsonderzoek 

50.000 24.544 

Totaal € 795.500 € 39.213 

 

Toelichting op de investeringen 
(DMS) / informatieveiligheid € 50.000 
Bedrijfsvoering: vervanging ICT-netwerk € 320.000 
Voor beide projecten geldt dat deze gepland waren om in 2019 uitgevoerd te worden. Wegens andere 
prioriteiten is de uitvoering doorgeschoven naar 2020. Het MT heeft het pakket van eisen inmiddels 
aangescherpt. De budgetten worden volledig overgezet naar het boekjaar 2020.   
 
Vervanging 2 bedrijfsauto’s € 77.500 
De vervangingen lopen iets achter op de planning, maar de verwachting is dat in 2020 de auto van 
Broikes wordt vervangen. Van het per 31 december resterende bedrag ad € 62.831 is nog € 32.500 
nodig. Dit bedrag blijft beschikbaar in 2020.  
 
Cleanroom: vervanging koelinstallaties en stoombevochtigers € 48.500 
Verpakken& assemblage: vervanging telmachines € 22.500 
Deze posten komen te vervallen. In verband met de voorgenomen sluiting van de cleanroom worden 
geen investeringen meer gedaan en worden de restantbedragen niet overgebracht naar het nieuwe 
boekjaar.  
 
 
 

Bedragen x €1.000 Boekwaarde 

31-12-2018 Investeringen

Desinvester-

ingen/ bijdragen 

derden

Afschrijving 

desinvestering / 

afwaardering Afschrijvingen

Boekwaarde 

31-12-2019

Gronden en terreinen 1.040 0 0 0 -7 1.033

Bedri jfsgebouwen 3.119 0 0 0 -327 2.791

Vervoermiddelen 62 15 -206 201 -22 49

Machines , apparaten en insta l laties 205 0 0 0 -46 159

Overige materiële vaste activa 400 25 -8 8 -160 265

Totaal 4.825 39 -215 209 -563 4.296
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Verpakken en assemblage: vervanging machinemark € 147.000 
In 2019 is onderzoek gedaan naar de technische werking van het machinepark van de Cip Cap machine 
inclusief besturing. Naar aanleiding van het onderzoek, dat plaats vond in overleg met de klant, is de 
investeringsbegroting teruggebracht naar € 50.000. Dit bedrag is in 2020 nodig voor met name 
aanpassing van onderdelen (werkstations e.d.) die eigendom zijn van Baanbrekers.  
 
Bedrijfsvoering: vervangen dak en inrichting werktuin Beschut Werk € 80.000 
In verband met het nieuwe MJOP en de bijgestelde visie op de huisvesting is aan het dak in 2019 niets 
gedaan. Als de plannen rond de huisvesting in de toekomst doorgaan volgens het nog in te brengen 
vlekkenplan, zal het dank van gebouw 3 niet meer worden vernieuwd. De investering van € 50.000 zal 
niet worden overgeheveld naar 2020. De kosten voor de inrichting werktuin Beschut werken, die 
geraamd waren op € 30.000 komen eveneens te vervallen. Ook deze herinrichtingskosten voor de 
uitvoering van het vlekkenplan worden in de nieuwe kostenramingen in 2020 meegenomen.  
 
Quick wins op basis van resultaten medewerkerstevredenheidsonderzoek € 50.000  
Het per 31 december beschikbare restantbedrag ad € 25.441 is in 2020 nog nodig en zal administratief 
worden overgebracht naar het nieuwe boekjaar. 
 
Financiële vaste activa 
 

 
 
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen € 18.000 
De deelneming ad € 18.000 betreft het startkapitaal van Ruelong B.V. dat in 2009 is opgericht. 
Baanbrekers is 100% eigenaar van Ruelong B.V. 
 
Leningen aan deelnemingen € 500.000 
In 2016 is een lineaire lening van € 1.500.000 door Baanbrekers afgesloten voor Ruelong B.V. met een 
looptijd van vijf jaar. In 2019 zijn twee aflossingstermijn voldaan (€ 333.000). Het restant van de lening 
bedraagt ultimo 2019 € 500.000. 
 
Leningen aan overige verbonden partijen € 210.000 
Dit betreft een lening aan de gemeente Waalwijk. De looptijd van de lening is twintig jaar. Het 
rentepercentage bedraagt 3,4 %. In 2019 is een aflossingstermijn voldaan (€ 15.000). Het restant van 
de lening bedraagt ultimo 2019 € 210.000. 
 
  

Bedragen x €1.000
Boekwaarde 

31-12-2018 Investeringen Aflossingen

Afwaardering/ 

Desinvestering

Boekwaarde 

31-12-2019

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen 18 0 0 0 18

Leningen aan:

- deelnemingen 833 0 -333 0 500

- overige verbonden parti jen 225 0 -15 0 210

Totaal 1.076 0 -348 0 728
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Vlottende activa  
Voorraden 
 
Grond- en hulpstoffen: 

 

 
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt 
gespecificeerd worden:  
 

 
 
Vorderingen op openbare lichamen € 36.000  
Dit betreft twee vorderingen inzake project Huisvesting, Opleiding, Baan en een afrekening inzake het 
verzorgen van een inkomenstoets. 
 
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar € 1.850.000  
Dit betreft het saldo dat is uitgezet in het kader van schatkistbankieren. 
 
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen € 973.000  
Dit betreft de RC-verhoudingen met: 
 

 
 
  

Bedragen x €1.000
Boekwaarde 

31-12-2019

Boekwaarde 

31-12-2018

Grond- en hulpstoffen 15 16

Totaal 15 16

Bedragen x €1.000
Boekwaarde 

31-12-2019

Voorziening 

oninbaarheid

Balanswaarde 

31-12-2019

Balanswaarde 

31-12-2018

Vorderingen op openbare l ichamen 36 0 36 261

Uitzettingen in ’s  Ri jks  schatkis t met 

een rentetypische loopti jd korter dan 

één jaar

1.850 0 1.850 0

RC met niet-financiële instel l ingen 973 0 973 1.104

Overige vorderingen 8.300 -4.298 4.002 4.101

Overige ui tzettingen 10 0 10 0

Totaal 11.169 -4.298 6.871 5.466

Bedragen x €1.000
Boekwaarde 

31-12-2019

Boekwaarde 

31-12-2018

Stichting Bevordering 

Werkgelegenheid Midden-Langstraat -314 18

Stichting Fidant -60 -33

Ruelong B.V. 1.348 1.119

Totaal 973 1.104



 
 
 
 

JAARSTUKKEN BAANBREKERS 2019  50 

Overige vorderingen € 4.002.000 
De specificatie is als volgt: 
 

 

 
Met betrekking tot de vorderingen op bijstandsdebiteuren wordt opgemerkt dat op het uitstaande 
saldo een bedrag van € 4.297.000 (2018: €3.846.000) in mindering wordt gebracht. Dit betreft de 
berekende voorziening dubieuze debiteuren op basis van verwachte oninbaarheid van de vorderingen. 
 
In 2018 heeft de gewijzigde systematiek voor de bepaling van de dubieuze debiteuren reeds geleid tot 
een realistischere inschatting van de invorderbaarheid en oninbaarheid van de uitstaande vorderingen 
op bijstandsdebiteuren. De screening is in 2019 doorgezet en de systematiek is bestuurlijk vastgesteld. 
Vanaf 2019 wordt de dubieusheid van de vorderingen op individueel niveau bepaald. 
 
Nominatieve stand bijstandsdebiteuren  
Dit betreft de nadere uitsplitsing op gemeenteniveau van de balanswaarde van de bijstandsdebiteuren 
per 31-12-2019: 
 

 
 
Overige uitzettingen € 10.000 
Dit betreft de een component van een activum dat als geheel geactiveerd moet worden. Activering 
zal in 2020 plaatsvinden nadat de overige twee componenten ook geleverd zijn. 
 
Schatkistbankieren 
De toelichting op schatkistbankieren is opgenomen in paragraaf 2.2.4 Financiering. 
 
Liquide middelen 
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: 
 

  

Bedragen x €1.000
Boekwaarde 

31-12-2019

Voorziening 

oninbaarheid

Balanswaarde 

31-12-2019

Balanswaarde 

31-12-2018

Bi jstandsdebiteuren 7.438 -4.297 3.141 3.236

Overige debiteuren Baanbrekers 862 -1 861 865

Totaal 8.300 -4.298 4.002 4.101

Bedragen in €
Heusden Loon op Zand Waalwijk Totaal

Hoofdsom per 1 januari 2019 1.964.391 918.295 4.199.446 7.082.132

Opgeboekte vorderingen 221.505 117.866 361.663 701.034

Ontvangen -349.684 -146.137 -424.135 -919.955

Correctie op vorderingen 135.593 165.138 348.106 648.837

Buiten invordering -13.386 -28.088 -32.786 -74.260

Subtotaal 1.958.420 1.027.074 4.452.295 7.437.789

Voorziening oninbaarheid -4.296.868

Balanswaarde per 31-12-2019 3.140.921

Bedragen x €1.000
Boekwaarde 

31-12-2019

Boekwaarde 

31-12-2018

Kassaldi 6 7

Banksaldi 325 534

Totaal 331 541
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Overlopende activa 
 

 
 
Specificatie  
 
De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen voorschotbedragen die zijn 
ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel kunnen als volgt 
worden gespecificeerd: 

 
 
De overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende 
begrotingsjaren komen, kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 

  

Bedragen x €1.000
Boekwaarde 

31-12-2019

Boekwaarde 

31-12-2018

702 503

1.732 620

Totaal 2.434 1.122

De van de Europese en Nederlandse overheids l ichamen nog te 

ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering 

op uitkeringen met een speci fiek bestedingsdoel

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde 

bedragen die ten laste van volgende begrotings jaren komen

   - Nederlandse overheids l ichamen

Bedragen x €1.000
..............Saldo 

31-12-2018 Toevoegingen Ontvangsten

..............Saldo 

31-12-2019

Wsw ri jksvergoeding 172 369 172 369

Bi jzondere bi js tand 227 221 227 221

Huisvesting s tatushouders 0 91 0 91

Ri jksmiddelen re-integratie 9 15 9 15

Overige 9 7 9 7

Bbz 74 0 74 0

DVO Inburgering 11 0 11 0

Totaal 503 702 503 702

Bedragen x €1.000
.............Saldo 

31-12-2019

.............Saldo 

31-12-2018

606 0

559 151

270 291

90 88

59 0

49 77

32 0

31 0

29 0

3 0

3 13

1 0

Totaal 1.732 620

Vooruitbetaalde contributies

Vooruitbetaalde verzekeringspremies

Diverse nog te ontvangen bedragen

Overige vooruitbetaalde bedragen

Vooruitbetaalde opleidingstra jecten

Vooruitbetaalde ICT-kosten

Nog te ontvangen BTW

Nog te ontvangen compensatie trans i tievergoedingen - UWV

Vooruitbetaalde col lectieve bi jdrage verzekeringen

Nog te ontvangen loonkostensubs idie

Nog te factureren omzet

Nog te ontvangen LIV
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Passiva 
Vaste Passiva 

Eigen vermogen 
 
Het eigen vermogen van de organisatie bestaat uit het totaal van alle reserves per einde boekjaar 
aangevuld met het resultaat over het boekjaar. Zowel de algemene reserve als bestemmingsreserves 
worden tot het eigen vermogen gerekend. De reden hiervoor is dat alle reserves door het Algemeen 
Bestuur vrij kunnen worden aangewend en een eerder vastgestelde bestemming altijd kan worden 
gewijzigd.  
 
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:  
 

 
 
Het boekjaar 2018 sloot met een te bestemmen resultaat van € 2.579.000. Dit bedrag is conform het 
besluit van het Algemeen Bestuur in 2019 terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. De 
jaarrekening 2019 sluit met een gerealiseerd voordelig resultaat van afgerond € 3.077.000. 
Overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provincies, is dit saldo 
afzonderlijk op de balans opgenomen. Bij vaststelling van de jaarrekening zal het Algemeen Bestuur 
een voorstel tot bestemming van dit resultaat worden gedaan. 
 
Het verloop van de reserves over boekjaar 2019 was als volgt: 
 

 
 
Algemene reserve € 1.200.000 
In de Gemeenschappelijke Regeling van Baanbrekers is opgenomen dat Baanbrekers over een eigen 
vermogen mag beschikken van € 1,2 miljoen, als daar vanuit bedrijfseconomisch standpunt aanleiding 
toe is. In 2018 heeft het Algemeen Bestuur besloten de reserve te vormen.  
 
 

Bedragen x €1.000
Boekwaarde 

31-12-2019

Boekwaarde 

31-12-2018

Algemene reserve 1.200 1.200

Bestemmingsreserves 2.978 3.602

Gereal iseerd resultaat 2018 -                 2.579

Gereal iseerd resultaat 2019 3.077 -                 

Totaal 7.255 7.381

Algemene reserve

Bedragen x €1.000 Boekwaarde 

31-12-2018 Toevoeging Onttrekking

Bestemming 

resultaat vorig 

boekjaar

Vermindering 

ter dekking 

afschrijving

Boekwaarde 

31-12-2019

Algemene reserve 1.200 0 0 0 0 1.200

Totaal 1.200 0 0 0 0 1.200

Bestemmingsreserves

Bedragen x €1.000 Boekwaarde 

31-12-2018 Toevoeging Onttrekking

Bestemming 

resultaat vorig 

boekjaar

Vermindering 

ter dekking 

afschrijving

Boekwaarde 

31-12-2019

Vakantiegeld 535 0 -25 0 0 510

Personeelsvoorziening 47 0 -47 0 0 0

Onderhoud gebouwen 553 240 -793 0 0 0

Herpos itionering 2.468 0 0 0 0 2.468

Totaal 3.602 240 -864 0 0 2.978
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Reserve vakantiegeld € 510.000 
De reserve vakantiegeld is bestemd voor het betalen van de vakantiegelden over de periode juni tot 
en met december over het verstreken jaar.  
 
Reserve herpositionering € 2.468.000 
 
De reserve herpositionering is beschikbaar voor effecten uit de koers ‘Kom in beweging’. In 2019 zijn 
geen kosten ten laste van de reserve gebracht. Het Algemeen Bestuur heeft op 21 oktober 2019 
besloten dat de reserve in de komen jaren ten behoeve van begeleidingskosten Sw-medewerkers, 
marktonderzoeken PMC’s, cultuurverandering organisatie en kosten uitvoering sociaal plan 
aangewend mag worden. 
 

Gerealiseerd resultaat 
Het saldo per 31 december betreft het gerealiseerde resultaat 2019 ad € 3.077.000. 
 
In het volgende overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven, waarbij de aansluiting 
met de staat van lasten en baten 2018 en de begin- en eindbalans 2019 zijn aangegeven. 
 

 
 

Voorzieningen 
De in de balans opgenomen voorzieningen bestaan uit de volgende componenten: 
 

 
 
Deelneming Ruelong B.V. € 499.000 
In verband met de garantiestelling in de exploitatietekorten van Ruelong B.V. is het noodzakelijk een 
voorziening te treffen ter grootte van € 499.000. Dit bedrag betreffen de gecumuleerde tekorten van 
Ruelong B.V. 
 
Meerjarig onderhoud € 793.000 
In 2019 is het (Duurzaam) Meerjaren Onderhoud Plan (DMJOP) 2020 – 2039 opgesteld en door het 
bestuur vastgesteld. Dit plan vervangt het in 2016 opgestelde Meerjarenplan onderhoud gebouwen. 
Met dit plan is de basis gelegd voor het structureel en duurzaam onderhoud plegen aan de in eigendom 
zijnde panden. De voormalige reserve onderhoud gebouwen is ultimo 2019 omgezet in een 
voorziening. Dit betekent dat de reserve per ultimo 2019 volledig is vrijgevallen en dat tot eenzelfde 
bedrag een onderhoudsvoorziening gebouwen is ingesteld.  

4.802

2.579

7.381

240

-864

-2.579

4.178

3.077

7.255

Bi j: s tortingen in reserves  2019 (overzicht van baten en lasten)

Totaal

Reserve positie 31-12-2019 conform balans

Bedragen x €1.000

Saldo reserves  1-1-2019 conform jaarrekening 2018

Bi j: resultaat 2018 conform vastgestelde jaarrekening

Bi j: nog te bestemmen resultaat 2019 (overzicht van baten en lasten)

Eigen vermogen per 1-1-2019

Af: terugbetal ing resultaat 2018

Af: onttrekkingen reserves  2019 (overzicht van baten en lasten)

Bedragen x €1.000
Boekwaarde 

31-12-2018 Toevoeging Onttrekking

Boekwaarde 

31-12-2019

Deelneming Ruelong B.V. 72 427 0 499

Meerjarig onderhoud 0 793 0 793

Totaal 72 1.219 0 1.292
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Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer 
 

 
 
Het verloop van de vaste schulden was als volgt: 
 

 
 
De totale rentelast voor boekjaar 2019 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer 
dan één jaar bedroeg afgerond € 30.000. Doordat twee van de drie schulden inclusief 
renteverplichtingen worden doorgeleend, is de netto rentelast voor Baanbrekers circa € 18.000. 
 
 
Vlottende passiva 

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar 
 
Hieronder zijn opgenomen:  

 
 
De overige schulden ad € 2.458.000 per ultimo 2019 bestaan uit de nog te betalen bedragen inzake: 

 Uitkeringen december (betaling in januari 2020) ad € 1.459.000 

 Nog af te dragen pensioenpremie/loonheffing inzake personeel ad € 643.000 

 Diverse crediteuren ad € 356.000 
  

Boekwaarde 

31-12-2019

Boekwaarde 

31-12-2018

1.250 1.778

Totaal 1.250 1.778

Onderhandse leningen van: Binnenlandse 

banken en overige financiële instel l ingen 

Bedragen x €1.000

Bedragen x €1.000
Boekwaarde 

31-12-2018 Aflossing

Boekwaarde 

31-12-2019

BNG 108153: 20 jaar 3,40% 225 -15 210

BNG 107439: 10 jaar 2,56% 720 -180 540

BNG 110464: 5 jaar   0,49% 833 -333 500

Totaal 1.778 -528 1.250

Boekwaarde 

31-12-2019

Boekwaarde 

31-12-2018

2.458 1.649

Totaal 2.458 1.649

Bedragen x €1.000

Overige schulden
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Overlopende passiva 
 
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt: 
 

 
 
De verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot 
betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 
van vergelijkbaar volume, bestaan uit: 

 Af te dragen loonheffing en ZWV inzake uitkeringen ad € 701.000 

 Af te dragen BTW ad € 488.000 

 Nog te betalen facturen ad € 290.000 

 Af te dragen declaratiedeel Bbz ad € 104.000 

 LIV-aandeel Ruelong B.V. ad € 66.000 

 Personeelsattentiefonds ad € 8.000 
 
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor 
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienden ter dekking van lasten van volgende 
begrotingsjaren, bestaan uit: 
 

 
 
De overige vooruitontvangen bedragen bestaan uit reeds in 2019 ontvangen bijdragen van de drie 
gemeenten ter dekking van HOB-trajecten die in 2020 uitgevoerd worden.  

Boekwaarde 

31-12-2019

Boekwaarde 

31-12-2018

1.657 1.370

631 675

132 123

Totaal 2.420 2.168

Bedragen x €1.000

Verpl ichtingen die in het begrotings jaar zi jn opgebouwd en die in een volgend 

begrotings jaar tot betal ing komen met ui tzondering van jaarl i jks  terugkerende 

arbeidskosten gerelateerde verpl ichtingen van vergel i jkbaar volume

De van de Europese en Nederlandse overheids l ichamen ontvangen 

voorschotbedragen voor ui tkeringen met een speci fiek bestedingsdoel  die 

dienden ter dekking van lasten van volgende begrotings jaren

Overige vooruitontvangen bedragen

Bedragen x €1.000
..............Saldo 

31-12-2018

Ontvangen 

bedragen

Vrijgevallen / 

terugbetaald

..............Saldo 

31-12-2019

Uitkeringsdebiteuren, terugbetal ingsverpl ichting Ri jk 675 0 -43 631

Totaal 675 0 -43 631
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen  
 
Inkoopverplichtingen voor bepaalde tijd 
 

Bedragen x € 1.000 Looptijd tot Totale waarde tot 
einde looptijd 

ADP Nederland B.V. 31-12-2022 230 

Centric Netherlands BV 31-12-2020 256 

Christeyns 31-12-2020 19 

Cliënt Solutions Diverse data 38 

Engie Energie Ned. N.V. (geschat jaarbedrag) 31-12-2020 103 

GAC Business Solutions 31-03-2020 13 

Hooymans Food Center 31-12-2020 97 

IMK  31-12-2020 125 

Regiovervoer Midden-Brabant 31-01-2022 83 

SoftwareONE BV /CEDRIS 31-03-2021 133 

Trigion Beveiliging BV 31-12-2020 76 

Overigen < € 25.000 Div data 653 

 
 
Inkoopverplichtingen voor onbepaalde tijd 
 

Bedragen x € 1.000 Looptijd tot Jaarwaarde 

Cumulus Nederland BV Nvt 12 

Enexis Netbeheer BV Nvt 31 

Schulinck  Nvt 37 

Streekarchief Langstraat Heusden Altena Nvt 3 

Tele2 Nederland BV  nvt 9 

Totaal   92 

 
 
Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen (jaarlijks opzegbaar): 
 
Huur- en leasecontracten 

Bedragen x € 1.000 31-12-2019 31-12-2018 

Huur Bachlaan, Waalwijk 3 5 

Leasecontract auto  - 6 

Totaal 3 11 

 
Kredietfaciliteit Bank Nederlandse gemeenten 
Baanbrekers heeft bij de Bank Nederlandse Gemeenten een kredietfaciliteit van € 3,1 miljoen. 
Hiervan was ultimo 2019 geen gebruikt gemaakt.  
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Gebeurtenissen na balansdatum: de Corona Crisis 
Tijdens het opstellen van de jaarrekening 2019 sloeg de Coronacrisis in alle hevigheid toe met niet 
alleen wereldwijde maatschappelijke, maar ook financiële gevolgen. De financiële gevolgen komen 
niet tot uiting in de jaarrekeningcijfers 2019, maar worden zichtbaar op meerdere beleidsterreinen 
van onze begroting 2020 en mogelijk ook voor de jaren daarna. Het is dan ook een gebeurtenis die 
niets zegt over de situatie per balansdatum maar wel iets zegt over de situatie na balansdatum voor 
het moment van vaststelling van de jaarstukken. 
 
De financiële impact is nog niet te overzien, maar het is duidelijk dat alle onderdelen van onze 
organisatie de gevolgen zullen ondervinden van de Coronacrisis. De belangrijkste mogelijke gevolgen 
voor zover die momenteel zijn in te schatten, betreffen: 
 
Inkomensondersteuning 

 Zzp’ers in financiële nood 
Het aantal aanvragen Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is 
aanzienlijk. Begin april waren bij Baanbrekers al meer dan 1.000 aanvragen binnen. 

 Behoorlijk wat flexwerkers hebben geen inkomsten en vragen bijstand aan 
April: 

o Toename instroom in de bijstand van mensen die geen WW-rechten hebben 
opgebouwd en recht hebben op bijstand (vermogen, partner, e.d.); 

o toename instroom in de bijstand van zzp’ers die niet aan criteria (urencriterium) Tozo 
voldoen en geen inkomsten meer hebben; 

o toename aan uitgaven bijzondere bijstand, vooral woonkostentoeslag. 
Vanaf juni: 

o Toename instroom in de bijstand van schoolverlaters die geen werk kunnen vinden en 
recht hebben op bijstand; 

o toename instroom in de bijstand zzp’ers (na afloop Tozo); 
o toename instroom in de bijstand van mensen van wie de WW-uitkering afloopt en die 

recht hebben op bijstand. 
 
Re-integratie & Participatie 

 Nu er beperkt werk is, ligt de re-integratie vanuit de bijstand grotendeels stil 
o Uitstroom uit de bijstand valt grotendeels stil, o.a. doordat re-integratietrajecten stil 

komen te liggen, proefplaatsingen beëindigd worden en mensen minder inzet tonen 
op solliciteren. Ook worden de medewerkers van Re-integratie & Participatie ingezet 
op afhandeling van Tozo-aanvragen bij Inkomensondersteuning; 

o mensen met een loonkostensubsidie kunnen misgrijpen bij het verlengen van 
contracten. Hierdoor kan de beoogde uitwerking van de in-bewegingkoers onder druk 
komen te staan. 

 Inburgering even op lager pitje 
o Taallessen, taaltoetsen en inburgeringsexamens liggen stil of komen moeizaam van de 

grond. 
 
Leerwerkstructuur 

 Sommige onderdelen van de sociale werkvoorziening draait mondjesmaat of juist op volle 
toeren, de benodigde regelmaat voor de werkkrachten valt daardoor weg 

o In de groep mensen binnen de sociale werkvoorziening en met loonkostensubsidies 
zitten relatief meer mensen met een zwakke gezondheid. Deze blijven thuis vanuit 
preventie-oogpunt. Productielijnen staan daardoor deels stil of worden bemenst door 
medewerkers vanuit andere PMC’s waar het door de Corona-crisis nu juist rustig is; 
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o binnen bepaalde PMC’s is het als gevolg van Covid-19 juist extra druk. Zo is de 
productiecapaciteit van de Cleanroom opgehoogd om ruim een miljoen spuiten voor 
de intensive careafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen te assembleren, sealen en 
verpakken. Om dit mogelijk te maken is door de opdrachtgever externe hulp 
ingeschakeld; 

o de Werkpool wordt georganiseerd op basis van detachering bij de klant. Wanneer de 
Corona-crisis lang aan zal houden zal dit ook gevolgen hebben voor de 
werkgelegenheid. Omdat de medewerkers voor de inlener deel uitmaken van de 
flexibele schil is het niet ondenkbaar dat een deel van de plaatsingen terug zal komen. 
Op dat moment is het zaak dat het vangnet werk van Baanbrekers toereikend is. 

 
Bedrijfsvoering 

 De dienstverlening van Baanbrekers gaat door. Noodzakelijke dienstverlening heeft eerste 
prioriteit 

o Er wordt zoveel mogelijk thuis gewerkt en contacten met collega’s en cliënten 
gebeuren zoveel mogelijk digitaal en telefonisch; 

o veel creativiteit en flexibiliteit bij medewerkers om de noodzakelijke dienstverlening 

te kunnen garanderen. Medewerkers die het als gevolg van de Coronacrisis rustig 

hebben worden ingezet op plekken waar het nu juist druk is. Dit geldt zowel voor de 

uitvoerende als ondersteunende functies; 

o alle geledingen van de organisatie hebben te maken met productieverlies als gevolg 

van bijvoorbeeld ziekteverzuim of verzuim gerelateerd aan de Coronacrisis 

(risicogroepen die preventief thuis blijven). Geplande vakanties gaan niet door, 

waardoor op een later moment in het jaar wellicht een inhaaleffect komt van 

opgenomen verlofdagen. 
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3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 

De bijgestelde begroting 2019 gaf een geraamd resultaat van € 1.544.000. Het gerealiseerd resultaat 
uit gewone bedrijfsvoering komt in de jaarrekening uit op € 2.453.000 positief. Conform de begroting 
is per saldo € 624.000 aan de reserves onttrokken. Samengevat leidt dit in 2019 tot een positief 
gerealiseerd resultaat van € 3.077.000. Het verloop is als volgt: 
 

 
 
Het voordelig resultaat is als volgt ontstaan: 

 
 
Het voordelig resultaat van de jaarrekening ten opzichte van de tweede bestuursrappportage is relatief 
groot. De belangrijkste meevallers betreffen:  
 

  Bedragen x € 1.000 

Teruggaaf btw voorgaande jaren, incl. heffingrente* 501 

Resultaat PMC’s en Werkpool 347 

Bijstandsdebiteuren (dubieusheid + saldo) 191 

Salarissen niet gesubsidieerd personeel 111 

BTW afwikkeling 2013 – 2018 98 

Opleidingsbudget 82 

Resultaat deelneming Ruelong B.V. 29 

Onderhoud 52 

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 48 

*De teruggaaf btw over voorgaande jaren is bij het algemeen bestuur gemeld, maar kon niet meer in de tweede bestuursrapportage worden 

opgenomen.  

 
Incidentele lasten en baten en afwikkelingsverschillen voorgaande jaren 
In de staat van lasten en baten zijn enkele posten opgenomen die betrekking hebben op 2018 en 
eerdere jaren. Ook is er sprake van eenmalige lasten en baten. Onder deelprogramma 1 en de 
overhead is dit nader toegelicht. 
 
Toelichting op de staat van lasten en baten 
Op de volgende pagina’s staan de deelprogramma’s met de afzonderlijke programmaonderdelen en 
de overhead gepresenteerd. De verschillen tussen realisatie en de gewijzigde begroting per 
programmaonderdeel zijn nader geanalyseerd en toegelicht. Daarbij is een ondergrens aangehouden 
van 5% afwijking, met een minimumbedrag van € 25.000. 
 
 

1.544                        

3.077                        

Voordelig resultaat 1.534                        

Bedragen x € 1.000

Resultaat jaarrekening

Prognose volgens  tweede bestuursrapportage

315                           

906                           

1.221                        

288                           

25                             

313                           

Voordelig resultaat 1.534                        

Bedragen x € 1.000

Hogere onttrekking reserves

Per saldo voordelig resultaat deelprogramma's

Hogere baten deelprogramma's

Lagere lasten deelprogramma's

Lagere lasten overhead
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Vennootschapsbelasting 
Op 24 januari 2017 heeft de inspecteur van de Belastingdienst inzake belastingplicht voor de 
vennootschapsbelasting voor Baanbrekers het volgende bepaald: 
 

“Er is geen sprake van winststreven wanneer Baanbrekers per (geclusterde) activiteit 
verlieslatend blijkt te zijn, dan wel wanneer Baanbrekers in staat blijkt te zijn binnen de 
begroting te opereren en het alsnog daarvan ontstane positieve resultaat (overschot) per 
ondernemingsactiviteit direct (voor bestemming van reserves) terugstort naar de deelnemende 
gemeenten op basis van een terugbetalingsverplichting in de statuten.” 

 
Onvoorzien 
In de primitieve begroting 2019 was geen post voor onvoorziene uitgaven opgenomen. Tevens zijn er 
in het begrotingsjaar geen begrotingswijzigingen ten laste van de onvoorziene uitgaven gebracht. 
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In deelprogramma 1: Inkomensondersteuning is sprake van een positief verschil tussen het resultaat 

en de bijgestelde begroting van zo’n € 296.000 (+11%). Dit wordt veroorzaakt door een onderschrijding 

van de lasten van € 233.000 (-1%) en een overschrijding van de baten van € 63.000 (+0,2%). De 

belangrijkste afwijkingen in programmaonderdelen zijn hierna toegelicht. 

Voor wat betreft Bbz kan gesteld worden dat zowel de gerealiseerde lasten als baten achter blijven bij 

de begroting. Met betrekking tot de lasten wordt dit veroorzaakt door het moeilijk voorspelbare 

karakter van deze regeling door het geringe aantal klanten dat hieronder valt. Voor 

begrotingsdoeleinden worden de resultaten uit voorgaande jaren als uitgangspunt genomen. Voor wat 

betreft de baten worden naast het budget- en declaratiedeel vanuit het Rijk ook terugvorderingen 

verantwoord. Het niveau van terugvordering is op voorhand moeilijk te voorspellen. De realisatie wijkt 

daardoor af van de begroting. Dit heeft zowel zijn weerslag op de Bbz baten als BUIG – Invordering. 

In deze jaarrekening zijn in lijn met vorig jaar waar mogelijk de incidentele lasten en baten aan de 

deelprogramma’s toegerekend. In 2019 is het beleid ten aanzien van de waardering 

uitkeringsdebiteuren bestuurlijk vastgesteld. Daarbij is per vordering een inschatting gemaakt in welke 

mate de uitkeringsdebiteuren in staat zijn om in de toekomst aan hun verplichtingen te voldoen. Dit 

heeft in 2019 tot een verhoging geleid van € 451.000 op de voorziening dubieuze uitkeringsdebiteuren. 

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 2019 Realisatie 2018

Lasten

BUIG - Uitkeringen 22.604 19.625 19.636 21.110

Bbz 532 532 473 405

Bijzondere bijstand 1.904 2.297 2.344 2.253

Gesubsidieerd personeel 113 113 113 118

Niet gesubsidieerd personeel 3.025 2.767 2.704 2.715

Inhuur derden 195 295 316 127

DVO HIT/BIT 10 5 4 4

Specifieke ICT 280 310 312 248

Overige lasten 0 285 94 1.127

Totaal lasten 28.664 26.229 25.996 28.107

Baten

BUIG - Inkomsten 25.000 25.541 25.541 26.865

BUIG - Invordering 600 550 577 575

Bbz 485 485 475 419

Bijzondere bijstand 1.904 2.297 2.344 2.253

Wsw rijksvergoeding 75 79 79 81

DVO HIT/BIT 10 5 4 4

Overige baten 0 0 0 256

Totaal baten 28.075 28.957 29.020 30.452

Saldo van lasten en baten -589 2.728 3.025 2.345

Deelprogramma 1: Inkomensondersteuning
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Daarnaast is het totaal saldo van de uitstaande uitkeringsdebiteuren in 2019 met € 356.000 

toegenomen. Dit is de tegenhanger van de voorziening dubieuze uitkeringsdebiteuren. Per saldo 

worden de uitkeringsdebiteuren, conform de nieuwe waarderingsmethodiek, per 31 december 2019 

voor € 94.000 lager gewaardeerd in vergelijking met een jaar geleden.  
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In deelprogramma 2: Re-integratie & Participatie is sprake van een negatief verschil tussen het 

resultaat en de bijgestelde begroting van zo’n € 53.000 (-2%). Dit wordt veroorzaakt door een 

onderschrijding van de lasten van € 27.000 (-1%) en een onderschrijding van de baten van € 80.000 

(- 8%). De belangrijkste afwijkingen in programmaonderdelen zijn hierna toegelicht. 

BUIG - LKS: Banenafspraken wijkt noemenswaardig af ten opzichte van de begroting. Dit wordt 

veroorzaakt doordat in de begroting wordt gerekend met een verwachte ontwikkeling in de doelgroep. 

Voor Banenafspraken is dit de samenstelling ultimo 2018 inclusief de verwachte ontwikkeling op 

macroniveau. De doelgroep Banenafspraken groeit binnen de Langstraat echter sneller dan verwacht. 

Ook uit de Divosa Benchmark Werk & Inkomen 2019 blijkt dat Baanbrekers bovengemiddeld het 

instrument loonkostensubsidie inzet voor re-integratie en participatie van kandidaten. 

Op het totaalbudget re-integratie trajecten is sprake van onderbesteding. Zoals in de 

programmaverantwoording weergegeven, wordt dit voornamelijk veroorzaakt door onderbesteding 

op de instrumenten stimuleringspremies en opleidingen. Hier liggen echter geen duidelijke oorzaken 

aan ten grondslag. 

 

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 2019 Realisatie 2018

Lasten

BUIG - LKS: Banenafspraak 897 1.050 1.145 903

BUIG - LKS: Beschut Werk 448 109 116 78

Re-integratie trajecten 550 569 530 461

Lonen Fidant extern 60 30 47 55

Projectkosten (HOB & JWLZ) 0 342 245 328

Niet gesubsidieerd personeel 1.674 1.614 1.612 1.545

- doorbelast aan trajecten 0 -271 -280 -110

Inhuur derden 50 0 0 7

Overige lasten 0 0 0 79

Totaal lasten 3.679 3.442 3.415 3.347

Baten

Participatiebudget (P-budget) 1.773 686 686 1.743

Vergoeding Fidant extern 50 20 21 48

Projectinkomsten (HOB & JWLZ) 0 342 245 328

Inkomsten uit de regio 0 0 16 47

Overige baten 0 0 0 45

Totaal baten 1.823 1.048 968 2.211

Saldo van lasten en baten -1.856 -2.394 -2.447 -1.136

Waarvan dekking uit BUIG -1.345 -1.159 -1.262 -981

Waarvan overig -511 -1.235 -1.185 -155

Deelprogramma 2: Re-integratie & Participatie
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De kosten en inkomsten van het project Huis, Opleiding, Baan (HOB) dat Baanbrekers voor de drie 

gemeenten verzorgd, zijn beide achtergebleven. Dit wordt veroorzaakt doordat trajectvergoedingen 

betaald worden en niet alle kosten direct aan HOB toegeleid worden. Trajecten die in 2019 gestart zijn, 

lopen door in 2020. De overtollig ontvangen middelen lopen ook door naar 2020 en de realisatie zal 

daar ook verantwoord worden. Per saldo zijn de projectkosten en –inkomsten neutraal in de begroting 

en verantwoording opgenomen omdat het aanvullende dienstverlening voor de gemeenten betreft. 

Dit wordt op regiebasis verricht. 

De inkomsten uit de regio bestaan uit diverse gemeentelijke bijdragen. De omvang en de frequentie 
hiervan is op voorhand echter moeilijk te voorspellen omdat het geen wettelijke taken betreft 
waarvoor de vergoedingen worden ontvangen. 
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In deelprogramma 3: Leerwerkstructuur is sprake van een positief verschil tussen het resultaat en de 

bijgestelde begroting van zo’n € 352.000 (+62%). Dit wordt veroorzaakt door een onderschrijding van 

de lasten van € 21.000 (-0,2%) en een overschrijding van de baten van € 331.000 (+3%). De 

belangrijkste afwijkingen in programmaonderdelen zijn hierna toegelicht. 

In het laatste tertiaal 2019 hebben zowel de PMC’s van het Werkbedrijf als de Werkpool van Re-

integratie & Participatie nog een flinke impuls gehad als het gaat om omzet. De gunstige economische 

omstandigheden, verhoogde vraag van opdrachtgevers en de verschuiving van werk binnen de muren 

van Baanbrekers naar werken op locatie bij de opdrachtgever hebben hier allemaal een bijdrage aan 

geleverd. Met het oog op de beweging naar buiten toe is de verwachting dat de omzetverschuiving 

tussen de PMC’s naar de Werkpool in de komende jaren steeds grotere vormen zal aannemen. Naast 

het positieve verschil zijn ook de directe productiekosten PMC’s lager uitgevallen dan begroot was. Dit 

wordt nagenoeg volledig veroorzaakt doordat een aantal kleine investeringen niet uitgevoerd zijn. De 

directe kosten die verband houden met het productievolume liggen allen in lijn met de verwachting. 

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 2019 Realisatie 2018

Lasten

Directe productiekosten PMC's 344 316 275 271

Directe productiekosten Werkpool 0 0 0 1

Lonen Fidant intern 795 1.211 1.257 994

Gesubsidieerd personeel 9.082 8.973 8.955 9.131

Niet gesubsidieerd personeel 1.833 2.034 2.036 1.754

Inhuur derden 50 125 114 42

Overige lasten 0 0 0 40

Totaal lasten 12.104 12.658 12.637 12.233

Baten

Omzet PMC's 3.402 3.120 3.228 3.289

Omzet Werkpool 1.370 1.800 1.999 1.929

Wsw rijksvergoeding 7.194 7.851 7.855 7.970

Loonkostensubsidies Fidant intern 474 454 474 404

Overige baten 0 0 0 24

Totaal baten 12.440 13.225 13.556 13.617

Saldo van lasten en baten 336 567 919 1.383

Deelprogramma 3: Leerwerkstructuur
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In deelprogramma 4: Gemeentelijke bijdragen & overige lasten en baten is sprake van een positief 

verschil tussen het resultaat en de bijgestelde begroting van zo’n € 625.000 (+8%). Dit wordt 

veroorzaakt door een onderschrijding van de lasten van € 33.000(-7%) en een overschrijding van de 

baten van € 592.000 (+7%). De belangrijkste afwijkingen in programmaonderdelen zijn hierna 

toegelicht. 

Naar aanleiding van het fors negatieve resultaat van dochteronderneming Ruelong B.V. in boekjaar 
2017 heeft het bestuur van Baanbrekers in juli 2018 een financiële garantstelling afgegeven. In de 
begroting van Baanbrekers is uitgegaan van een dotatie in de voorziening ter grootte van het negatief 
geraamd resultaat 2019 ad € 456.000. Uit de jaarcijfers van Ruelong B.V. blijkt echter dat het negatief 
gerealiseerd resultaat over boekjaar 2019 € 427.000 bedraagt. Ten opzichte van de begroting levert 
dit voor Baanbrekers een budgettair voordeel op van € 29.000. 
 
Een deel van de gelden die Baanbrekers voor de uitvoering van de Wsw ontvangt, wordt doorbetaald 

aan bedrijven die in het kader van begeleid werken Wsw’ers in dienst hebben. Aan het begin van het 

jaar wordt een prognose gemaakt voor de door te betalen middelen. In 2019 is sprake van een kleine 

overschrijding ten opzichte van de begroting doordat meer Wsw’ers in het kader van begeleid werken 

aan de slag zijn gegaan. Begeleid werken wordt wat betreft de Wsw gezien als de hoogste trede op de 

participatieladder. Met het oog op de ingeslagen koers, waarbij mensen zo regulier als mogelijk aan 

het werk helpen, kan hier over een positieve afwijking gesproken worden. 

In 2019 is sprake van een flinke opbrengst uit incidentele baten. De afwikkeling van oude dossiers met 

de Belastingdienst hebben tot een voordeel van € 599.000 geleid. Daarnaast is in het kader van de 

terugbetalingsverplichting aan het Rijk inzake Bbz nog een bedrag van € 43.000 vrijgevallen. Ten slotte 

leiden diverse kleinere posten nog tot een voordeel van samen € 10.000.  

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 2019 Realisatie 2018

Lasten

Resultaat deelneming Ruelong B.V. 0 456 427 72

Lasten overige omzet 22 22 8 33

Baanbrekers 2.0 0 0 0 17

Incidentele lasten 100 0 10 60

Totaal lasten 122 478 445 182

Baten

Gemeentelijke bijdragen 6.409 7.590 7.590 6.385

Wsw rijksvergoeding Beg. Werken 456 500 501 484

- doorbetaald aan bedrijven -200 -200 -234 -189

- doorbetaald aan buitengemeenten 0 0 -15 -18

Overige omzet 128 60 47 76

Incidentele baten 100 0 652 849

Totaal baten 6.893 7.950 8.541 7.587

Saldo van lasten en baten 6.771 7.471 8.096 7.405

Deelprogramma 4: Gemeentelijke bijdragen & overige lasten en baten
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Bij de overhead is sprake van een positief verschil tussen de lasten en de bijgestelde begroting van 

€ 288.000 (-4%). De belangrijkste afwijkingen in de overhead zijn hierna toegelicht. 

 
Onder de overige personeelslasten is sprake van flinke onderbesteding van het budget. Voor € 72.000 
liggen hier ontvangen ziekengelden van het UWV aan ten grondslag. Dit betreft voornamelijk gelden 
die in het kader van de no-risk polis worden ontvangen. Baanbrekers komt voor werknemers Fidant 
die in het doelgroepenregister zijn opgenomen hiervoor in aanmerking. Verder is, ondanks de 
toegenomen focus op ontwikkeling van het personeel ten opzichte van 2018, sprake van € 82.000 
onderbesteding op het opleidingsbudget. Het collectief vervoer van Wsw-medewerkers is in 2019 
aanbesteed. Als gevolg daarvan is over 2019 een budgettair voordeel gerealiseerd van € 50.000. 
 
Op het programmaonderdeel onderhoud is ten slotte nog sprake van een onderbesteding van 
€ 52.000. In de tweede bestuursrapportage 2019 is een extra kostenpost geraamd voor de verbouwing 
van spreekkamers bij Inkomensondersteuning en Re-integratie & Participatie. Door diverse 
omstandigheden zijn de verbouwingen echter in 2020 gestart. De kosten schuiven daardoor ook op.  

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 2019 Realisatie 2018

Gesubsideerd personeel 5.125 4.836 4.817 5.047

- doorbelast Ruelong B.V. -4.145 -3.709 -3.678 -4.015

Netto gesubsidieerd personeel 980 1.128 1.139 1.032

Niet gesubsidieerd personeel 3.870 3.773 3.728 3.670

- doorbelast Ruelong B.V. -650 -560 -563 -535

Netto niet gesubsidieerd personeel 3.220 3.212 3.165 3.135

Wsw rijksvergoeding -3.694 -3.776 -3.771 -3.924

- doorbelast Ruelong B.V. 3.103 3.096 3.088 3.263

Netto Wsw rijksvergoeding -591 -680 -683 -662

Lage Inkomensvoordeel (LIV) -261 -293 -270 -291

- doorbelast Ruelong B.V. 71 77 66 82

Netto Lage Inkomensvoordeel (LIV) -190 -216 -204 -209

Overige personeelslasten 640 709 527 467

Inhuur derden 172 283 276 451

Afschrijving 628 563 563 601

Rente 25 25 15 -3

Onderhoud 227 1.079 1.027 228

Meerjarig onderhoud 233 0 0 0

Algemene lasten 1.859 2.026 2.018 1.961

DVO Ruelong B.V. -731 -700 -702 -700

Lasten overhead 6.471 7.427 7.139 6.302

Overhead
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3.3.4 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de rechtmatigheid van het beheer; de bevindingen inzake de 
(interne) controle. Daarbij zijn de volgende zaken van belang. 
 
Gemeentewet 
In de verordening ex. artikel 212 Gemeentewet (GW) wordt het financiële beleid geregeld als ook het 
beheer en de financiële organisatie en wel zodanig dat aan de eisen van rechtmatigheid, ver-
antwoording en controle wordt voldaan. In de verordening ex. artikel 213 GW worden de regels voor 
de accountantscontrole dusdanig vastgelegd dat de toetsing van de rechtmatigheid van het financiële 
beheer en van de financiële organisatie is gewaarborgd. Verder regelt de verordening ex. artikel 213 
een aantal zaken met betrekking tot de opdrachtverlening aan de externe accountant. Beide 
verordeningen zijn in 2019 herzien (vaststelling door Algemeen Bestuur op 27 mei 2019). 
 
Normenkader 
Om het normenkader te kunnen gebruiken voor de interne beheersing en de accountantscontrole 
moet het worden geoperationaliseerd. Met andere woorden de regelgeving wordt nader uitgewerkt 
in kaders, richtlijnen en beheersmaatregelen. 
 
Controleprotocol 
Het protocol geeft nadere aanwijzing aan de accountant over de reikwijdte van de 
accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren 
goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening. 
 
Interne controle 
De beheersorganisatie moet zodanig zijn ingericht dat de naleving van wet- en regelgeving (= het 
normenkader) met voor de organisatie financiële consequenties zichtbaar en toetsbaar wordt 
vastgelegd. Het uiteindelijk resultaat zal moeten zijn dat de organisatie zichtbaar ‘in control’ is. 
Afwijkingen worden gerapporteerd door de afdeling interne controle en wegen mee in het 
rechtmatigheidsoordeel over de organisatie. 
 
Begrotingsrechtmatigheid 
In verband met de verwachte wijzigingen in de rechtmatigheidsverantwoording is er voor 2019 geen 
kadernota rechtmatigheid vastgesteld, en blijft de kadernota van 2018 van kracht. Conform de 
Kadernota Rechtmatigheid 2018 wordt in de toelichting op de staat van baten en lasten een analyse 
van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de gerealiseerde baten en lasten gemaakt. 
Baanbrekers voert in het kader van de BBV één programma uit en de toets op 
begrotingsrechtmatigheid wordt op programmaniveau uitgevoerd.  
 

 
 
De lasten zijn lager dan was begroot en de baten zijn hoger dan was begroot. De conclusie is dat er 
geen sprake is van begrotingsonrechtmatigheid.  

42.807.631               

42.492.867               

314.764                    

51.179.576               

52.085.613               

906.037                    

Positieve afwijking 1.220.801                 

Analyse begrotingsrechtmatigheid

Totaal  van de geraamde lasten programma uitvoering

Overschrijding op de baten

Totaal  van de gereal iseerde baten

Totaal  van de geraamde baten

Onderschrijding op de lasten

Totaal  van de gereal iseerde lasten programma uitvoering
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3.3.5 Wet normering topinkomens (WNT) 

Publicatieverplichting op grond van de WNT  
 
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van 
toepassing op Baanbrekers. Uit hoofde van de WNT moet de bezoldiging van alle topfunctionarissen 
worden verantwoord, ook als de norm niet is overschreden. Dit geldt ook voor externe 
topfunctionarissen, ongeacht de duur van het dienstverband of de periode van de inhuur. Van overige 
medewerkers moet alleen een vermelding plaatsvinden bij overschrijding van de norm.  
 
Onderstaande verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Baanbrekers van toepassing 
zijnde regelgeving. Dit is het algemene WNT-maximum. Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor 
Baanbrekers is € 194.000 (2018: € 189.000) voor topfunctionarissen met een dienstverband. 
Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt een afwijkende normering, zowel voor de duur 
van de opdracht als voor het uurtarief. In het boekjaar 2019 heeft er geen overschrijding in het kader 
van de WNT plaatsgevonden. 
 
1. Bezoldiging topfunctionarissen  
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond 
van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt. 
 
 
 

Gegevens 2019    

bedragen x € 1 A.H. Kansouh 

Functiegegevens algemeen directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  1,0 

Dienstbetrekking?  ja 

Bezoldiging  

Beloning + belastbare onkostenvergoeding 108.592 

Beloningen betaalbaar op termijn  

 
              17.082 

Subtotaal 125.673 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 
194.000 

  

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t.  

  

Bezoldiging 125.673 

  

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan 
N.v.t.  

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 

betaling 

N.v.t.  
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Gegevens 2018     

bedragen x € 1    

Functiegegevens algemeen directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/9 – 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)   1,0 

Dienstbetrekking?  Ja 

Bezoldiging  

Beloning + belastbare onkostenvergoeding               35.056 

Beloningen betaalbaar op termijn                 5.865 

Subtotaal 40.921 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 
63.173 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t.  

 
De heer Kansouh is per 1 september 2018 voor bepaalde tijd aangesteld als directeur van Baanbrekers. 
Per 1 september 2019 is de heer Kansouh aangesteld voor onbepaalde tijd. Op basis van het aan deze 
functie verleende mandaat, is de heer Kansouh te kwalificeren als topfunctionaris in het kader van de 
WNT. 
 
1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 
12. 
Dit onderdeel is niet van toepassing voor Baanbrekers. 
 
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen. 

Dit onderdeel is niet van toepassing voor Baanbrekers. 

1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als 
topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder.  
 

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE 

Bakker, R. Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur 

Ligtenberg, W.J.J. Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur t/m 22-02-2019 

Blankers, T.A.H.M. Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur 

Wel, A.W.J. van Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur vanaf 16-12-

2019 

Brekelmans, J.C.G.M. Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur t/m 16-12-2019 

Couwenberg, A.C.A.  Lid algemeen bestuur t/m 29-05-2019 

Koolen, J.B.  Lid dagelijks bestuur t/m 6-12-2019 

Damen, H. Lid dagelijks bestuur 

 Flohr, P.J.M. Lid algemeen bestuur t/m 16-12-2019 

Grootswagers, K. Lid algemeen bestuur t/m 16-12-2019 

Gessel-Rechters, C.L.M. van  Lid algemeen bestuur 
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Kleij, L.G. van Lid algemeen bestuur vanaf 16-12-2019 

Hoven, M.J.C. van den Lid algemeen bestuur 

Veldkamp, W.G.M. Lid algemeen bestuur 

Hamond, A.A. van Lid algemeen bestuur 

Tuyl, J.M.M. van  Lid algemeen bestuur 

Steen, P.L.S. van Lid algemeen bestuur 

Verhoofstad-Stupers, A.C.A.E. Lid algemeen bestuur 

Mandemakers, S. Plaatsvervangend lid algemeen bestuur 

Groos, J. van Plaatsvervangend lid algemeen bestuur 

Udenhout, S. van den  Plaatsvervangend lid algemeen bestuur 

 

 
1e. De totale bezoldiging van een topfunctionaris alsmede degene die op grond van zijn/haar 
voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij één 
WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te 
verantwoorden indien en voor zover er sprake is bij een topfunctionaris van bezoldiging voor andere 
werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij de WNT-instelling en/of bezoldiging uit hoofde van 
werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen) 1 
Dit onderdeel is niet van toepassing voor Baanbrekers. 

 
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienst-

betrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris 

worden aangemerkt. 

Deze categorie was in 2019 niet van toepassing voor Baanbrekers. 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met 
dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben 
ontvangen.  
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4. BIJLAGEN BIJ DE JAARREKENING 

4.1 SiSa-bijlage bij de jaarrekening 
 

 
  

SZW G2B Gebundelde uitkering op 

grond van artikel 69 

Participatiewet_deel 

openbaar lichaam 2019

Openbaar lichaam o.g.v. 

Wgr (SiSa tussen 

medeoverheden)

Het openbaar lichaam 

verantwoordt hier per 

gemeente over het deel 

van de regeling dat in 

(jaar T) door het openbaar 

lichaam is uitgevoerd.

Hieronder per regel één gemeente(code) 

selecteren en in de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor die 

gemeente invullen

Besteding (jaar T) algemene 

bijstand

Deel openbaar lichaam

I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) algemene 

bijstand (exclusief Rijk)

Deel openbaar lichaam

I.1 Participatiewet (PW)

Besteding (jaar T) IOAW 

Deel openbaar lichaam

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW (exclusief 

Rijk)

Deel openbaar lichaam

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAZ

Deel openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2B / 01 Indicatornummer: G2B / 02 Indicatornummer: G2B / 03 Indicatornummer: G2B / 04 Indicatornummer: G2B / 05 Indicatornummer: G2B / 06

1 060797 Gemeente Heusden € 6.150.474 € 218.058 € 496.703 € 2.571 € 54.869 

2 060809 Gemeente Loon Op Zand € 2.743.453 € 96.756 € 292.920 € 2.670 € 11.888 

3 060867 Gemeente Waalwijk € 9.151.291 € 249.270 € 643.989 € 7.146 € 52.216 

Hieronder verschijnt de gemeente(code) 

conform de keuzes gemaakt bij G2B / 01

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor die 

gemeente invullen

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief 

Rijk)

Deel openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Besteding (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Deel openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Deel openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) WWIK (exclusief 

Rijk)

Deel openbaar lichaam 

I.6 Wet werk en inkomen 

kunstenaars (WWIK)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2B / 07 Indicatornummer: G2B / 08 Indicatornummer: G2B / 09 Indicatornummer: G2B / 10 Indicatornummer: G2B / 11

1 060797 Gemeente Heusden € 0 € 0 € 0 € 0 

2 060809 Gemeente Loon Op Zand € 0 € 0 € 0 € 0 

3 060867 Gemeente Waalwijk € 863 € 0 € 0 € 0 

Hieronder verschijnt de gemeente(code) 

conform de keuzes gemaakt bij G2B / 01

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor die 

gemeente invullen

Besteding (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet

Deel openbaar lichaam

I.7 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet (excl. Rijk)

Deel openbaar lichaam 

I.7 Participatiewet (PW)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2B / 12 Indicatornummer: G2B / 13 Indicatornummer: G2B / 14

1 060797 Gemeente Heusden € 407.341 € 0 

2 060809 Gemeente Loon Op Zand € 195.158 € 0 

3 060867 Gemeente Waalwijk € 659.155 € 0 

SZW G3B Hieronder per regel één gemeente(code) 

selecteren en in de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor die 

gemeente invullen

Besteding (jaar T) 

levensonderhoud gevestigde 

zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud 

gevestigde zelfstandigen 

(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

onderzoek als bedoeld in 

artikel 56 Bbz 2004 (exclusief 

Bob) 

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3B / 01 Indicatornummer: G3B / 02 Indicatornummer: G3B / 03 Indicatornummer: G3B / 04 Indicatornummer: G3B / 05 Indicatornummer: G3B / 06

1 060797 Gemeente Heusden € 30.752 € 107.202 € 40.080 € 71.191 € 26.750 

2 060809 Gemeente Loon Op Zand € 13.524 € 38.122 € 18.912 € 15.206 € 16.501 

3 060867 Gemeente Waalwijk € 70.584 € 133.634 € 75.943 € 42.402 € 36.258 

Hieronder verschijnt de gemeente(code) 

conform de keuzes gemaakt bij G3B / 01

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor die 

gemeente invullen

Besteding (jaar T) Bob Baten (jaar T) Bob (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

uitvoeringskosten Bob als 

bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3B / 07 Indicatornummer: G3B / 08 Indicatornummer: G3B / 09 Indicatornummer: G3B / 10

1 060797 Gemeente Heusden € 0 € 0 € 0 

2 060809 Gemeente Loon Op Zand € 0 € 0 € 0 

3 060867 Gemeente Waalwijk € 0 € 0 € 0 

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 16 januari 2020

Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(exclusief 

levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen)_deel 

openbaar lichaam 2019
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4.2 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld  
 

 

In bovenstaand overzicht zijn de baten en lasten over 2019 zoals die in de jaarrekening zijn 
opgenomen, gerubriceerd naar de wettelijk verplichte taakvelden. Daarbij is ook aansluiting gezocht 
bij de IV-3 informatie die periodiek aan het CBS wordt verstrekt. De administratie is zodanig ingericht 
dat de verantwoording van de deelprogramma’s synchroon loopt met de bovenstaande 
deeltaakvelden onder “Sociaal domein”. 

  

Baten Lasten

0. Bestuur en ondersteuning

0.4 Overhead 7.125

0.5 Treasury 15

0.8 Overige baten en lasten 8.541 445

0.10 Mutaties  reserves 624

0.11 Resultaat van de s taat van baten en lasten 3.077

6.0 Sociaal domein

6.3 Inkomensregel ingen 29.020 25.996

6.4 Begeleide participatie 13.556 12.637

6.5 Arbeidsparticipatie 968 3.415

52.709 52.709

Af: mutaties  reserves -624

Af: resultaat van de s taat van baten en lasten -3.077

52.086 49.632

Baten en lasten per taakveld (bedragen x € 1.000)

Saldo van baten en lasten op taakvelden

Aansluiting op de staat van baten en lasten (3.2)
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4.3 Specificatie bijzondere bijstand 
 
 

  

Omschrijving Cluster

aantal 

dossiers €

Gem. 

aantal 

dossiers €

aantal 

dossiers €

aantal 

dossiers €

kosten financiële transacties f 952 987.299     328 340.382     179 177.054     445 469.863     

directe levensbehoeften a 143 257.671     46 100.638     17 15.204       80 141.830     

individuele inkomenstoeslag k 500 221.348     164 73.861       69 30.024       267 117.463     

voorziening voor wonen c 94 87.219       38 36.274       14 16.620       42 34.325       

kosten maatschappelijke zorg e 105 62.436       37 24.136       22 10.184       46 28.116       

kosten medische dienstverlening h 44 26.614       14 6.010          11 13.821       19 6.783          

kosten huishouden b 31 9.290          7 1.444          6 1.211          18 6.635          

voorziening voor opvang d 12 4.320          5 3.203          2 164             5 953             

individuele studietoeslag l 4 6.000          2 3.600          1 1.200          1 1.200          

kosten uitstroombevordering g 48 10.863       18 5.417          5 734             25 4.712          

overige kosten soorten i 17 9.384          8 8.179          2 279             7 926             

Sub-totaal 1.950 1.682.445 667 603.144     328 266.495     955 812.806     

Collectieve ziektekostenpremie m 2.409 689.504     751 204.001     467 151.590     1.191 333.914     

Div adm. posten / ontvangsten 0 -27.582      1.074          -10.034      -18.622      

Totaal 2019 4.359 2.344.368 1.418 808.219     795 408.051     2.146 1.128.098 

Totaal 2018 4.318 2.252.990 1.406 741.077     802 423.954     2.110 1.087.959 

Verschil 2019 t.o.v. 2018 41 91.378       12 67.142       -7 -15.903      36 40.138       

Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk

Bijzondere bijstand 2019 naar hoofdkostensoorten
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4.4 Personele bezetting 2019 
 

  

Bezetting* gesubsidieerd - Wsw (fte's)

Deelprogramma                                
(organisatieonderdeel )

Jaarrekening 
31-12-2018

Berap I             
30-04-2019

Berap II          
31-08-2019

Jaarrekening 
31-12-2019

Inkomensondersteuning 3,0 3,0 3,0 3,0

- Inkomensondersteuning 3,0 3,0 3,0 3,0

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

Leerwerkstructuur 294,0 290,4 284,2 278,7

- Werkbedrijf 195,6 192,2 189,8 171,5

- Werkpool 98,4 98,2 94,5 107,2

Overhead 145,7 141,0 141,6 134,4

- Boventalligen 1,0 0,0 0,8 0,0

- Bedrijfsvoering & Control 24,7 25,4 25,4 23,9

- Ruelong B.V. 120,1 115,6 115,4 110,5

Sub-totaal 442,7 434,4 428,9 416,1

Doorbelast Ruelong B.V. -120,1 -115,6 -115,4 -110,5

Totaal 322,6 318,8 313,5 305,6

Bezetting* gesubsidieerd - Fidant (fte's)

Deelprogramma                                
(organisatieonderdeel )

Jaarrekening 
31-12-2018

Berap I             
30-04-2019

Berap II          
31-08-2019

Jaarrekening 
31-12-2019

Inkomensondersteuning 0,0 0,8 1,1 0,6

- Inkomensondersteuning 0,0 0,8 1,1 0,6

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

Leerwerkstructuur 49,1 46,8 51,3 55,6

- Werkbedrijf 16,9 14,5 16,0 18,8

- Werkpool 32,2 32,3 35,3 36,8

Overhead 25,7 14,8 11,8 12,6

- Boventalligen 0,0 0,0 0,0 0,0

- Bedrijfsvoering & Control 0,0 0,9 1,3 1,2

- Ruelong B.V. 25,7 13,9 10,5 11,4

Sub-totaal 74,8 62,4 64,2 68,7

Doorbelast Ruelong B.V. -25,7 -13,9 -10,5 -11,4

Totaal 49,1 48,5 53,8 57,4

Bezetting* niet-gesubsidieerd (fte's)

Deelprogramma                                
(organisatieonderdeel )

Jaarrekening 
31-12-2018

Berap I             
30-04-2019

Berap II          
31-08-2019

Jaarrekening 
31-12-2019

Inkomensondersteuning 45,5 45,6 43,6 43,5

- Inkomensondersteuning 45,5 45,6 43,6 43,5

Re-integratie & Participatie 23,7 21,7 24,3 24,0

- Re-integratie & Participatie 23,7 21,7 24,3 24,0

Leerwerkstructuur 34,0 37,8 39,8 42,7

- Werkbedrijf 21,5 23,3 22,3 22,8

- Werkpool 12,4 14,4 17,4 19,9

Overhead 51,2 52,7 55,1 54,1

- Boventalligen 1,9 1,0 1,0 0,0

- Directie 6,1 6,1 7,1 8,6

- Bedrijfsvoering & Control 33,9 35,3 37,1 36,6

- Ruelong B.V. 9,3 10,3 10,0 9,0

Sub-totaal 154,3 157,7 162,7 164,3

Doorbelast Ruelong B.V. -9,3 -10,3 -10,0 -9,0

Totaal 145,0 147,4 152,7 155,3

* Bezetting op genoemde peildata

* Bezetting op genoemde peildata

* Bezetting op genoemde peildata
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Gemeente                                               

Stand per.........................................

Heusden Loon op Zand Waalwijk Elders Totaal

31-12-2018 154 129 223 16 522

30-04-2019 152 128 220 16 516

31-08-2019 151 128 215 16 510

31-12-2019 145 126 212 14 497

Mutatie 2019 -9 -3 -11 -2 -25

Gemeente                                               

Stand per.........................................

Heusden Loon op Zand Waalwijk Elders Totaal

31-12-2018 129,3 109,0 191,8 12,5 442,7

30-04-2019 127,9 107,4 188,6 11,4 435,4

31-08-2019 125,9 108,1 183,1 11,8 428,9

31-12-2019 119,4 106,3 180,1 10,3 416,1

Mutatie 2019 -9,9 -2,7 -11,7 -2,3 -26,6 

Wsw-bezetting 2019 per gemeente (in aantallen)

Wsw-bezetting 2019 per gemeente (in fte's)


