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 ONDERWERP STUKKEN ACTIE              
1. Opening                                                     

         

2. Ingekomen stukken        

 a) Stand van zaken TOZO en TONK (uit DB van 26 maart jl.)   ja  ter info 

 b) Verslag van de Participatieraad d.d. 28 januari 2021   ja  ter info 

 

3.  Besluitenlijst AB-vergadering   

               a) Concept verslag AB-vergadering van 15 maart 2021   ja  vaststellen 

               b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering van 15 maart 2021  ja  vaststellen 

               c) Concept termijnkalender AB van 12 april 2021    ja  vaststellen 

     

TER BESLUITVORMING 
4. Normenkader rechtmatigheid en controleprotocol rechtmatigheid 2021 

 a) AB voorstel normenkader rechtmatigheid en controleprotocol   ja  vaststellen 

 b) Normenkader rechtmatigheid 2021 Baanbrekers    ja  vaststellen 

 c) Controleprotocol rechtmatigheid 2021 Baanbrekers   ja  vaststellen 

 

TER BESPREKING 
Niets aan de orde 

       

TER INFORMATIE/KENNISNAME 
5. Ontwerp begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 Baanbrekers 

 a) AB voorstel ontwerp begroting 2022 en mjr begroting 2023-2025 BB ja  ter kennisname 

 b) Ontwerp begroting 2022 en mjr begroting 2023-2025 Baanbrekers   ja  ter kennisname 

 c) Beantwoording technische vragen n.a.v. de begroting    ja  ter info 

 

6. Voorlopige jaarstukken 2020 Baanbrekers 

 a) AB voorstel voorlopige jaarstukken 2020 Baanbrekers   ja  ter kennisname 

 b) Voorlopige jaarstukken 2020 Baanbrekers     ja  ter kennisname 

 

7. Evaluatie SROI in de Langstraat 

 a) AB voorstel evaluatie SROI in de Langstraat 2017-2020   ja  ter kennisname 

 b) Memo evaluatie SROI in de Langstraat 2017-2020    ja  ter kennisname 

 

8. Mededelingen & Rondvraag 

AGENDA MAANDAG 12 april 2021                           ALGEMEEN BESTUUR 
Tijd:              19.00 -20.30 uur 

Locatie:       Er wordt digitaal vergaderd 
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> AAN: Dagelijks bestuur 
> VAN: Claudia van der Wel, manager Inkomensondersteuning a.i. 
> BETREFT: Stand van zaken TONK 
> DATUM: 23 maart 2021 
  

 
 
Inleiding 
De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld om een terugval in de inkomsten 
als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering geldt voor huishoudens/ondernemers 
waarvoor andere regelingen, zoals Tozo, onvoldoende uitkomst bieden. In samenwerking met de 
Langstraatgemeenten heeft Baanbrekers hiervoor beleidsregels opgesteld. De Beleidsregel Tijdelijke 
ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) is  op 26 februari 2021 door het dagelijks bestuur (DB) van 
Baanbrekers vastgesteld.   
 
De regeling 
De TONK is een vorm van bijzondere bijstand, maar dan met opgerekte voorwaarden. In aanmerking 
komen inwoners van de Langstraatgemeenten  die door de coronacrisis weinig inkomen hebben én 
die problemen hebben met het betalen van hun woonlasten. Dit kan huur zijn, maar ook de hypotheek 
van een huis of de zogenoemde zakelijke eigenaarslasten van een woning. De bijdrage is gemaximeerd 
op € 400,- per huishouden per maand. De TONK kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd, 
maar niet eerder dan 1 januari 2021 en wordt verstrekt uiterlijk tot en met 30 juni 2021. 
 
Implementatie  
Met vereende krachten en ondanks alle onzekerheden (zoals het aantal aanvragers en  financiële 
consequenties)  hebben de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk en Baanbrekers ervoor 
gezorgd dat deze regeling  bijna direct van start kon gaan.  Parallel aan het besluitvormingstraject  is 
binnen Baanbrekers gewerkt aan formulieren, brieven , werkinstructies, ICT aanpassingen, publicatie 
beleidsregels, personeel en communicatie.   
 
Zoals gezegd heeft het DB op 26 februari 2021 de beleidsregel  TONK vastgesteld. Op 2 maart 2021 
hebben de colleges de invoering van de TONK besproken en op 9 maart 2021 heeft  de officiële 
besluitvorming  op de voorstellen plaatsgevonden.  
Net voor die tijd  ontvingen de wethouders een  brief van de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, Wouter Koolmees. Daarin neemt hij grotendeels de zorgen weg over de 
toereikendheid van het budget en geeft hij aan dat de verantwoording plaats vindt via de gewone 
systematiek van de bijzondere bijstand. 
 
Communicatie 
We hebben informatie over de TONK gedeeld via onze website en sociale mediakanalen. Verder 
hebben wij onze gemeenten verzocht om op hun websites en wellicht ook op de gemeentepagina’s 
informatie over de TONK te vermelden. Daarnaast hebben we tijdens een persgesprek met het 
Brabants Dagblad tekst en uitleg gegeven over de TONK. Dat heeft geresulteerd in een artikel over dit 
onderwerp in de krant. 
 
De website van de Rijksoverheid over de TONK  is (mede) op  verzoek van de beleidsmedewerker van 
Baanbrekers is aangepast. Daarin was aanvankelijk  een invulling van de TONK gepubliceerd en werd 
voorbij gegaan aan de beleidsvrijheid van gemeenten.  
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Personele inzet 
De inzet is nu zo geregeld dat het “TOZO team” vooralsnog ook de TONK aanvragen in behandeling 
neemt. Dat is ook zo geregeld bij de Uitkeringsadministratie. 
 
Voor telefonische informatie over de regeling nemen de medewerkers van de “TOZO-foon” ook de 
TONK gesprekken mee. 
 
Aanvragers 
Er zijn 18 aanvragen TONK ingediend. Daarvan zijn 3 aanvragen afgewezen (bij 2 huurtoeslag 
toereikend en bij 1 voldoende draagkracht). En 1 aanvraag is toegekend (€ 400,00 per maand). 
 
We weten niet waarom er zo weinig aanvragen binnen komen. We hebben geen signalen ontvangen 
dat  de regeling niet aansluit bij de behoefte. Wat mogelijk een rol kan spelen is dat mensen 
terughoudend zijn met het aanvragen van deze regeling. Dat kan uit schaamte zijn, maar ook door de 
media aandacht dat veel bedrijven Coronasteunmaatregelen alsnog terug moeten betalen. 
 
Vergoeding 
Het Kabinet verruimt de financiële middelen voor de uitvoering van TONK. In plaats van 130 miljoen 
komt hiervoor 260 miljoen beschikbaar voor het eerste halfjaar van 2021. Er lijkt dus  voldoende 
budget beschikbaar te zijn.  
 
Tegelijkertijd (dit is een uitspraak van Divosa) blijven er zorgen over de hoge verwachtingen van de 
TONK enerzijds en de uitvoering anderzijds. De TONK is niet geschikt als ‘duizenddingendoekje’ en 
gaat niet alle huishoudens uit de problemen helpen. Divosa houdt komende tijd vinger aan de pols bij 
de uitvoering en koppelt relevante signalen terug aan het Rijk. 
 
Conclusie 
Het loopt tot op heden niet storm met de aanvragen. Een rondje in de regio levert hetzelfde beeld op.  
In Goirle, de B51, Hilvarenbeek, de ABG2 gemeenten en ook in een aantal andere gemeenten in 
Nederland: 
 
- Minder aanvragen dan verwacht. Geen grote toestroom. Vooralsnog lijkt communicatie hierin 

weinig of geen verschil te maken (gemeenten die breed hebben gecommuniceerd, hebben niet 
meer aanvragen dan andere gemeenten) 

- Sommige afwijzingen zijn snel te constateren en daarom zit in de eerste groep beoordeelde 
aanvragen een relatief hoog aandeel afwijzingen. 

 
 
 

                                                           
1 Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg 
2 Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen 
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> AAN:  Dagelijks Bestuur 
> VAN: C. van der Wel, manager Inkomensondersteuning a.i. 
> BETREFT: Stand van zaken Tozo 
> DATUM: 23 maart 2021 
  

 
Inleiding 
De eerste 2 regeling van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) boden 
zelfstandig ondernemers drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. 
Daarnaast was het mogelijk om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen. Op dit moment is Tozo 
regeling 3 van kracht en vanaf april 2021 Tozo regeling 4. 
 

 Periode Lengte Criteria (aanvraag levensonderhoud) 

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

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

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

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

 
Aanvragen Tozo 
Het aantal Tozo-3 aanvragen levensonderhoud dat in 2021 is ontvangen is 169 stuks (totaal 2020 was 
438).  Daarvan zijn er 198 toegekend (totaal 2020 was 341). Er zijn 25 aanvragen afgewezen/ 
ingetrokken (totaal 2020 was 31). De rest is nog in behandeling.  
Ten opzicht van de eerste drie maanden van de looptijd van Tozo-3 zien we afvlakking van aanvragen. 
 

Regeling Totalen Toegekend 

Noodpakket LO TOZO-1  2211 1600 

Noodpakket LO TOZO-2  477 385 

Noodpakket LO TOZO-3  607 56 

 
De stijging van aanvragen voor regeling 3 t.o.v. regeling 2 kan het gevolg zijn va zowel de maatregelen 
die het Kabinet nam naar aanleiding van de 2e Corona-golf waar ons land mee te maken kreeg vanaf 
oktober als van de vóórtdurende economische moeilijkheden voor zelfstandig ondernemers die 
daarmee samenhangen.  
Tozo-3 eindigt deze maand waarna regeling 4 van kracht wordt. 
 
Krediet 
Zelfstandigen in nood kunnen behalve een aanvraag voor levensonderhoud ook beroep doen op een 
krediet tegen een aantrekkelijk rentepercentage (2%) tot maximaal 10.157 euro. De termijn om van 
deze regeling gebruik te maken loopt net als Tozo-4 tot 1 juli 2021 (waarbij het maximum bedrag over 
de gehele periode blijft gelden). Er zijn in 2021 tot nu 29 aanvragen krediet ontvangen (in 2020 was 
dat 279) waarmee het totaal in deze voorziening nu op 308 komt. Hiervan zijn er 21 toegekend in 2021 
(dat waren er in januari 2021 reeds 101). 8 kredietaanvragen zijn ingetrokken/afgewezen/buiten 
behandeling gesteld (in januari totaal 175). Op dit moment zijn geen aanvragen meer in behandeling. 
 
Tot nu toe is aan uitkeringen levensonderhoud én kredieten in kader van Tozo samen ruim 9 miljoen 
euro betaald (excl. brutering voor loonheffing, zvw, etc.). 

 
Voor meer gedetailleerde overzichten per gemeente wordt u verwezen naar de bijlage. 
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Vergoedingen van het Rijk 
Het Rijk vergoedt de uitgekeerde bedragen in het kader van Tozo volledig. Voor de uitvoering van de 
regelingen stelt het Rijk bedragen per genomen besluit op een aanvraag beschikbaar. Omdat de 
regeling nog tot medio dit jaar doorloopt is nog niet bekend hoe hoog die Rijksvergoeding uiteindelijk 
zal zijn. Ook de uiteindelijke kosten van uitvoering zijn nog niet bekend, die kosten zullen voorlopig 
nog worden gemaakt. Niet alleen voor het beoordelen van aanvragen en al dan niet toekennen van de 
uitkering (op basis waarvan de vergoeding wordt bepaald), maar ook voor de afhandeling en 
onderzoeken achteraf (bijv. terugvordering) en het behandelen van bezwaarschriften (op dit moment 
zijn er 2 bezwaarschriften voor 2021 ontvangen en 57 in 2020). 
 
Recente ontwikkelingen 
Begin dit jaar heeft het Kabinet extra ondersteuningsmaatregelen aangekondigd. De Tijdelijke 
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze is bedoeld om een terugval in de inkomsten als 
gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering geldt voor huishoudens/ondernemers waarvoor 
andere regelingen, zoals Tozo, onvoldoende uitkomst bieden. In een separate memo wordt hier nader 
op ingegaan. 
 



Soort Aanvraag Aantal aanvragen Soort Aanvraag Fase in Proces Aantal

Bezwaar TOZO 57 onderzoek 11

Noodpakket KAP Zelfstandige 279 2e Aanvultermiijn 3

Noodpakket LO TOZO-1 2.211 Archiveren 4

Noodpakket LO TOZO-2 477 versturen ontvangstbevestiging 9

Noodpakket LO TOZO-3 438 onderzoek 1

Noodpakket Voorschot 1.503 hoorzitting 2

Geheel - Totaal 4965 rapportage 1

Archiveren 43

Einde Proces 2

Soort Aanvraag Aantal aanvragen Ingetrokken 1

Bezwaar TOZO 2 ontvangst aanvraag 6

Aanvraag TONK 18 rapportage 1

Noodpakket LO TOZO-3 169 Scannen documenten 107

Noodpakket KAP Zelfstandige 29 Archiveren 20

Noodpakket Voorschot 2 Ingetrokken 48

Geheel - Totaal 220 Einde Proces 128

Scannen documenten 985

Archiveren 17

Bezwaar TOZO 59 Ingetrokken 187

Aanvraag TONK 18 Einde Proces 1.022

Noodpakket KAP Zelfstandige 308 Scannen documenten 257

Noodpakket LO TOZO-1 2.211 Archiveren 6

Noodpakket LO TOZO-2 477 Einde Proces 200

Noodpakket LO TOZO-3 607 Ingetrokken 14

Noodpakket Voorschot 1.505 ontvangst aanvraag 2

5185 onderzoek 17

2e Aanvultermijn 1

rapportage 2

Omschrijving Besluit Aantal herrapportage 4

Afwijzing aanvraag 3 beslissing 2

Toekenning aanvraag 1 administratieve verwerking 4

Bezwaar TOZO Bezwaar Gegrond 2 Scannen documenten 105

Afwijzing aanvraag 7 Archiveren 133

Intrekking  aanvraag 1 Ingetrokken 9

Toekenning aanvraag 21 Einde Proces 330

Afwijzing aanvraag 22 Scannen documenten 9

Buiten behandeling aanvraag 6 Archiveren 36

Intrekking  aanvraag 3 Einde Proces 1.320

Toekenning aanvraag 198 Ingetrokken 140

Noodpakket Voorschot Toekenning aanvraag 1

Aantal cliënten Bedrag * Aantal cliënten Bedrag * 

1.727 5.201.379,87 18 17.263,32

Aantal cliënten Bedrag * Aantal cliënten Bedrag * 

256 499.957,24 429 923.328,68

Aantal betalingen Bedrag Aantal betalingen Bedrag

1.229 1.584.918,41 30 39.947,76

Aantal betalingen Bedrag Aantal betalingen Bedrag

103 751.414,00 20 126.861,00

Aantal betalingen Bedrag

1 800,00

Totale uitgaven (Levensonderhoud + Voorschotten + Bedrijfskapitaal: 

8.037.669,52 1.108.200,76

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

Uitgaven TONK  betaalt                                      2021

Totale uitgaven (Levensonderh+Voorschotten+Bedrijfskapitaal+TONK: 

In het overzicht 

'Levensonderhoud 

betaalt' is nu 

weergegeven het 

aantal cliënten aan 

wie is betaald en 

wat totaal is 

uitgegeven.

Aanvraag TONK

Noodpakket KAP Zelfstandige

Noodpakket LO TOZO-3

Levensonderhoud betaalt TOZO 1+2                   2020

Levensonderhoud betaalt TOZO 3                        2020 

Peildatum: 22-03-2021-18:30 uur

Totaal aanvragen

Aantal besloten aanvragen jaar 2021:

Levensonderhoud betaalt TOZO 1+2*                 2021

Levensonderhoud betaalt TOZO 3*                     2021

Voorschotten betaalt                                           2021

Bedrijfskapitaal betaalt                                      2021

Voorschotten betaalt                                             2020 

Bedrijfskapitaal betaalt                                         2020

Noodpakket KAP Zelfstandige

Noodpakket LO TOZO-1

Aantal aanvragen  2020 Status aanvragen in behandeling t/m 2021

Aantal aanvragen 2021

Aanvraag TONK

Bezwaar TOZO

Noodpakket LO TOZO-2

Noodpakket LO TOZO-3

Noodpakket Voorschot

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



Gemeentecode Soort Aanvraag Aantal aanvragen Gemeentecode Omschrijving Fase in Proces Aantal

Bezwaar TOZO 19 onderzoek 3

Noodpakket KAP Zelfstandige 94 Archiveren 2

Noodpakket LO TOZO-1 834

Noodpakket LO TOZO-2 187 versturen ontvangstbevestiging 3

Noodpakket LO TOZO-3 174 rapportage 1

Noodpakket Voorschot 547 Archiveren 14

1855 Ingetrokken 1

Gemeentecode Soort Aanvraag Aantal aanvragen ontvangst aanvraag 2

Aanvraag TONK 5 rapportage 1

Noodpakket KAP Zelfstandige 15 Scannen documenten 38

Noodpakket LO TOZO-3 60 Archiveren 11

Noodpakket Voorschot 1 Ingetrokken 16

81 Einde Proces 41

Scannen documenten 347

Bezwaar TOZO 19 Archiveren 6

Aanvraag TONK 5 Ingetrokken 74

Noodpakket KAP Zelfstandige 109 Einde Proces 407

Noodpakket LO TOZO-1 834

Noodpakket LO TOZO-2 187 Scannen documenten 103

Noodpakket LO TOZO-3 234 Archiveren 4

Noodpakket Voorschot 548 Ingetrokken 3

1936 Einde Proces 77

ontvangst aanvraag 1

Gemeentecode Soort Aanvraag Besluit Aantal onderzoek 9

Bezwaar Gedeeltelijk gegrond 1 herrapportage 3

Bezwaar Gegrond 2 beslissing 1

Bezwaar ingetrokken 3 administratieve verwerking 1

Bezwaar niet Ontvankelijk 3 Scannen documenten 43

Bezwaar Ongegrond 5 Archiveren 46

Afwijzing aanvraag 7 Einde Proces 130

Buiten behandeling aanvraag 5 Ingetrokken 1

Intrekking  aanvraag 19

Toekenning aanvraag 44 Scannen documenten 3

Aanvraag doorgezonden 7 Archiveren 17

Afwijzing aanvraag 94 Einde Proces 480

Buiten behandeling aanvraag 21 Ingetrokken 48

Intrekking  aanvraag 27

Toekenning aanvraag 611

Afwijzing aanvraag 28

Buiten behandeling aanvraag 4

Intrekking  aanvraag 5

Niet terugvorderen 1

Toekenning aanvraag 146

Afwijzing aanvraag 5

Buiten behandeling aanvraag 1

Toekenning aanvraag 145

Afwijzing aanvraag 109

Buiten behandeling aanvraag 1

Intrekking  aanvraag 9

Toekenning aanvraag 382

Gemeente Omschrijving Besluit Aantal

Aanvraag TONK Afwijzing aanvraag 2

Afwijzing aanvraag 1

Intrekking  aanvraag 1

Toekenning aanvraag 13

Afwijzing aanvraag 5

Buiten behandeling aanvraag 5

Intrekking  aanvraag 1

Toekenning aanvraag 68

96

2021

Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag * Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag * 

797 664 2.061.943,28 797 3 2.719,18

2021

Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag * Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag * 

797 111 210.475,02 797 171 379.812,05

2021

Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag

797 449 575.543,72 797 11 13.366,47

2021

Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag

797 44 311.524,00 797 12 82.655,00

2021

Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag

797 0 0,00

3.159.486,02 478.552,70

Heusden

Noodpakket KAP Zelfstandige

Noodpakket LO TOZO-3

Heusden - Totaal

Noodpakket LO TOZO-2

Noodpakket LO TOZO-3

Noodpakket Voorschot

Noodpakket KAP Zelfstandige

Noodpakket LO TOZO-1Totaal aanvragen

797

797 - Totaal

797

797

Levensonderhoud betaalt TOZO 1+2*

Levensonderhoud betaalt TOZO 3

Voorschotten betaalt

Bedrijfskapitaal betaalt

Uitgaven TONK  betaalt

Totale uitgaven (Levensonderhoud + Voorschotten + Bedrijfskapitaal+TONK: 

Peildatum: 22-03-2021-18:30 uur

In het overzicht 

Levensonderhoud 

betaalt is nu 

weergegeven het 

aantal cliënten aan 

wie is betaald.

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

Levensonderhoud betaalt TOZO 1+2                           2020 

Voorschotten betaalt                                                           2020

Totale uitgaven (Levensonderhoud + Voorschotten + Bedrijfskapitaal: 

Levensonderhoud betaalt TOZO 3                                    2020

Bedrijfskapitaal betaalt                                                       2020

797

797 - Totaal

797 Bezwaar TOZO

Noodpakket KAP Zelfstandige

Noodpakket LO TOZO-1

Noodpakket LO TOZO-2

Aantal besloten aanvragen 2020

Rapportage voortgang TOZO en TONK  totaal gemeente Heusden

Aantal aanvragen 2020 Status aanvragen in behandeling t/m 2021

Aanvraag TONK

Bezwaar TOZO

Aantal besloten aanvragen 2021: 

2021

Noodpakket LO TOZO-3

Noodpakket Voorschot



Gemeentecode Soort Aanvraag Gemeentecode Omschrijving Fase in Proces Aantal

Bezwaar TOZO 10 onderzoek 5

Noodpakket KAP Zelfstandige 55 Archiveren 1

Noodpakket LO TOZO-1 435

Noodpakket LO TOZO-2 81 versturen ontvangstbevestiging 1

Noodpakket LO TOZO-3 67 onderzoek 1

Noodpakket Voorschot 299 Archiveren 8

947 Einde Proces 1

Gemeentecode Soort Aanvraag Aantal aanvragen ontvangst aanvraag 1

Aanvraag TONK 6 Scannen documenten 14

Bezwaar TOZO 1 Archiveren 2

Noodpakket KAP Zelfstandige 3 Ingetrokken 12

Noodpakket LO TOZO-3 29 Einde Proces 29

39

Scannen documenten 198

Archiveren 4

Bezwaar TOZO 11 Einde Proces 192

Aanvraag TONK 6 Ingetrokken 41

Noodpakket KAP Zelfstandige 58

Noodpakket LO TOZO-1 435 Scannen documenten 43

Noodpakket LO TOZO-2 81 Archiveren 1

Noodpakket LO TOZO-3 96 Einde Proces 33

Noodpakket Voorschot 299 Ingetrokken 4

986

onderzoek 2

2e Aanvultermijn 1

Gemeentecode Soort Aanvraag Besluit Aantal rapportage 1

Bezwaar Gedeeltelijk gegrond 1 Scannen documenten 13

Bezwaar Gegrond 1 Archiveren 24

Bezwaar ingetrokken 2 Einde Proces 54

Bezwaar niet Ontvankelijk 1 Ingetrokken 1

Bezwaar Ongegrond 3

Afwijzing aanvraag 7 Archiveren 9

Buiten behandeling aanvraag 1 Einde Proces 254

Intrekking  aanvraag 18 Ingetrokken 36

Toekenning aanvraag 17

Afwijzing aanvraag 52

Buiten behandeling aanvraag 11

Intrekking  aanvraag 17

Toekenning aanvraag 315

Afwijzing aanvraag 7

Buiten behandeling aanvraag 3

Toekenning aanvraag 67

Afwijzing aanvraag 2

Toekenning aanvraag 52

Afwijzing aanvraag 52

Intrekking  aanvraag 2

Toekenning aanvraag 212

Gemeente Omschrijving Besluit Aantal

Aanvraag TONK Afwijzing aanvraag 1

Bezwaar TOZO Bezwaar Gegrond 1

Noodpakket KAP Zelfstandige Toekenning aanvraag 2

Afwijzing aanvraag 5

Intrekking  aanvraag 1

Toekenning aanvraag 32

42

Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag * Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag * 

809 335 950.995,13 809 8 8.835,59

Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag * Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag * 

809 45 82.297,56 809 68 139.886,67

Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag

809 219 282.186,02 809 2 1.893,44

Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag

809 17 122.892,00 809 2 7.100,00

2021

Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag

809 0 0,00

1.438.370,71 157.715,70

Loon op Zand - Totaal

Uitgaven TONK  betaalt

809

Noodpakket LO TOZO-3

Noodpakket Voorschot

Loon op Zand

Noodpakket LO TOZO-3

Noodpakket LO TOZO-1

Noodpakket LO TOZO-2

Levensonderhoud betaalt TOZO 3                                           2021

Noodpakket LO TOZO-2

Noodpakket LO TOZO-3

Noodpakket Voorschot

809

809 - Totaal

809 - Totaal

809

Voorschotten betaalt                                                                 2021

Bedrijfskapitaal betaalt                                                             2021

Totale uitgaven (Levensonderhoud + Voorschotten + Bedrijfskapitaal+TONK: 

809

809 - Totaal

Totaal aanvragen

Aantal besloten aanvragen 2020

809 Bezwaar TOZO

Noodpakket KAP Zelfstandige

Noodpakket LO TOZO-1

Aantal aanvragen 2021

Levensonderhoud betaalt TOZO 1+2*                                        2021

Peildatum: 22-03-2021-18:30 uur

In het overzicht 

Levensonderhoud 

betaalt is nu 

weergegeven het 

aantal cliënten aan 

wie is betaald

Levensonderhoud betaalt TOZO 1+2                                      2020

Levensonderhoud betaalt TOZO 3                                          2020

Voorschotten betaalt                                                                 2020

Bedrijfskapitaal betaalt                                                            2020

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

Totale uitgaven (Levensonderhoud + Voorschotten + Bedrijfskapitaal: 

Rapportage voortgang TOZO + TONK totaal gemeente Loon op Zand

Aantal aanvragen 2020 Status aanvragen in behandeling t/m 2021

Aanvraag TONK

Bezwaar TOZO

Noodpakket KAP Zelfstandige

Aantal besloten aanvragen 2021: 



Gemeentecode Soort Aanvraag Aantal aanvragen Gemeentecode Omschrijving Fase in Proces Aantal

Bezwaar TOZO 28 onderzoek 3

Noodpakket KAP Zelfstandige 130 2e Aanvultermiijn 3

Noodpakket LO TOZO-1 942 Archiveren 1

Noodpakket LO TOZO-2 209

Noodpakket LO TOZO-3 197 versturen ontvangstbevestiging 5

Noodpakket Voorschot 657 hoorzitting 2

2163 Archiveren 21

Einde Proces 1

Gemeentecode Soort Aanvraag Aantal aanvragen ontvangst aanvraag 3

Aanvraag TONK 7 Scannen documenten 55

Bezwaar TOZO 1 Archiveren 7

Noodpakket KAP Zelfstandige 11 Ingetrokken 20

Noodpakket LO TOZO-3 80 Einde Proces 58

Noodpakket Voorschot 1

100 Scannen documenten 440

Archiveren 7

Ingetrokken 72

Aanvraag TONK 7 Einde Proces 423

Bezwaar TOZO 29

Noodpakket KAP Zelfstandige 141 Scannen documenten 111

Noodpakket LO TOZO-1 942 Archiveren 1

Noodpakket LO TOZO-2 209 Einde Proces 90

Noodpakket LO TOZO-3 277 Ingetrokken 7

Noodpakket Voorschot 658

2263 ontvangst aanvraag 1

onderzoek 6

rapportage 1

Gemeentecode Soort Aanvraag Besluit Aantal herrapportage 1

Bezwaar Gedeeltelijk gegrond 1 beslissing 1

Bezwaar Gegrond 3 administratieve verwerking 3

Bezwaar ingetrokken 7 Scannen documenten 49

Bezwaar niet Ontvankelijk 3 Archiveren 63

Bezwaar Ongegrond 7 Ingetrokken 7

Afwijzing aanvraag 22 Einde Proces 146

Buiten behandeling aanvraag 6

Intrekking  aanvraag 42 Scannen documenten 6

Toekenning aanvraag 40 Archiveren 10

Aanvraag doorgezonden 12 Einde Proces 586

Afwijzing aanvraag 113 Ingetrokken 56

Buiten behandeling aanvraag 46

Intrekking  aanvraag 28

Toekenning aanvraag 671

Afwijzing aanvraag 27

Buiten behandeling aanvraag 1

Geen aanvraag ingenomen 1

Intrekking  aanvraag 2

Toekenning aanvraag 171

Aanvraag doorgezonden 1

Afwijzing aanvraag 9

Intrekken werkproces, adm reden 1

Intrekking  aanvraag 4

Toekenning aanvraag 144

Afwijzing aanvraag 119

Intrekking  aanvraag 11

Toekenning aanvraag 475

Gemeente Omschrijving Besluit Aantal

Aanvraag TONK Toekenning aanvraag 1

Bezwaar TOZO Bezwaar Gegrond 1

Afwijzing aanvraag 6

Toekenning aanvraag 6

Afwijzing aanvraag 12

Buiten behandeling aanvraag 1

Intrekking  aanvraag 1

Toekenning aanvraag 98

Noodpakket Voorschot Toekenning aanvraag 1

127

Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag * Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag * 

867 728 2.188.441,46 867 7 5.708,55

Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag * Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag * 

867 100 207.184,66 867 190 403.629,96

Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag

867 561 727.188,67 867 17 24.687,85

Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag

867 42 316.998,00 867 6 37.106,00

2021

Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag

867 1 800,00

3.439.812,79 471.932,36

Waalwijk - Totaal

Uitgaven TONK  betaalt

Noodpakket Voorschot

Waalwijk

Noodpakket KAP Zelfstandige

Noodpakket LO TOZO-3

Noodpakket LO TOZO-1

Noodpakket LO TOZO-2

Noodpakket LO TOZO-3

Peildatum: 22-03-2021-18:30 uur

In het overzicht 

Levensonderhoud 

betaalt is nu 

weergegeven het 

aantal cliënten aan 

wie is betaald

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

Levensonderhoud betaalt TOZO 1+2                                  2020

Levensonderhoud betaalt TOZO 3                                     2020

Voorschotten betaalt                                                            2020

Bedrijfskapitaal betaalt                                                       2020

Totale uitgaven (Levensonderhoud + Voorschotten + Bedrijfskapitaal: 

Levensonderhoud betaalt TOZO 1+2*                                  2021

Levensonderhoud betaalt TOZO 3                                       2021

Voorschotten betaalt                                                              2021

Bedrijfskapitaal betaalt                                                        2021

Totale uitgaven (Levensonderhoud + Voorschotten + Bedrijfskapitaal+TONK: 

Rapportage voortgang TOZO + TONK totaal gemeente Waalwijk

Bezwaar TOZO

867

867 - Totaal

Aantal aanvragen 2020 Status aanvragen in behandeling t/m 2021

Aantal besloten aanvragen 2020

Totaal aanvragen

867

Aantal aanvragen 2021

Noodpakket KAP Zelfstandige

Noodpakket LO TOZO-3

Noodpakket Voorschot

Noodpakket LO TOZO-1

Noodpakket LO TOZO-2

867

867 - Totaal

867

867 Aanvraag TONK

Bezwaar TOZO

Noodpakket KAP Zelfstandige

Aantal besloten aanvragen 2021: 



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

 

 

 
Agenda:  Donderdag 28 januari 2021  

Plaats / kamer:  Digitaal  
Tijd: 

Genodigden:  
 
 
 
 

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

1   Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom. De heer Halberstadt heeft zich afgemeld 
voor deze vergadering. Mevrouw Hoos sluit aan namens de Adviesraad sociaal domein Heusden. 
 

 

2  Mededelingen en ingekomen stukken 

a. Mededelingen: 
1. Er heeft een geïnteresseerde gesolliciteerd op de openstaande vacature. Helaas was zij geen 

belanghebbende in het kader van de Participatiewet dus kon zij niet toetreden tot de raad. 
2. Convenant samenwerking rond beschermingsbewind  

De secretaris licht toe dat de drie Langstraatgemeenten, Baanbrekers, bewindvoerders en 
schulddienstverleners in een convenant samenwerkingsafspraken hebben gemaakt. Het doel 
hiervan is dat inwoners met schulden de ondersteuning krijgen die het beste bij hen past. 

 
b. Ingekomen stukken: 

1. Reactie DB op advies kaderbrief 
De participatieraad maakt graag gebruik van het aanbod van een rondleiding. De heer Blankers 
heeft aangegeven dat hij de raad mee wil rondleiden. Vanwege de coronabeperkingen is dit 
momenteel niet mogelijk. De heer Beerens, de heer Neisingh en de heer Huibers hebben 
interesse in de rondleiding. 

2. Aanpak individuele inkomenstoeslag 
De participatieraad vraagt of de individuele inkomenstoeslag ook zou kunnen gelden voor 
inwoners die niet onder de Participatiewet vallen maar van wie het inkomen de afgelopen vijf 
jaar ook minder was dan 105 procent van de geldende bijstandsnorm? 
Dit is het geval. Een uitkering van Baanbrekers is geen vereiste om voor deze toeslag in 
aanmerking te komen.  Het aanvragen van deze toeslag is mogelijk via de website van 
Baanbrekers. Ook op de websites van de gemeente Waalwijk en Heusden wordt hiernaar 
verwezen. 
De participatieraad ziet graag dat de voorlichting omtrent deze toeslag richting alle inwoners 
van de gemeenten proactiever plaatsvindt. 
 

  

3  Verslag laatste vergadering participatieraad 26 november 2020 

Het verslag  wordt zonder aanpassingen vastgesteld. 
 



 
 
 

4 Koers ‘Kom in beweging’ stand van zaken 

De secretaris licht toe dat medewerkers van de cleanroom zijn ondergebracht bij andere afdelingen van het 
werkbedrijf. Zeer recent is er een nieuw project gestart bij PostNL, waar zeven kandidaten zijn gestart. 
 

 

5 Uitvoering Tozo 

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 kan een beroep worden gedaan op de Tijdelijke 
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) voor huishoudens die door het coronavirus in ernstige 
financiële problemen dreigen te komen.  

 

6 Benchmark 

In de jaarlijkse benchmark is onderzocht hoe Baanbrekers presteert ten opzichte van andere vergelijkbare 
organisaties. De voorzitter geeft aan dat uit de benchmark weer blijkt dat Baanbrekers goed presteert.  
De participatieraad doet hierbij een oproep om het overschot of een substantieel deel van het positieve 
resultaat aan te wenden voor de doelgroep, met als doel om meer mensen mee te laten doen in de 
maatschappij. 

 

7 Berichten in de media 

De voorzitter benoemt de recente berichten uit de media van verschillende situaties waarin cliënten 
bijstand moesten terugbetalen zoals in Wijdemeren en in Waalwijk.  
De raad spreekt hierover waarbij wordt aangegeven dat bijstand wordt verstrekt voor kosten in 
levensonderhoud. Als hier besparingen op zijn moet een gemeente deze in mindering brengen op de 
uitkering. 
De raad verbaast zich er wel over dat er nu veel ophef en verbazing is over deze situaties, want de wet is al 
lang rigide. Er wordt te weinig naar de mens gekeken en te veel alleen naar de regels. 
De raad benoemt de ontvangsten van de Voedselbank en dat deze niet gekort worden op de uitkering. De 
raad begrijpt eigenlijk niet dat boodschappen gekocht door een ouder wel worden gekort, maar 
ontvangsten van de Voedselbank niet. 
 

 

8 Rondvraag en sluiting 

De voorzitter heeft het bericht in de krant gezien waarin gesproken wordt over medewerkers van Twiddus 
die aangeven dat de coronamaatregelen binnen Twiddus niet nageleefd worden.  Baanbrekers komt door 
dit soort berichtgeving in een kwaad daglicht te staan. De raad betreurt deze gang van zaken. De secretaris 
licht toe hoe deze situatie in de krant is gekomen en dat de arbeidsinspectie al heeft geconcludeerd dat 
binnen Twiddus de coronamaatregelen op een juiste manier worden nageleefd. 
 
Mevrouw Bakker vertelt dat vanaf 29 januari het Kiemuur start in dienstencentrum De Rode Loper in 
Kaatsheuvel.  RIBW Brabant organiseert hiermee een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met 
en zonder psychiatrische kwetsbaarheid, verslaving of zij die tijdelijk of iets langer een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. Dit initiatief kan ook interessant zijn voor cliënten van Baanbrekers. De secretaris zal 
informatie hierover binnen Baanbrekers verspreiden. 
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Conceptverslag  (extra) AB-vergadering d.d. 15 maart 2021 

 

Algemeen Bestuur Baanbrekers 

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

De heer A. van Oudheusden, secretaris AB 

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

             Mevrouw J. Verhoofstad, lid AB, raadslid gemeente Heusden  

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

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

De heer J. van den Hoven, wethouder gemeente Waalwijk 

De heer W. Veldkamp, lid AB, raadslid gemeente Loon op Zand 

De heer G. van Kleij, lid AB, raadslid gemeente Loon op Zand 

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

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

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

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

Mevrouw C. Kleijssen, jurist Baanbrekers (verslaglegger)  

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom.  

 

2. Ingekomen stukken 

a) Verslag Participatieraad d.d. 26 november 2020 

Hiervan wordt kennis genomen.  

 

3. Verslag en besluitenlijst AB-vergadering  

a) Conceptverslag AB-vergadering d.d. 25 januari 2021 

Het verslag van de AB-vergadering van 25 januari 2021 wordt vastgesteld. 
 
b) Openbare besluitenlijst AB-vergadering d.d. 25 januari 2021 
De openbare besluitenlijst van de AB-vergadering 25 januari 2021 wordt vastgesteld. 
 
c) Termijnkalender AB van 15 maart 2021 

De termijnkalender d.d. 15 maart 2021 wordt vastgesteld. 
 

4. Onderzoek naar herhuisvesting Baanbrekers 

De Voorzitter geeft een presentatie. Doelstelling is om de leden van het algemeen bestuur goed mee 

te nemen in dit onderwerp.  

 

Proces: 

Benadrukt wordt door de voorzitter dat er in deze vergadering géén besluit wordt genomen over de 

(her)huisvesting van Baanbrekers, maar er wordt gevraagd aan het algemeen bestuur om één van de 

opties/varianten verder te laten onderzoeken en uit te werken. Aan de stukken zijn daarnaast de 

vragen en antwoorden op de door de gemeenten gestelde vragen bijgevoegd. Dit betreffen 

procesmatige en inhoudelijke vragen die zijn gesteld. Spreker vervolgt dat reeds in 2019 de discussie 

omtrent de huisvesting van Baanbrekers is gestart; en in de in mei 2020 vastgestelde jaarrekening 

nogmaals is gerefereerd aan de planontwikkeling van de huisvesting.  
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Daarna is het zogenaamde ‘vlekkenplan’ opgesteld; in het kader van het meerjarenonderhoudsplan 

is e.e.a. opgenomen in de Berap I 2020;  bij de behandeling van de begroting in juli 2020 is er 

gesproken over verduurzaming, groot onderhoud of vernieuwbouw en inzet van externe expertise. 

Dit is uiteindelijk HEVO geworden. Het inschakelen van HEVO en de oplevering van een notitie is 

vervolgens voortvarend verlopen. E.e.a. is besproken in het dagelijks bestuur, maar het was beter 

geweest als dit achteraf in het najaar 2020 ook aan de orde gesteld was in het algemeen bestuur, 

waardoor toen het algemeen bestuur ook meegenomen had kunnen worden. Spreker zegt dat dit  

helaas niet is gebeurd en een gemiste kans is geweest, maar dat hij hoopt dat dit nu kan worden 

ingehaald door over deze materie met elkaar het gesprek aan te gaan. Spreker vervolgt dat de heer 

Van Oudheusden inmiddels als directeur kennis heeft gemaakt met de raden van Loon op Zand en 

Heusden en binnenkort hopelijk ook kennis maakt met de raad van de gemeente Waalwijk. De heer 

Van Oudheusden stelt bij deze kennismakingen aan de orde wat hij heeft opgehaald in 100 dagen 

werken bij Baanbrekers. Ook de herhuisvesting van Baanbrekers komt hierbij aan de orde. In de 

algemene bestuursvergadering van 25 januari jl. zijn de externe deskundigen van HEVO 

aangeschoven en zijn de eerste bevindingen inzake de herhuisvesting gedeeld met het algemeen 

bestuur. Het algemeen bestuur heeft toen opmerkingen gemaakt over de snelheid waarmee e.e.a. 

gebeurde en gaven aan nog onvoldoende te zijn meegenomen. Aangegeven werd dat het algemeen 

bestuur meer informatie nodig had, waarna het algemeen bestuur in de gelegenheid is gesteld om 

vragen te stellen. Hierop zijn inmiddels ook antwoorden gegeven wat heeft geresulteerd in een 

document van 22 pagina’s van vragen en antwoorden. Gevraagd werd aan het algemeen bestuur in 

de vergadering van 25 januari jl. evenals nu, om akkoord te geven op € 40.000,-, die zijn opgenomen 

in de begroting, om een verdieping c.q. onderzoek te laten uitvoeren naar één van de 

varianten/scenario’s. De uiteindelijk besluitvorming over de huisvesting van Baanbrekers zal pas na 

de zomervakantie plaatsvinden.  

 

Financieel: Niks doen is geen optie  

De Voorzitter geeft aan dat ‘niks doen geen optie is’ en dat iedereen het daar wel mee eens is.  Wat 

betreft financieel is het nu nog niet mogelijk om te garanderen dat de herhuisvesting ‘budgettair 

neutraal’ kan worden uitgevoerd. Als we nu namelijk niks doen is duidelijk dat de kosten van de 

huisvesting sowieso omhoog moeten vanwege verbouwing, onderhoud, vervanging etc. en gaat dit 

t.o.v. huidige lasten sowieso stijgen.  

Spreker vervolgt dat de gestelde vraag inzake de boekwaarde van de gebouwen inmiddels is 

beantwoord, en ook het BTW vraagstuk is beantwoord (bijlage 4f van de documenten). Omdat er nu 

nog geen besluit wordt genomen over de herhuisvesting hoeft hetgeen dit financieel allemaal 

betekent ook nog niet helemaal duidelijk te zijn. Dit zal wel onderdeel worden van het verdiepend 

onderzoek.   

 

Vragen over de locatie en centraal versus decentraal 

De Voorzitter vertelt dat het duidelijk mag zijn dat gezien de doelgroep Baanbrekers zo centraal 

mogelijk binnen het werkgebied gehuisvest wil en moet zijn. Als er een nieuwe locatie beschikbaar 

zou zijn is dit het meest gemakkelijk, maar deze is er niet in Waalwijk, noch in Heusden of Loon op 

Zand beschikbaar. Ook de locatie van het huidige schoenenmuseum in Waalwijk is niet geschikt om 

in de nieuwe huisvesting van Baanbrekers te voorzien. Daarnaast wil Baanbrekers de 

bedrijfsactiviteiten minder versnipperd laten plaatsvinden en concentreren op één locatie, dus 

centraal waar mogelijk. Dit komt de efficiency en de bedrijfscultuur van het willen zijn van één bedrijf 

ten goede. Spreker vervolgt dat er vragen zijn gesteld over Twiddus met eventuele winkelfunctie in 

de kern(en). Er wordt nog bekeken of het zinvol en mogelijk is om (een deel van de) 
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winkelactiviteiten elders te huisvesten. Maar er moet nog verder onderzocht worden wat dit 

betekent voor o.a. de leer- werkstructuur, voor de wijze van aansturing, logistieke consequenties 

hiervan, voor de magazijnfuncties voor eventuele concurrentie met andere winkels in de kernen. Dit 

moet allemaal in de volgende fase uitgewerkt en onderzocht gaan worden. 

 

Hoe verder? 

De Voorzitter zegt dat we nu graag de gereserveerde middelen (€ 40.000,-)  inzetten voor het kunnen 

laten uitvoeren van het vervolgonderzoek. Ook wordt voorgesteld, gezien de grote impact van dit 

onderwerp, om met een afvaardiging van het dagelijks en algemeen bestuur, met een 

projectleider(s) en met de directeur van Baanbrekers tot een stuurgroep te komen die dit gehele 

project mee gaat leiden. Spreker vervolgt dat als nu akkoord wordt gegaan met het kunnen 

uitvoeren van het verdiepend onderzoek, in het najaar de besluitvorming over de huisvesting van 

Baanbrekers kan plaatsvinden.  

Wat betreft de rol van de raad maken raadsleden bij Baanbrekers deel uit van het algemeen bestuur 

en vormen daarmee de verbinding naar de raden. Het algemeen bestuur van Baanbrekers gaat 

daarbij over de besluiten inzake de huisvesting en via de leden van het algemeen bestuur kunnen de 

raden worden meegenomen in dit te nemen besluit. Eventueel kan daarbij gedacht worden aan het 

organiseren van raadsbijeenkomsten of het vragen van een zienswijze. Belangrijk blijft dat de leden 

van het algemeen bestuur de overige raadsleden hierin meenemen en op eenzelfde informatie 

niveau brengen. Dit kan bijvoorbeeld met ondersteuning van de stuurgroep herhuisvesting 

Baanbrekers. Spreker geeft nogmaals aan dat aan het algemeen bestuur nu wordt gevraagd om één 

van de opties/varianten uit het HEVO rapport verder te laten onderzoeken en te laten uitwerken. 

Een definitief besluit hierover kan vervolgens na het zomerreces plaatsvinden.  

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

 

Vragen? 

De heer Van den Hoven zegt dat hij heeft afgestemd met de heer Van Hamond en de heer Van Tuyl 

en hij nu ook namens hen het woord voert, waarbij zij hem mogelijk aanvullen. Hij geeft aan dat er 

sprake is van een prettige presentatie en dat zij antwoorden hebben gekregen op de gestelde 

vragen. Tegelijkertijd roepen deze antwoorden opnieuw vervolgvragen op. Deze vervolgvragen 

worden nu niet allemaal gesteld, maar ze willen nog wel enkele vragen voorleggen, waarbij ze 

duidelijk niet het doel en het proces willen frustreren, want iedereen, en ook zij, hebben hetzelfde 

doel, namelijk nieuwe huisvesting voor Baanbrekers. Maar als AB hebben zij een controlerende taak 

en voelen zij zich verantwoordelijk voor de goede beslissingen, ook richting de gemeenten, de raad 

en richting de inwoners. Ze willen dit goed doen en dan moet er gestart worden met een goed 

onderzoek. In het vervolgonderzoek moet het AB aan de voorkant worden meegenomen en eerst 

moet het AB met het DB in gesprek gaan over de duidelijke en heldere opdracht van het 

vervolgonderzoek, waarbij ze de goede kaders en normen willen aangeven. Dit zou kunnen met 

behulp van een dergelijke in te richten stuurgroep. Spreker vervolgt dat er daarnaast nog overige 

vragen zijn onder andere m.b.t. het BTW vraagstuk. Hiervan kan een deel een kostenpost worden 

voor de gemeenten. BDO zal hierover een uitgebreidere memo hebben gestuurd waarin spreker 

graag inzage wil hebben als AB lid.  

De Voorzitter vraagt of er een uitgebreidere memo beschikbaar is. 

De heer Van Oudheusden geeft aan dat hetgeen de heer Van den Hoven heeft aangegeven, oftewel 

het formuleren van een duidelijke opdracht, en dat het AB hierin tezamen met het DB optrekt, prima 

kan plaatsvinden middels een te formeren stuurgroep met daarin een afvaardiging vanuit het DB en 

AB in plaats van met een voltallig AB. Spreker vervolgt dat het correct is dat BDO een uitgebreidere 
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vrij technische memo inzake het BTW vraagstuk heeft opgeleverd en deze is absoluut beschikbaar 

voor de AB leden die daaraan behoefte hebben. 

De heer Van den Hoven vertelt dat sommige antwoorden op de gestelde vragen in orde zijn, maar 

andere antwoorden roepen toch weer vragen op en als dit allemaal in een stuurgroep kan worden 

meegenomen dan hoeft dit niet allemaal in een AB aan de orde te worden gesteld.   

De Voorzitter zegt dat de stuurgroep daar inderdaad voor is bedoeld.  

De heer Van den Hoven zegt dat er eerder is aangegeven dat er kaders i.v.m. de exploitatiekosten 

gegeven willen worden, maar dit nog niet zou kunnen, omdat hier vervolgonderzoek naar moet 

worden gedaan, terwijl HEVO er zonder vervolgonderzoek wel een kader aanhangt van plus 

€100.000,-.  

De Voorzitter antwoordt dat gezien de vele miljoenen die binnen Baanbrekers omgaan per jaar een 

discussie over € 100.000.- meer of minder op jaarbasis voor huisvesting een relatief kleine discussie 

is. Daarnaast gaat het er ook over wat je met nieuwe huisvesting krijgt, en niet alleen wat het kost. Je 

kunt ook effectiever en doelmatiger met de doelgroep werken waardoor het ook minder kost. Ook 

dit soort van ideeën, dus om het effectiever en doelmatiger te maken, mag ook meegegeven worden 

als een kader bij een start van een vervolgonderzoek. Verder nog een winstwaarschuwing, want we 

moeten onszelf niet rijk rekenen, omdat als er geen nieuwe huisvesting plaatsvindt dan moet er 

enorm geïnvesteerd gaan worden in de huidige huisvesting en stijgen de huisvestingslasten ook.  

De heer Van den Hoven begrijpt dit en een aantal variabelen moet dan inderdaad bespreekbaar 

gemaakt en bediscussieerd worden in deze stuurgroep.  

De heer Brekelmans zegt dat ook zij met de overige AB leden uit Loon op Zand over dit onderwerp 

intensief hebben gesproken, waarbij zij willen bedanken voor de uitgebreide beantwoording van de 

vragen en zij het eens kunnen zijn over het verder uit te voeren vervolgonderzoek, maar zij willen 

graag toch nog wat kaders meegeven. Deze zijn o.a. dat in het vervolgonderzoek ook het 

budgetneutraal kunnen zijn verder moet worden onderzocht, en dat in het vervolgonderzoek ook de 

onderwerpen m.b.t. de inmiddels gestelde vragen moeten worden meegenomen. 

De Voorzitter vraagt of de heer Brekelmans het instellen van een stuurgroep een goed idee vindt. 

De heer Brekelmans antwoordt dit prima te vinden, maar hij zou graag zien dat hierin ook AB leden 

zijnde de raadsleden uit het AB participeren, om zo ook de verbinding met de raden te houden.  

De heer Van den Hoven vraagt wie een vervolgonderzoek gaat uitvoeren. 

De heer Van Oudheusden antwoordt dat dit nog niet duidelijk is. Hij zegt het traject te zijn ingegaan 

met HEVO en als er nu gewisseld wordt van bureau dan de kans bestaat dat een deel van het 

onderzoek wordt overgedaan. Er ligt zeker nog geen opdracht bij HEVO en hier kan ook met de 

stuurgroep over worden gesproken.  

De heer Van Hamond merkt op dat als er weer voor HEVO wordt gekozen de kans aanwezig is dat er 

opnieuw een rapport wordt opgeleverd dat rammelt. Dit gezien de hoeveelheid van technische 

vragen dat nog is gesteld door de gemeenten n.a.v. het rapport. Een andere vraag is of HEVO het 

vervolgonderzoek zelf zou doen of wil uitbesteden aan derden.  

De Voorzitter zegt dat dit dus moet worden meegenomen in de stuurgroep. Wat betreft de 

hoeveelheid aan technische vragen die zijn gesteld zijn veel van deze vragen pas te beantwoorden in 

een latere fase van het traject als een aantal scenario’s is uitgewerkt.  

 

Het AB besluit: 

1. Kennis te nemen van het HEVO-rapport ‘Eindrapportage onderzoek huisvestingsscenario’s en 

globaal programma van eisen’; 

2. In te stemmen met de lijn dat de variant ‘niets doen’ met onze gebouwen geen optie meer is 

en dat er daarmee drie varianten zijn voor een vervolg; 
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3. Kennis te nemen van de aanvullende informatie welke gevraagd is in het AB van 25 januari jl.; 

4. De n.a.v. de behandeling op 25 januari 2021 gestelde vragen en de daarop geformuleerde 

antwoorden (bijlage 4 van de stukken) vast te stellen en de vertrouwelijkheid m.b.t. bijlage 4 

op te heffen; 

5. Het verder uitwerken c.q. onderzoeken van voorkeursvariant 2 vast te stellen en over deze 

verdere uitwerking te gaan besluiten als algemeen bestuur kort na de zomer; 

6. Voor de start van het verder uitwerken c.q. onderzoeken van voorkeursvariant 2 een 

(compacte) stuurgroep huisvesting te gaan formeren bestaande uit een afvaardiging van 

leden van het DB en AB van Baanbrekers. Hiertoe zullen de namen van diegenen die hieraan 

gaan deelnemen nog worden doorgegeven aan mevrouw Kleijssen. 

 

De heer Brekelmans geeft aan dat hij de vergadering verlaat.   

 

5. Concept 13de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers 

De heer Blankers vertelt dat de evaluatie al een tijdje speelt en dat in de huidige GR is opgenomen 

dat de financiële verdeelsystematiek na 5 jaren geëvalueerd moet worden. De evaluatie is wat 

breder ingestoken en er is met behulp van Berenschot gekeken naar de financiële kant, de 

bestuurlijke kant en de beleidsmatige kant van de GR.  De uitkomsten van deze evaluatie zijn 

neergelegd in de 13de wijziging c.q. actualisatie van de GR. Er is sprake geweest van een lang maar 

ook zorgvuldig traject. Spreker vervolgt dat m.b.t. de financiële kant er eerder voor is gekozen dat 

alle rijksmiddelen rechtstreeks worden doorgezet naar Baanbrekers. Dit wordt met het van kracht 

worden van de 13de wijziging van de regeling niet meer gedaan. Aan de hand van een realistische 

begroting van Baanbrekers, die zij altijd afgeven, worden in het vervolg de middelen door de 

gemeenten doorgezet. Hierdoor zit het AB ook wat strakker aan de knoppen. De vraag is of 

Baanbrekers dan wel over voldoende middelen blijft beschikken. Dit blijft het geval daar de 

gemeenten altijd verantwoordelijk blijven voor de GR. Daarnaast zijn partijen van mening dat er 

altijd middelen aanwezig moeten blijven bij Baanbrekers voor het kunnen opvangen van de pieken 

en dalen. Spreker vervolgt dat om tot een nieuwe financiële verdeelsleutel te komen er zorgvuldig 

e.e.a. is bestudeerd en hiervoor ruim de tijd is genomen tezamen met de bestuurders van het DB, 

gemeentesecretarissen en ondersteund door financiële functionarissen van de gemeenten en 

Baanbrekers. Daarbij is als uitgangspunt genomen een aantal geformuleerde leidende principes. 

Deze zijn dat de nieuwe financiële verdeelsystematiek eerlijk en uitlegbaar moet zijn; de systematiek 

moet werkbaar zijn in de praktijk; de systematiek moet minimaal werkbaar zijn voor een periode van 

5 jaren; en de systematiek moet recht doen aan het principe dat directe lasten worden toegerekend 

aan de betreffende gemeente, en dat de uitvoeringslasten en de overhead ook op die manier nader 

worden verdeeld c.q. toegerekend. Met deze uitgangspunten zijn rekenmeesters aan de slag gegaan 

om te bekijken via welke systematiek dit kan worden gerealiseerd.  

Spreker vertelt dat daar een model is uitgekomen, waarbij de cijfers waar dit model op is gebaseerd 

zijn gevalideerd door financiële  medewerkers van de deelnemende gemeenten en Baanbrekers. Er is 

ook nog gekeken naar de ervaringen c.q. cijfers uit het verleden, om te bekijken of e.e.a. ook nog 

gaat fluctueren als de cijfers er anders uit zien. De uitkomst hiervan is dat de fluctueringen 

nauwelijks te verwachten zijn. Dit betekent dat hetgeen nu is voorgesteld om met elkaar overeen te 

komen wel iets kan afwijken, maar dat de wereld er niet anders uitziet ieder jaar.   

Spreker zegt dat er is gekeken vanuit de inhoud. Maar als dit voorgestelde model wordt ingevoerd er 

toch wel wat financiële wijzigingen in zitten t.o.v. het huidige model. Voor de gemeente Waalwijk 

maakt e.e.a. qua financiële gevolgen niet veel uit of er wordt toegerekend naar inwonersaantal 

(huidige systematiek) of naar producten/diensten (voorgestelde systematiek); bij de andere twee 

gemeenten leidt dit wel tot grote financiële gevolgen. De gemeente Loon op Zand wordt hierin een 
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‘nadeel gemeente’ en de gemeente Heusden een ‘voordeel gemeente’. Omdat we als deelnemende 

gemeenten vinden dat Baanbrekers duurzaam verder moet kunnen als organisatie, daar wij ook 

tevreden zijn over Baanbrekers, moeten we elkaar de ruimte geven om naar elkaar toe te groeien. 

Dit betekent dat de gemeente Heusden en de gemeente Loon op Zand met elkaar de afspraak 

hebben gemaakt dat het voordeel van de gemeente Heusden wordt ingezet om de gemeente Loon 

op Zand te laten ‘ingroeien’ gedurende 4 jaren naar de nieuwe systematiek, waarbij het eerste jaar 

nu al ingaat. Dit omdat het voorstel is om de systematiek met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 

2021 te laten ingaan. Spreker zegt dat de gemeente Waalwijk m.b.t. deze laatste afspraken enkel in 

formele en niet in materiële zin mee doet. Spreker vraagt of er n.a.v. het voorgaande of de 

bijgevoegde documenten nog vragen zijn.  

De heer Van Tuyl heeft een opmerking over het bestuursvoorstel (pagina 4) waar is opgenomen dat 

de besluitvorming door de colleges en raden met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2021, dient 

plaats te vinden en wil daar graag opgenomen hebben dat dit ‘in principe’ vanaf 1 januari 2021 kan 

plaatsvinden, daar de vraag is of dit realiseerbaar is. Verder heeft hij enkele vragen over het concept 

13de wijziging van de GR. Op de eerste plaats over artikel 8 waarbij hij vraagt of de 

plaatsvervangende AB leden ook zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Mevrouw Kleijssen antwoordt dat de AB leden en niet de plaatsvervangers zijn ingeschreven.  

De heer Van Tuyl vraagt naar artikel 13 lid 4 of daar niet moet worden opgenomen dat de leden 

worden vervangen door een plaatsvervangend lid van het dagelijks bestuur en niet door een ander 

lid van het college van B&W.  

Mevrouw Kleijssen zegt er in dit artikel sprake is van een keuze, dus of het lid laat zich vervangen 

door een plaatsvervangend lid, of door een ander lid van het college van B&W. 

De heer Van Tuyl zegt dat het AB de bestuursleden benoemt en vervanging zou moeten plaatsvinden 

middels een vast plaatsvervangend bestuurslid.  

De Van Oudheusden geeft aan dat dit bedoeld is uit praktische overwegingen namelijk dat wanneer 

tijdens een DB vergadering een DB lid wat eerder de vergadering verlaat en er nog besloten moet 

worden over bepaalde zaken, dit DB lid zich ook kan laten vervangen door een ander DB lid, zijnde 

een lid van het college van B&W.  

De heer Van Tuyl geeft aan dat hij dit begrijpt. Hij heeft verder een vraag op pagina 13, artikel 31, en 

vraagt naar welke verordening hier is bedoeld en of we deze al hebben of nog moeten maken.  

Mevrouw Kleijssen zegt dat dit de financiële verordening betreft die al is vastgesteld door het AB 

(mei 2019).  

De heeft Van Tuyl vraagt of aan artikel 34 niet een lid 3 moet worden toegevoegd namelijk dat je 

afrekent o.b.v. de vastgestelde jaarrekening.  

De Voorzitter geeft aan dat dit de definitieve afrekening is waaraan de heer Van Tuyl refereert en dat 

dit is opgenomen en wordt uitgewerkt in artikel 36 lid 1. Spreker vervolgt dat de verdeelsystematiek 

die we met elkaar overeenkomen in de GR bepaalt hoeveel aan de deelnemende gemeenten 

uiteindelijk wordt toegekend. De jaarrekening is het gevolg van deze afspraken gemaakt in de GR. 

Oftewel, de verdeelsleutel uit de GR wordt gebruikt voor de resultaten zoals deze zijn opgenomen in 

de jaarrekening.  

De heer Van Tuyl verwijst naar de op pagina 22 opgenomen rekenmethode, waarbij wordt uitgegaan 

van de septembercirculaire. Hij vraagt of dit niet de decembercirculaire moet zijn om meer actueler 

te zijn.  

De heer Van Oudheusden antwoordt dat dit zo gebeurt en verwijst hiervoor naar het overzicht in de 

GR op pagina 22. 

De heer Van Tuyl vraagt naar de reserves bij aanvang van deze nieuwe systematiek. Hij verwijst naar 

pagina 28 en vraagt of niet het DB, maar het AB hierover moet besluiten. Daarnaast geeft hij aan niet 

alleen naar de reserves en voorzieningen te willen kijken, maar ook naar de taxaties, dus ook kijken 
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naar de stille reserves (meer of minder waarde van de gebouwen en gronden) en daar de 

verdeelsleutel op loslaten.  

De heer Blankers zegt dat het een bevoegdheidsvraag is en dat wat betreft de reserves en 

voorzieningen een besluit hierover nog niet aan de orde is, zoals ook aangegeven in de toelichting 

van deze systematiek.  

De Voorzitter geeft aan dat we hierop terugkomen maar deze technische vraag, buiten de 

bevoegdheidsvraag, verder niet in de GR zelf aan de orde hoeft te komen.   

Mevrouw Kleijssen antwoordt dat dit inderdaad de bevoegdheid is van het AB om hierover te 

besluiten en past dit aan in de toelichting.  

De heer Van Tuyl vraagt zich af of terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 reëel is qua planning. 

M.b.t. de raad in Waalwijk wordt namelijk uitgekomen op 10 juni voor de behandeling van de 

concept GR. Afhankelijk van zienswijzen etc. zou dit kunnen uitkomen na het zomerreces qua 

besluitvorming. Spreker vervolgt dat je dan voorbij bent aan het moment van het vaststellen van de 

jaarrekening en je dicht bij 1 januari 2022 bent. Dit betekent dus dat je voor een geheel jaar moet 

gaan herberekenen. 

De Voorzitter merkt hierover op dat het de bedoeling is te besluiten met terugwerkende kracht tot 1 

januari 2021 wat betekent dat we pas bij de definitieve jaarrekening 2021, die wordt vastgesteld 

medio juni/juli 2022 (in ieder geval vóór 15 juli 2022), in het kader van de bevoorschotting gaan 

afrekenen. Dus op dat moment (juli 2022) weten we definitief wat we hadden moeten betalen aan 

Baanbrekers en wat er al betaald is middels bevoorschotting. Er is in de tussenliggende periode dus 

voldoende tijd om de gewijzigde GR te laten vaststellen door de raden. Mochten de raden deze 

gewijzigde GR niet vaststellen dan blijft de huidige GR met de huidige verdeelsystematiek van kracht.  

De heer Van Tuyl vraagt of de gewijzigde GR, tezamen met de gewijzigde verdeelsystematiek, in het 

kader van wat meer transparantie nu een reden zijn om de aan Baanbrekers verbonden partijen, 

zoals Ruelong, te gaan opnemen in de GR zelf.  

Mevrouw Kleijssen antwoordt dat in het kader van de transparantie alle zaken middels het AB lopen 

daar het AB ook het bestuur vormt van de stichtingen (SBW en Fidant) en alle documenten van de 

besloten vennootschap (Ruelong) eerst worden voorgelegd aan het AB, waarna de voorzitter 

hierover in de AVA besluit. Daarnaast is het vraagstuk om de BV in de GR te laten opgaan onderzocht 

waaruit is gebleken dat als de BV opgaat in de GR er o.a. sprake is van een juridische overgang van 

onderneming, waaraan de nodige consequenties zijn verbonden en met name financieel leidt tot 

behoorlijk hogere kosten op het personele vlak. In dat kader is besloten om hiervan af te zien.  

De heer Van Tuyl geeft aan dat we dit dan ook maar niet moeten doen.  

De heer Veldkamp vertelt dat hij het fijn vindt dat de bestuurders, gemeentesecretarissen en 

ambtelijk ondersteuning eruit zijn gekomen voor wat betreft een nieuwe verdeelsystematiek. 

Daarnaast bedankt hij de gemeente Heusden voor de solidariteit richting de gemeente Loon op Zand 

en heeft de vraag aan de gemeente Waalwijk waarom deze gemeente niet deelneemt aan deze 

solidariteit.  

De Voorzitter zegt nu te spreken als wethouder van de gemeente Waalwijk. De discussie over de 

verdeelsleutel zijn we aangegaan op initiatief van de gemeente Heusden. In het begin van deze 

discussie hebben we aangegeven, en dat heeft ook de voorkeur van de gemeente Waalwijk, om de 

GR te laten voor wat deze is. De gemeente Waalwijk is van mening dat middels de bestaande 

systematiek er juist meer solidariteit is dan wanneer je kiest voor het individueel afrekenen als 

gemeente. We staan allemaal voor dezelfde uitdaging en het maakt dan niet zoveel uit of er nu 

mensen uit Waalwijk, Heusden of Loon op Zand worden geplaatst. Juist door het nu te gaan 

uitsplitsen, stap je weg van een stukje solidariteit die we nu wel hebben. Daarnaast maak je het nu in 

de uitvoering complexer. Als second best oplossing, en als twee van de drie deelnemers toch anders 

met elkaar willen afrekenen, dan kan de gemeente Waalwijk dit ook accepteren. Echter, de nieuwe 
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verdeelsystematiek blijft second best voor de gemeente Waalwijk. Spreker vervolgt dat de gemeente 

Waalwijk nu hetzelfde blijft betalen, maar dat ze niet weten wat deze systematiek gaat betekenen 

financieel in de komende jaren. Alleen nu kwam er vanuit de andere gemeenten een bepaalde 

uitkomst n.a.v. de definitieve nieuwe voorgestelde systematiek en nu willen zij ineens weer wel 

solidair zijn en een bepaalde compensatie met elkaar afspreken. Dit gaat Waalwijk te ver en aan deze 

compensatie wil de gemeente Waalwijk niet meebetalen.   

 

Het AB besluit: 

▪ Kennis te nemen van en akkoord te geven op het (integrale) concept 13de wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling Baanbrekers, inclusief de bijlage met technische vragen en 
antwoorden.  

▪ Aan de colleges en de raden van de deelnemende gemeenten te vragen de voorgestelde 
concept 13de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers in routing te brengen 
en te gaan vaststellen. 

▪ De technische vraag inzake pagina 28 van de MvT van het concept 13de wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling nog separaat richting de AB leden te beantwoorden. 

 

6. Mededelingen en Rondvraag 

De heer Van den Hoven vraagt wie gaan deelnemen aan de stuurgroep herhuisvesting vanuit de 
besturen.  
Aangegeven wordt dat dit komende week kan worden doorgegeven aan mevrouw Kleijssen.  
 
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het AB d.d. 12 april 2021 
 
 
Secretaris,  Voorzitter, 
 
 
 
A. van Oudheusden R. Bakker 
 



Openbare besluitenlijst Algemeen Bestuur d.d. 15 maart 2021 
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1.   Opening 
 

 
 

2. Ingekomen stukken 

a) Verslag van de Participatieraad 26.11.2020 
 
Hiervan wordt kennis genomen. 

3. 
 

Besluitenlijst(en) AB-vergadering 
a) Verslag van het AB d.d. 25 januari 2021 
b) Openbare besluitenlijst d.d. 25 januari 2021 
c) Termijnkalender AB d.d. 15 maart 2021 
 

Besloten wordt: 
Het verslag van 25 januari 2021 vast te stellen. 
De openbare besluitenlijst d.d. 25 januari 2021 vast te stellen. 
De termijnkalender AB d.d. 15 maart 2021 vast te stellen.  
 

4. Onderzoek herhuisvesting Baanbrekers Besloten wordt: 

▪ Kennis te nemen van het HEVO-rapport ‘Eindrapportage onderzoek 

huisvestingsscenario’s en globaal programma van eisen’; 

▪ In te stemmen met de lijn dat de variant ‘niets doen’ met onze gebouwen geen optie 

meer is en dat er daarmee drie varianten zijn voor een vervolg; 

▪ Kennis te nemen van de aanvullende informatie welke gevraagd is in het AB van 25 

januari jl.; 

▪ De n.a.v. de behandeling op 25 januari 2021 gestelde vragen en de daarop 

geformuleerde antwoorden (bijlage 4 van de stukken) vast te stellen en de 

vertrouwelijkheid m.b.t. bijlage 4 op te heffen; 

▪ Tot het verder uitwerken c.q. onderzoeken van voorkeursvariant 2 vast te stellen en 

over deze verdere uitwerking te gaan besluiten als algemeen bestuur kort na de 

zomer; 

▪ Voor de start van het verder uitwerken c.q. onderzoeken van voorkeursvariant 2 een 

(compacte) stuurgroep huisvesting te gaan formeren bestaande uit een afvaardiging 

van leden van het DB en AB van Baanbrekers. Hiertoe zullen de namen van diegenen 

die hieraan gaan deelnemen nog worden doorgegeven. 



Openbare besluitenlijst Algemeen Bestuur d.d. 15 maart 2021 
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5.  Concept 13de wijziging van de GR Baanbrekers Besloten wordt:  

▪ Kennis te nemen van en akkoord te geven op het (integrale) concept 13de wijziging 

van de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers, inclusief de bijlage met technische 

vragen en antwoorden.  

▪ Aan de colleges en de raden van de deelnemende gemeenten te vragen de 

voorgestelde concept 13de wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

Baanbrekers in routing te brengen en te gaan vaststellen. 

▪ De technische vraag inzake pagina 28 van de MvT van het concept 13de wijziging van 

de gemeenschappelijke regeling nog separaat richting de AB leden te beantwoorden. 
 
Voor akkoord d.d. 12 april 2021:  
 
-------------------------------------------     --------------------------------------------- 
A. van Oudheusden       R. Bakker 
Secretaris         Voorzitter 



Termijnkalender AB 2021-2022  

Termijnkalender  AB d.d. 12.04.2021 

 

Legenda    

Nog op te starten  Afgerond  

Loopt  Behandeling in vergadering  

Aandacht    
 

 Status 25 
januari 

15* 
maart 
(extra) 

12  
april 
 

17 
mei 
 
 

28  
juni 

18  
oktober 
 

13  
Decem- 
ber 

X 
januari 
2022 

Onderwerp:  1 2 3 4 5 6 7  

Evt. stand van zaken ‘kom in beweging’ koers B-stuk         

Jaarrekening/jaarverslag 2020 Baanbrekers  
incl. accountantsverslag en accountantsverklaring 

B-stuk         

Jaarrekening SBW en Stichting Fidant 2020 
incl. accountantsverslag en accountantsverklaring 

B-stuk         

Jaarrekening/jaarverslag 2020 Ruelong BV 
incl. accountantsverslag en accountantsverklaring 

B-stuk         

Ontwerp begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 
Baanbrekers 

B-stuk   Ontwerp 
 

 Def/zien-
swijzen 

   

Geactualiseerde Begroting 2021  B-stuk          

Inhoudelijke kaderbrief Baanbrekers 2023 B-stuk         

Berap 2021 B-stuk     1e Berap 2de Berap   

Managementletter 2020  A-stuk         

Geactualiseerde begroting 2022 B-stuk         

Normenkader rechtmatigheid 2021 B-stuk         

Controleprotocol Baanbrekers 2021 B-stuk         

Frauderisico-analyse (Interne Controle) 2021 B-stuk         

Behandeling van nieuw concept GR Baanbrekers  B-stuk         

Herhuisvesting Baanbrekers (onderzoek) B-stuk         

Actualisatie mandaat- volmachtregelingen  B-stuk         

Archiefzorg- en beheer verslag ivm interbestuurlijk toezicht B-stuk         

Vergaderplanning 2022 DB en AB B-stuk         
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Voorstel inzake 
 

Normenkader rechtmatigheid 2021 en 
Controleprotocol rechtmatigheid Baanbrekers 2021 
 

Steller A. Grootswagers 

Verantwoordelijk 
manager 

E. van Agt 

Datum bestuur  12 april 2021  

Beslispunten 
 

Het AB wordt gevraagd het normenkader rechtmatigheid 2021 als het 
controleprotocol rechtmatigheid 2021 vast te stellen. 
 

Financiële 
gevolgen 

Geen 

Formatie 
gevolgen 

Geen 

Gevolgen MT-
systemen 

Betreft AO/IC. 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

N.V.T. Door   

Besluitvorming: 
 Datum Advies/besluit 

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

N.V.T.  

Besluit van AB 
(vul in wat van toepassing is) 

12 april 2021 
 

ingestemd/vastgesteld/afgewezen/aange
houden: 
 
 
 
 
ondertekening: 
 
 
Ad van Oudheusden               R. Bakker 
Secretaris                                  Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 Datum Actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht N.V.T.  

Website/intranet N.V.T.  

Handboek Baanbrekers n.t.b. Na vaststelling AB 

Opname in het archief n.t.b. Na vaststelling AB, A. Assmann 

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

Normenkader rechtmatigheid 2021 
Baanbrekers moet als gemeenschappelijke regeling verantwoording afleggen over de 
rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen van de eigen organisatie. De kaders van de 
bijbehorende rechtmatigheidscontroles zijn terug te vinden in het normenkader rechtmatigheid 
2021: een inventarisatie van de relevante regelgeving van hogere overheden en van de organisatie 
zelf en relevant voor de start van het controlejaar.  
 
Controleprotocol rechtmatigheid 2021 
In de verordening ex artikel 213 Gemeentewet worden de regels voor de accountantscontrole 
voorgeschreven van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening. De accountant geeft een 
oordeel over de getrouwe weergave van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en 
de activa en passiva.  
Middels een controleprotocol worden nader aanwijzingen vastgesteld die specifiek van toepassing 
zijn op het controlejaar 2021.De essentie van het protocol zit er in dat keuzeonderdelen kunnen 
worden uitgesloten van een controle; het bepaalt de reikwijdte van de controle.  
 
Wijziging in het protocol ten opzichte van 2020 
Structureel wordt het intern Inkoopbeleid uitgesloten voor de rechtmatigheidsverantwoording. Het 
algemeen – en dagelijks bestuur wordt wel geïnformeerd over de uitkomsten van de interne 
controle.  
De wijziging zit verder in het feit dat per 2021 de rechtmatigheidsverantwoording zijn intrede doet.  
Vanaf dit jaar toetst de accountent op de getrouwheid van de jaarrekening en de opzet van de 
rechtmatigheidscontrole. Die wijziging is opgenomen in het controleprotocol. 
De van toepassing zijnde toleranties zijn reeds vastgesteld in het DB van 15 januari jl. 
 
Beslispunten 
Het AB wordt gevraagd het normenkader rechtmatigheid 2021 en het controleprotocol 
rechtmatigheid Baanbrekers 2021 vast te stellen. 
 

Implementatie en 
communicatie 

Zie onderdeel communicatie/archivering 

Bijlage(n) Normenkader rechtmatigheid 2021 en 
Controleprotocol rechtmatigheid Baanbrekers 2021 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 

NORMENKADER RECHTMATIGHEID               
          2021 BAANBREKERS  
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Het algemeen bestuur van Baanbrekers, gevestigd te Waalwijk; 
 
gelet op 

• artikel 213 van de Gemeentewet;  

• de Gemeenschappelijke regeling Baanbrekers; 

• het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado).  
 
gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 26 maart 2021 
 
b e s l u i t: 
 
vast te stellen Normenkader rechtmatigheid 2021 Baanbrekers. 
 
 
 
Aanleiding 
Baanbrekers moet als gemeenschappelijke regeling verantwoording afleggen over de 
rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen van de eigen organisatie. De kaders 
van de bijbehorende rechtmatigheidscontroles zijn terug te vinden in het normenkader 
rechtmatigheid: een inventarisatie van de relevante regelgeving van hogere overheden en 
van de organisatie zelf. 
Dit normenkader is niet van toepassing op Ruelong B.V. wel indirect op SBW en Fidant welke 
qua rechtmatigheid onderdeel uitmaken van de Baanbrekers-controle. 
 
De kadernota rechtmatigheid (opgesteld door de commissie BBV) bepaalt de reikwijdte en 
de inhoud van het verplicht op te stellen normenkader rechtmatigheid. De commissie BBV 
geeft in haar kadernota zwaarwegende adviezen waarvan niet mag worden afgeweken tenzij 
er doorslaggevende en goed gedocumenteerde argumenten zijn. 
Het vaststellen van het normenkader gebeurt door het algemeen bestuur. Zij geeft vorm en 
sturing aan de controle op de rechtmatigheid door lokale beleidsvoorkeuren in regels vast te 
leggen en door die regels algemener dan wel specifieker te maken. Zij heeft zo een 
bepalende rol in het vaststellen van wat het beleid is en aan welke rechtmatige voorwaarden 
moet worden voldaan om het beleid uit te voeren. 
Het normenkader wordt gewijzigd als nieuwe wet- en regelgeving gevolgen heeft voor het 
financiële beheer, zie onderstaande uitwerking.  
 
Kader 
Dit kader moet als volgt worden gelezen: in de eerste twee kolommen wordt een algemene 
omschrijving gegeven die overeenkomt met een mogelijke algemene aanduiding van 
programma’s en/of producten. In de derde kolom wordt een en ander nader uitgewerkt 
naar specifieke activiteiten welke onder zo’n programma/product kunnen vallen. In de 
vierde kolom wordt  aangegeven of de te toetsen algemene wet- en regelgeving  direct een 
relatie heeft met de (financiële) organisatie. Daarnaast wordt er aangegeven welke wetten 
en regels een directe relatie hebben met het Information Security Management System 
(ISMS). 
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Programma’s   producten Omschrijving Financieel 
risico 

Relatie 
ISMS 

Opmerking 

  Wetten    

Algemeen Regelgeving extern Algemene verordening 
gegevensbescherming 

Ja Ja Betreft Europese regelgeving. 
De AVG telt niet mee voor de rechtmatigheids-
verantwoording. Het algemeen – en dagelijks 
bestuur worden echter wel geïnformeerd als 
interne controle uitwijst dat een administratief 
proces de privacy regelgeving overschrijdt. 

 Regelgeving extern Grondwet Ja Ja Hierin staat onder andere hoe de provincies en 
gemeenten moeten functioneren. 

 Regelgeving extern 
 

Burgerlijk Wetboek 
 

Ja Ja In verband met de privaatrechtelijke 
arbeidsovereenkomsten. 

 Regelgeving extern 
 

Wet Gemeenschappelijke 
Regelingen 

Ja Nee  

 Regelgeving extern EU aanbestedingswet Ja Ja Structureel geldt dat het intern Inkoopbeleid 
niet meetelt voor de rechtmatigheids-
verantwoording. Het algemeen – en dagelijks 
bestuur worden wel geïnformeerd over de 
uitkomsten van de interne controle.  

 Regelgeving extern 
 

Gemeentewet Ja Nee Voor wat betreft het algemeen financieel 
middelenbeheer. 

 Regelgeving extern 
 

Algemene wet bestuursrecht Ja Ja Definities, termijnen, beginselen van behoorlijk 
bestuur. 

 Regelgeving extern 
 

Wet financiering decentrale 
overheden (fido). 

Ja Nee  

 Regelgeving extern 
 

Wet Vennootschapsbelasting (VPB) 
voor overheidsactiviteiten 

ja Nee  
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Programma’s   producten Omschrijving Financieel 
risico 

Relatie 
ISMS 

Opmerking 

 Regelgeving extern 
 

Fiscale wetgeving Ja Ja Personele regelingen, werkkostenregeling 
welke in 2021 een verlaging heeft van de vrije 
ruimte van 1,2% naar 1,18% bij een organisatie 
die meer dan € 400.00,- aan loonsom heeft, 
BTW compensatiefonds, fiscale 
pensioenleeftijd, per 2021 verhoging 
arbeidskorting; Lage Inkomens zoals  doelgroep 
banenafspraak, herplaatsing en de BIK 
(baangerelateerde investeringskorting) welke  
vanaf 2021 voor 2 jaar gaat gelden voor 
werkgevers. Bij creatie van een nieuwe baan 
mag er een % van de gedane investering in 
mindering worden gebracht. 

 Regelgeving extern 
 

Sociale Verzekeringswetten Ja Nee Afdrachten premies ten aanzien van diverse 
werknemersverzekeringen + beoordelen 
aanwezigheid voorliggende voorziening.  
Er ligt een wetsvoorstel tot aanpassing van het 
pensioenstelsel. Dit wordt in 2021 verder 
uitgewerkt in een wet. Dit betekent op 
bepaalde fronten op termijn ingrijpende 
wijzigingen in de pensioenen van eenieder. De 
bedoeling is dat dit op termijn allemaal 
beschikbare premieregelingen gaan worden 
(verwachting vanaf 2024, 2025 of 2026); 
De AOW gerechtigde leeftijd blijft in 2021 op 66 
jaar en 4 maanden (i.v.m. temporisering 
verhoging van de AOW leeftijd) en de WAJONG 
gaat vanaf 2021 wijzigen in twee groepen, nl. de 
groep met mogelijkheden tot arbeidsparti-
cipatie en de groep zonder deze mogelijkheden. 
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Programma’s   producten Omschrijving Financieel 
risico 

Relatie 
ISMS 

Opmerking 

 Regelgeving extern Wet Aanpak Schijnconstructies Ja Nee  

Werk en Inkomen 
(RIJK) 

Regelgeving extern 
 

IOAW Ja Ja Met de daarbij behorende besluiten en 
uitvoeringsregels. 

 Regelgeving extern 
 

IOAZ Ja Ja Met de daarbij behorende besluiten en 
uitvoeringsregels. 

 Regelgeving extern 
 

Wet Sociale werkvoorziening Ja Ja  

 Regelgeving extern 
 

Participatiewet  Ja Ja Met de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten. 
Financieel risico voor zover budget wordt 
overschreden dan wel onjuist wordt ingezet. 
Er is een Wetsvoorstel vereenvoudiging Wet 
Banenafspraak per 2021; het doel van de Wet 
banenafspraak is en blijft dat er 125.000 extra 
banen komen voor mensen met een 
arbeidsbeperking in 2026. Dankzij de 
vereenvoudiging van de Wet banenafspraak 
maakt het niet meer uit bij welke werkgever 
iemand met een arbeidsbeperking werkt. Het 
gaat erom dat iemand aan de slag gaat. Daarom 
verdwijnt het onderscheid tussen markt- en 
overheidssector en zal er ook niet langer een 
complexe inleenadministratie nodig zijn. 

 Regelgeving extern 
 

Wet Normering Topinkomens Ja Ja Per 1 januari 2019 zijn er aanpassingen zoals 
onder meer het bezoldigingsmaximum. 

 Regelgeving extern Wet dwangsom Ja Ja Bij niet tijdige besluitvorming. 
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Programma’s   producten Omschrijving Financieel 
risico 

Relatie 
ISMS 

Opmerking 

 Regelgeving extern Wet Arbeidsmarkt in Balans Ja Ja De compensatieregeling voor de transitie-
vergoeding wordt uitgebreid. Compensatie kan 
vanaf 2021 ook worden aangevraagd wanneer 
transitievergoedingen uitgekeerd moeten 
worden aan werknemers, omdat een 
werkgever/eigenaar stopt met zijn bedrijf als 
gevolg van ziekte, pensionering of als gevolg 
van overlijden 
Wetsvoorstel RVU, verlofsparen en bedrag 
ineens (regeling vervroegd uittreden): tijdelijke 
vrijstelling van de RVU heffing waardoor 
vervroegde uittreding voor diegenen met zware 
beroepen mogelijk wordt; 
Wetsvoorstel RIV toets (re-integratieverslag 
toets); in 2021 wordt het advies van de 
bedrijfsarts leidend bij de RIV toets. Een RIV 
toets kan niet meer leiden tot een sanctie voor 
de werkgever en werknemer als zij re-integratie 
inspanningen hebben verricht die passend zijn 
conform het medisch advies van de bedrijfsarts. 
Per 1 januari 2021 is de adequate pensioen-
regeling van kracht.  

 Regelgeving extern Wet normalisering rechtspositie 
ambtenaren 

Nee Ja  

  Algemene maatregel van bestuur    

Fiscale / sociale wet- 
en regelgeving 

Regelgeving extern 
 

Besluit begroting en verantwoording Ja Nee  
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Programma’s   producten Omschrijving Financieel 
risico 

Relatie 
ISMS 

Opmerking 

Werk en inkomen Regelgeving extern 
 

Besluit bijstandsverlening 
zelfstandigen 2004 

Ja Ja Hieronder wordt ook verstaan de afgeleide 
verordening krediethypotheek en pandrecht en 
besluit krediethypotheek en pandrecht maar 
ook TOZO. 

 Regelgeving extern Besluit buitengerechtelijke kosten Ja Nee Het in rekening brengen van buitengerechtelijke 
kosten is gemaximeerd. 

  Besluit Tarieven Ambtshandelingen 
Gerechtsdeurwaarders 
 

Ja Nee Incasso gaat gepaard met kosten waarvan de in 
rekening te brengen bedragen zijn vastgelegd in 
de BTAG. 

 Regelgeving extern Boetebesluit  Ja Ja  
 
 
 

  
 

Ministeriële regelingen    
 

 Regelgeving extern 
 

Regeling financiering en 
verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 
2004 

Ja Ja  

 Regelgeving extern Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude Ja Ja  

  Verordeningen    

 Regelgeving intern Verordening Gemeenschappelijke 
Regeling.    

Nee Nee  

 Regelgeving intern Controleverordening Baanbrekers ex 
213 gemeentewet 

Ja Nee  

 Regelgeving intern Financiële verordening Baanbrekers 
ex artikel 212 gemeentewet 

Ja Nee  
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Programma’s   producten Omschrijving Financieel 
risico 

Relatie 
ISMS 

Opmerking 

 Regelgeving intern Verzamelverordening 
Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ  

Ja Ja Behoort, zoals overige verordeningen en 
regelgeving, tot verbijzondering wetten 
algemeen. Vanwege specifieke karakter 
verordening separaat opgenomen in het 
normenkader. Ook van toepassing: 
verzamelbesluit. 

 Regelgeving intern Verordening krediethypotheek en 
pandrecht 

Ja Ja  

  Gemeentelijke besluiten    

 Regelgeving intern Verzamelbesluit beleidsregels 
Participatiewet, IOAZ, IOAW en Bbz  

Ja Ja Er zijn verder geen  gemeentelijke  besluiten 
met financiële  gevolgen welke niet  behoren 
tot  in dit normenkader opgenoemde wetten.  

  Beleidsregels    

 Regelgeving intern 
verbijzondering 

Mandaat-, machtiging en 
volmachtregister 

Ja Nee  

 Regelgeving intern 
verbijzondering 

Beleidsregels Bijzondere Bijstand 
Baanbrekers 

Ja Ja  

  Beleidsnotities    

 Regelgeving intern 
verbijzondering 

Treasurystatuut Ja Nee  

        
 

 Diversen     

Algemeen bestuur en 
ondersteunende 
processen 

Regelgeving intern 
verbijzondering 

Controleprotocol Ja Nee  

 Regelgeving intern 
verbijzondering 

Normenkader rechtmatigheid Ja Nee  
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Programma’s   producten Omschrijving Financieel 
risico 

Relatie 
ISMS 

Opmerking 

Arbeidsvoorwaarden 
en personeelsbeleid 

Regelgeving extern Cao SGO Ja Ja Arbeidsvoorwaarden voor voormalig ambtelijk 
personeel; de cao voor samenwerkende 
gemeentelijke organisaties (cao SGO). Deze cao 
is een kopie van de nieuwe cao gemeenten . 

 Regelgeving extern CAO-WSW Ja Ja Arbeidsvoorwaarden WSW personeel + 
aanverwante besluiten en regelgeving.  

 Regelgeving extern CAO- Aan de slag Ja Ja Doet zijn intrede per juli 2021. 

 Regelgeving extern Overige cao’s en 
arbeidsvoorwaarden 

Ja Ja Tevens van toepassing voor aanverwante 
besluiten en regelgeving.  

 Regelgeving extern Deregulering Beoordeling 
Arbeidsrelaties 

Ja Ja Vervanger van de Verklaring Arbeids Relaties 

 Regelgeving intern 
verbijzondering 

Rechtspositieregelingen  Ja Ja  

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 12 april 2021. 
 
 
Het algemeen bestuur voornoemd, 
 
de secretaris      de voorzitter, 
 
 
A. van Oudheusden,                                                                  R. Bakker  

https://intranet.baanbrekers.org/2019/11/26/ambtenaren-baanbrekers-volgens-straks-de-cao-sgo/
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CONTROLEPROTOCOL RECHTMATIGHEID 
2021 
 
Voor de accountantscontrole op de  
jaarrekening 2021 van Baanbrekers  
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Het algemeen bestuur van Baanbrekers, gevestigd te Waalwijk; 
 

gelet op: 

• Artikelen 186, 197 en 213 van de Gemeentewet;  

• de Gemeenschappelijke regeling Baanbrekers; 

• het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado); 

• het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV);  
 
gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 26 maart 2021 
 
b e s l u i t: 
 
vast te stellen Controleprotocol rechtmatigheid Baanbrekers 2021.  
 

1. Inleiding 

 
Het bestuur van Baanbrekers moet (evenals gemeenten en provincies) verantwoording afleggen over 
de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen van de eigen organisatie. De 
rechtmatigheid is voor Baanbrekers expliciet een onderdeel van de accountantscontrole. Object van 
controle is de jaarrekening 2021 en daarmede tevens het financieel beheer over het jaar 2021 en 
eerder zoals uitgeoefend door of namens het dagelijks bestuur van Baanbrekers. Voor het 
beoordelen van het rechtmatig handelen van Baanbrekers is het normenkader rechtmatigheid de 
kaderstelling van het bestuur. Zij geeft vorm en sturing aan de controle op de rechtmatigheid door 
lokale beleidsvoorkeuren in regels vast te leggen en door die regels algemener dan wel specifiek te 
maken. De daadwerkelijke controle op het rechtmatig handelen vindt gedurende het jaar plaats aan 
de hand van een uitvoeringsplan: het (interne) controleplan.                                                                                 
De hoofdlijnen ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole 
door het bestuur zijn vervolgens geregeld in een controleprotocol. De daadwerkelijke  opdracht voor 
de accountantscontrole is gelegen in de controleverordening. 
Dit controleprotocol is niet van toepassing op Ruelong B.V. wel indirect op SBW en Fidant welke qua 
rechtmatigheid onderdeel uitmaken van de Baanbrekers-controle. 
 
1.1 Doelstelling 
 
Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de 
reikwijdte van de accountantscontrole over het jaar waarop het protocol van toepassing is, de 
daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en 
rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening  van Baanbrekers. In dit verband is 
tevens van belang de reeds genoemde controleverordening, het normenkader rechtmatigheid en de 
nadere uitwerking in het controleplan.  
 
 
1.2 Wettelijk kader  
 

De Gemeentewet (GW), artikel 213 lid 2, schrijft voor dat het algemeen bestuur één of meer 
accountants aanwijst als bedoeld in artikel 393 eerste lid Boek 2 Burgerlijk Wetboek voor de controle 
van de in artikel 197 GW bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een 
accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. De bevoegdheid van de 
accountant om informatie te vergaren is vastgelegd in de controleverordening.  
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In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant kan het algemeen bestuur nadere 
aanwijzingen geven voor te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Tevens zal in de 
opdrachtverstrekking duidelijk aangegeven moeten worden welke wet- en regelgeving in het kader 
van het financieel beheer onderwerp van rechtmatigheidscontrole zal zijn. Hiermee wordt gedoeld 
op het normenkader rechtmatigheid. 
 
Met dit controleprotocol stelt Baanbrekers nadere aanwijzingen vast die van toepassing zijn voor het 
controlejaar 2021. 
 

1.3 Procedure 

 
Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt waar nodig 
(afstemmings-)overleg plaats tussen de accountant en de manager Bedrijfsvoering & Control van 
Baanbrekers . Indien gewenst vindt er ook afstemming plaats met de directeur en overige van belang 
zijnde functionarissen van Baanbrekers. 
 

2. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid) 

 
Zoals in art 213 GW is voorgeschreven zal de controle van de in artikel 197 GW bedoelde 
jaarrekening, die wordt uitgevoerd door de door het algemeen bestuur benoemde accountant, 
gericht zijn op het afgeven van een oordeel over: 
- de getrouwe weergave van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de 

activa en passiva; 
- het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties in 

overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, 
waaronder interne verordeningen; 

-  de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of 
deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken; 

-  het in overeenstemming zijn van de opgestelde jaarrekening overeenkomstig bij of krachtens 
algemene maatregel van bestuur te stellen regels (bedoeld in artikel 186 GW en het Besluit 
Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten); 

-  de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening; 
Daarnaast wordt een oordeel afgegeven over handelingen die mogelijk financiële gevolgen hebben 
voor de organisatie. 
 
Bij de controle zullen de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden 
gesteld op grond van artikel 213, lid 6 GW alsmede regels afkomstig van Nederlandse 
Beroepsorganisatie van accountants (NBA) bepalend zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. 
 
Onder rechtmatigheid wordt begrepen de definitie volgens het Besluit accountantscontrole 
decentrale overheden (Bado): dat de in de rekening verantwoorde lasten, baten en balansmutaties 
rechtmatig tot stand zijn gekomen, dat wil zeggen “in overeenstemming zijn met de begroting en met 
de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder interne verordeningen”. 
 
In het kader van de rechtmatigheidscontrole kunnen negen rechtmatigheidscriteria worden 
onderkend: het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium, het misbruik en oneigenlijk 
gebruikscriterium, het calculatiecriterium, het valuteringscriterium, het adresseringscriterium, het 
volledigheidscriterium, het aanvaardbaarheidscriterium en het leveringscriterium. Het algemeen 
bestuur stelt via dit protocol de reikwijdte vast van de accountantscontrole. 
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Voor de oordeelsvorming over de rechtmatigheid van het financieel beheer zijn voor een 
controleprotocol van belang het begrotingscriterium, het criterium misbruik & oneigenlijk gebruik en 
het voorwaarden-criterium. 
 
Het begrotingscriterium 
Via de door het algemeen bestuur vastgestelde financiële verordening ex artikel 212 GW is nader 
uitgewerkt hoe moet worden bepaald of de lasten binnen de omschrijving van de activiteiten en het 
bijbehorende bedrag van het programma passen. 
 

Het criterium misbruik & oneigenlijk gebruik 
Onder misbruik wordt verstaan het opzettelijk niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van 
gegevens met als doel ten onrechte overheidssubsidies of -uitkeringen te verkrijgen of niet dan wel 
een te laag bedrag aan heffingen aan de overheid te betalen.  
Onder oneigenlijk gebruik wordt verstaan het verkrijgen van overheidsbijdragen of het niet dan wel 
tot een te laag bedrag betalen van heffingen aan de overheid, in overeenstemming met de 
bewoordingen van de regelgeving maar in strijd met het doel en de strekking daarvan. Voor 
bestaande procedures wordt getoetst in hoeverre deugdelijke maatregelen ter voorkoming van 
misbruik- en oneigenlijk gebruik worden genomen. Daarbij is de vooronderstelling gerechtvaardigd 
dat binnen de belangrijkste procedures reeds (informeel) adequate maatregelen zijn getroffen ter 
waarborging van de getrouwheid van de financiële verantwoording. 
 
Het voorwaardencriterium 
Door het algemeen bestuur zijn in verschillende verordeningen en besluiten voorwaarden 
opgenomen. Voor alle geldstromen (zowel besteding als inning) dient ondubbelzinnig vast te staan 
welke voorwaarden, waarop door de accountant moet worden getoetst, er op van toepassing zijn. 
Uitgangspunt daarbij is dat vooralsnog het huidige informele beleid wordt bekrachtigd en er met 
name jegens derden niet met terugwerkende kracht strengere normen zullen worden toegepast.  
 

3. Te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties 

 

In het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) is de basis vastgelegd voor de 
bepaling welke posten materieel zijn voor de oordeelsvorming over de getrouwheid en 
rechtmatigheid van de verantwoording. In het Bado zijn minimumeisen voor de in de controle te 
hanteren goedkeuringstoleranties voorgeschreven. De goedkeuringstoleranties mogen scherper 
maar niet soepeler dan deze minimumeisen worden vastgesteld. Dit moet dan wel worden toegelicht 
in de controleverklaring. In het kader van de rechtmatigheidsverantwoording 2021 heeft het 
dagelijks bestuur op 15 januari 2021 de te hanteren goedkeuringstolerantie vastgesteld op maximaal 
1% van de omvangsbasis en de te hanteren onzekerheidstolerantie op 3% van de omvangsbasis.  
De verdere regelgeving met betrekking tot het jaarlijks opstellen van de begrotings- en 
verantwoordingsstukken vindt zijn weerslag  in het Besluit begroting en verantwoording (BBV). De 
commissie BBV draagt zorgt voor het eenduidig uitvoeren en toepassen 1van het BBV, ondermeer 
door het uitbrengen van een kadernota rechtmatigheid. 

 

                                                      
1 Voor een verdere toelichting op het begrip rechtmatigheid in relatie tot de accountantscontrole bij gemeenten en provincies 
wordt verwezen naar de Nota van toelichting bij het Besluit accountantscontrole gemeenten (Staatsblad 2002, 68), het 
NIVRA-discussierapporten ‘Financiële rechtmatigheid(scontrole) bij gemeenten en provincies’, de kadernota Rechtmatigheid, 
de (commissie) BBV en de ledenbrieven van de VNG.  
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De in het Bado vastgelegde minimumeisen zijn: 

 Strekking controleverklaring: 

Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend 

Fouten in de jaar- 
rekening (% lasten) 

≤ 1% >1%<3% - ≥ 3% 

Onzekerheden in de 
controle (% lasten) 

≤ 3% >3%<10% ≥ 10% - 

Vanaf het jaar 2021 hanteert de accountant een kwalitatieve beoordeling; de zogenaamde controle 
op de getrouwheid. De weging van fouten en onzekerheden vindt ook plaats op basis van de 
(verbijzonderde) interne controle. De controle wordt zodanig ingericht dat voldoende zekerheid 
wordt verkregen op de getrouwheid van de jaarrekening  en de juistheid en volledigheid van de 
rechtmatigheidsverantwoording van de verantwoorde baten en lasten en balansmutaties en 
financiële beheershandelingen met een belang groter dan de vastgestelde goedkeuringstolerantie2. 
De controle richt zich op het ontdekken van belangrijke fouten en baseert zich daarbij op 
risicoanalyse, rechtmatigheden, (financiële) procesmatige juistheden, vastgestelde toleranties en 
statische deelwaarnemingen en extrapolaties. De accountantscontrole richt zich met ingang van het 
verslagjaar 2021 op het toetsen van die getrouwheid en de volledigheid van de 
rechtmatigheidsverantwoording. 

Voor tekortkomingen in de uitvoering van het participatiebudget afkomstig van het Rijk, geldt een 
verantwoordingsplicht naar het Ministerie van SZW bij geconstateerde onrechtmatigheid binnen de 
norm van 1%. 

Er wordt geen goedkeurende verklaring afgegeven als het financiële beslag van de fouten tezamen 
meer dan 1% van de totale lasten in de jaarrekening bedraagt of als onzekerheden worden 
aangetroffen van meer dan 3% van de totale lasten. 

De definitie van de goedkeuringstolerantie is: 
De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of onzekerheden in 
de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zonder dat de 
bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers kan worden 
beïnvloed. 

De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming, de strekking van de af te geven 
controleverklaring.  

Naast de goedkeuringstoleranties wordt onderkend de rapporteringstolerantie. Deze kan als volgt 
worden gedefinieerd: 
De rapporteringstolerantie(s) is een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de bedragen voortvloeiend 
uit de goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats in het 
verslag van bevindingen. Een lagere rapporteringstolerantie leidt in beginsel niet tot aanvullende 
controlewerkzaamheden, maar wel tot een uitgebreidere rapportage van bevindingen. 

De rapporteringstolerantie kan worden vastgesteld op een percentage, gelijk aan de 
goedkeuringstolerantie (1%) of op een maatschappelijk relevant geacht absoluut bedrag zoals              

                                                      
2 Door de toepassing van een risicoanalyse wordt bepaald of en welke transacties  worden gecontroleerd. Met een 
cijferanalyse (verbandscontroles) kan het aantal deelwaarnemingen worden beperkt.  
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€ 100.000. De rapporteringstoleranties kunnen zich verder toespitsen op die elementen die het  
bestuur specifiek nader terug wil zien, zonder dat dit de controletoleranties zelf beïnvloedt.  

De rapporteringstolerantie wordt door het algemeen bestuur vastgesteld op een bedrag van 1 % van 
de totale lasten van de jaarrekening. Interne controle verstrekt Baanbrekers en haar bestuur via het 
jaarverslag interne controle volledige inzage in de in een begrotingsjaar geconstateerde materiële 
fouten en onzekerheden om vervolgens vast te stellen of de goedkeurende strekking van de 
controleverklaring niet wordt aangetast. 

4. Accountantscontrole toetsing getrouwheid 2021  

 

Aan de hand van het normenkader rechtmatigheid worden verbijzonderde interne 
controlewerkzaamheden uitgevoerd. Indien er materiële financiële onrechtmatige handelingen 
worden geconstateerd, worden deze in de rapportage betrokken.  
 
Uitsluiting accountantscontrole 
Structureel geldt dat het intern Inkoopbeleid niet meetelt voor de rechtmatigheidsverantwoording. 
Het algemeen – en dagelijks bestuur worden wel geïnformeerd over de uitkomsten van de interne 
controle.  
 

5. Rapportering accountant 

 

Tijdens en na afronding van de controlewerkzaamheden rapporteert de accountant hierna in het kort  

weergegeven als volgt: 

 
Interim-controle 
In de tweede helft van het jaar wordt door de accountant een interim-controle uitgevoerd. Over de 
uitkomsten van die tussentijdse controle wordt een verslag uitgebracht. Indien dit aan de orde is, 
worden bestuurlijk relevante zaken— op grond van de overeengekomen rapportage wensen - ook 
aan het algemeen bestuur gerapporteerd. 
 
Verslag van bevindingen 
Overeenkomstig de GW wordt omtrent de interimcontrole een verslag van bevindingen uitgebracht 
aan het algemeen bestuur.  
In het verslag van bevindingen wordt gerapporteerd over de kwalitatieve opzet en uitvoering van het 
financiële beheer en/of de beheersorganisatie en of deze een getrouw en rechtmatig financieel 
beheer en een rechtmatige verantwoording daarover waarborgen. 
 

Uitgangspunten voor de rapportagevorm 
Gesignaleerde fouten en onzekerheden die de rapporteringstolerantie als bedoeld in hoofdstuk 3 van 
dit controle protocol overschrijden, worden gerapporteerd in het jaarverslag interne controle. De 
accountant rapporteert ook over eventuele uitkomsten  met betrekking tot de getrouwheid en de 
kwalitatieve opzet van de rechtmatigheidsverantwoording. 

 
Controleverklaring 
In de controleverklaring wordt, zoals wettelijk voorgeschreven, op een gestandaardiseerde wijze de 
uitkomst van de accountantscontrole weergegeven, zowel ten aanzien van de getrouwheid als de 
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rechtmatigheid. Deze controleverklaring is bestemd voor het algemeen bestuur zodat deze de 
opgestelde jaarrekening kan vaststellen.  

 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 12 april 2021. 
 
 
Het algemeen bestuur voornoemd, 
 
de secretaris      de voorzitter, 
 
 
 
A. van Oudheusden      R. Bakker  
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Nadere informatie: 
Aanleiding 
Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling ‘Uitvoerings-
organisatie Baanbrekers’ stelt het Dagelijks Bestuur vóór 15 april een ontwerpbegroting op voor het 
volgende kalenderjaar en zendt deze aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de 
deelnemende gemeenten hebben acht weken de tijd om hun zienswijze over de ontwerpbegroting 
kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur. De vaststelling van de definitieve begroting vindt plaats 
in de AB-vergadering van 28 juni 2021, met op 18 juni daarvoor de behandeling van de definitieve 
begroting in het DB, rekening houdend met de ingediende zienswijzen.  
 
De door het dagelijks bestuur vastgestelde ontwerpbegroting 2022 wordt nu aan u ter kennisname 
voorgelegd. 
 
De begroting en de coronacrisis 
De coronacrisis heeft grote (financiële) impact gehad op de jaren 2020 en 2021. Ondanks dat we de 
hoop en verwachting hebben dat 2022 een post-coronajaar wordt, zullen we de economische en dus 
ook financiële gevolgen in 2022 nog voelen. In de begroting zijn deze effecten zo goed als mogelijk 
meegenomen.  Als gevolg van de toename van het aantal online aankopen verwachten wij een 
toename van het aantal vacatures in de transport- en logistieksector, tevens een sector die belangrijk 
is in Midden-Brabant. Door faillissementen en ontslagen zullen echter ook meer mensen afhankelijk 
gaan worden van een uitkering. De ontwikkelingen worden de komende maanden uiteraard op de 
voet gevolgd. 
 
Vooralsnog hebben we ons, in lijn met voorgaande jaren, voor de bepaling van het BUIG-budget en 
de ontwikkeling van het uitkeringsbestand  gebaseerd op de ontwikkeling van het macrobudget PW 
2022 ten opzichte van 2020 zoals in de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid is gepubliceerd. Deze methodiek is zowel toegepast op de raming van de BUIG-
uitgaven als -inkomsten. Belangrijk om hierbij te vermelden dat de voorliggende begroting uitgaat van 
een positief resultaat op BUIG van circa € 5,5 miljoen (realisatie 2020 = € 5,5 miljoen positief), wat al 
hoger ligt dan hetgeen gerealiseerd is in de jaren 2018 en 2019. 
 
We zullen in het najaar 2021, met de dan opgedane kennis en verkregen inzichten, de begroting 2022 
integraal bijstellen. Wij verwachten dan vanuit het Rijk ook meer inzicht te hebben gekregen op de 
bijstellingen van onder andere het BUIG-budget en de werkelijke ontwikkeling van het 
uitkeringsbestand. De planning is om de actualisatie van de begroting in januari 2022 aan het 
algemeen bestuur voor te leggen. 
 
Uitgangspunten voor de ontwerpbegroting 2022 
Bij het opstellen van de begroting 2022 is rekening gehouden met de uitgangspunten zoals die in de 
kaderbrief 2022 zijn opgenomen. Er is geen nieuw beleid verwerkt in de cijfers. Dit betekent niet dat 
er geen mutaties zijn verwerkt. Er is bijvoorbeeld al wel uitgegaan van een toename van het BUIG-
budget, gebaseerd op de verwachting in de begroting SZW, en in dezelfde mate met een toename van 
de aantallen en de kosten ervan voor de uitkeringen. 
 
Na de indiening van eventuele zienswijzen van de gemeenten vindt waar nodig bijstelling plaats en 
eind 2021 zal de begroting integraal geactualiseerd worden. 
 
De ontwerpbegroting is niet sluitend voor het jaar 2022. Dit als gevolg van het opnemen van kosten 
van boventalligen die niet doorberekend worden aan de deelnemers, maar ten laste van de daarvoor 
bestemde reserve komen. Het niet sluitend zijn van de begroting heeft geen effect op de goedkeuring 
door de toezichthouder. De kosten van de boventalligen zijn immers incidenteel opgenomen, en 
structureel is de begroting wel sluitend. 
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Mogelijke kosten (her-)huisvesting niet opgenomen in begroting 
Ten tijde van het opstellen van deze begroting liep een onderzoek naar de mogelijkheden van 
verbouw en/of nieuwbouw. Eventuele besluitvorming daarover is in deze begroting nog niet 
verwerkt. In de (meerjaren)begroting is uitgegaan van het continueren van de huidige huisvesting, 
met de bijbehorende (onderhouds)kosten. Zodra het algemeen bestuur concrete besluiten rondom 
de verbouw/nieuwbouw neemt en de financiële consequenties daarvan bekend zijn, dan zullen die 
met een begrotingswijzing worden verwerkt. 
 
Voor kosten boventalligen is de reserve herpositionering ingezet 
Op 21 oktober 2019 heeft het algemeen bestuur besloten het restant van de reserve herpositionering 
te bestemmen voor de te maken kosten van de uitvoering van het sociaal plan. In de begroting 2022 
is onder de lasten een bedrag van € 221.000 geraamd voor de salariskosten als gevolg van 
boventalligheid. Omdat deze kosten niet dienen te drukken op de reguliere exploitatie, is tot 
eenzelfde bedrag geput uit de eerdergenoemde reserve herpositionering. 

De bijdragen van de gemeenten zijn in totaliteit < € 6 miljoen 
In deze ontwerpbegroting zijn de gemeentelijke bijdragen berekend op afgerond € 5,9 miljoen. In de 
meerjarenraming van vorig begrotingsjaar waren de bijdragen voor de jaren 2022 tot en met 2024 
berekend op meer van € 7 miljoen. In principe een mooie positieve ontwikkeling maar gelet op de 
huidige onzekere economische situatie dient hierbij wel een voorbehoud gemaakt te worden. Tussen 
het moment van opstellen van de begroting en de start van het jaar 2022 kunnen allerlei 
ontwikkelingen nog reden zijn tot aanpassingen in de begroting.  
 
Nog te verwerken aanpassing in de definitieve begroting 2022 
Bij de behandeling in het dagelijks bestuur is besloten de voorgelegde ontwerpbegroting 2022 nog 

aan te passen. De wijziging betreft het opnemen van een extra budget van € 42.500 voor de verhoging 

van de pensioenvoorziening als gevolg van de wettelijke verplichting vanuit de Wet Arbeidsmarkt in 

Balans (WAB). Om praktische redenen is besloten deze wijziging pas door te voeren in de definitieve 

begroting die in juni 2021 aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd. 

 
Vervolgtraject betreft zienswijzeprocedure en definitieve vaststelling 
De ontwerpbegroting is op 26 maart 2021 door het dagelijks bestuur vastgesteld en wordt nu ter 
kennisname aangeboden aan het algemeen bestuur. 
De begroting is inmiddels ook aangeboden aan de gemeenteraden van de drie gemeenten, met het 
verzoek hun eventuele zienswijzen op de ontwerpbegroting in te dienen. De zienswijzetermijn 
bedraagt acht weken. Uiterlijk op donderdag 27 mei dienen de zienswijzen bij het DB te zijn ingediend. 
 
Na verwerking van eventuele aanpassingen n.a.v. de ingediende zienswijzen wordt de definitieve 
begroting behandeld in het DB van 18 juni 2021 en vastgesteld in het AB van 28 juni 2021. Direct 
daarna wordt de begroting aan de toezichthouder (provincie) opgestuurd. Dit moet vóór 1 augustus 
2021 gebeuren. 

Implementatie en 
communicatie 

- 

Bijlage(n) Ontwerpbegroting 2022 (DB versie 26 maart 2021) 
Beantwoording technische vragen begroting 2022 
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Voorwoord 
 
De coronastorm die begin 2020 ook in Nederland begon te waaien, heeft in 2022 zeer waarschijnlijk 
nog steeds gevolgen voor ons allemaal. Onze Rijksoverheid pakte de coronacrisis voortvarend aan met 
allerlei steunmaatregelen. Deze maatregelen stelden ook Baanbrekers voor veel extra 
werkzaamheden. Mede hierdoor leerden we dat plannen sneller over de datum kunnen zijn dan 
gedacht. Waren we begin 2020 als Baanbrekers nog voortvarend op weg met het doorvoeren van onze 
in-bewegingkoers, nu kwam het aan op het bijzetten van alle zeilen om vooruit te kunnen komen. We 
wilden en willen onze mensen gezond en vitaal houden en hen goed werk bieden. Tegelijkertijd wilden 
en willen we er zijn voor inwoners en zelfstandigen die in nood verkeerden.  
 
Het Rijk heeft weliswaar op grote schaal geholpen om bedrijven niet te laten omvallen, maar wat 
gebeurt er als die steun stopt? Volgen dan alsnog faillissementen en zien we dan de werkloosheid snel 
oplopen? Het voelt nu een beetje als stilte voor die storm. Maar komt die storm ook? En zo ja: hoe 
hard gaat het waaien? Er is nog veel onduidelijk. En dat maakt het voor ons als intergemeentelijke 
uitvoeringsorganisatie voor werk en inkomen ook lastig om goed vooruit te kijken.  
 
Eén ding is zeker: in 2022 hebben we een andere regering dan de afgelopen jaren. Wat die regering 
gaat brengen, is echter ook nog niet helder. Sommige partijen pleiten voor een vernieuwde sociale 
werkvoorziening. Andere politici hebben het over het aanpassen van de Participatiewet. Hoe dan ook: 
Baanbrekers zal haar koers blijven koppelen aan het beleid van het Rijk. En we zullen onze in-
bewegingkoers blijven volgen, waarbij alles erop gericht is dat we ieders talent zo goed mogelijk 
benutten. Door samen op een goede manier te werken aan instroom, doorstroom en uitstroom 
werken we stapje voor stapje toe naar een samenleving die steeds inclusiever is. 
 
2022 zal een jaar van verandering zijn. Er is duidelijkheid over onze huisvesting, we hebben onze 
organisatie meer gestroomlijnd en flexibel gemaakt en we werken steeds digitaler en vaker thuis dan 
voor de coronapandemie. Als gedegen professionals op het gebied van sociale zaken en sociale 
werkgelegenheid plaatsen we – zowel in de Langstraat als in de grotere regio Midden-Brabant – de 
mens nog meer centraal bij alles wat we doen. Hierbij werken we steeds vaker samen en beter met 
onze drie gemeenten en alle partners in de keten van werk, zorg en inkomen. Doelmatig maatwerk is 
hierbij het devies, zonder de rechtmatigheid hierbij uit het oog te verliezen. 2022 is ook een jaar van 
verandering door de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. We krijgen hierdoor te maken met 
nieuwe raadsleden en dus ook met een veranderde samenstelling van ons bestuur. We doen er alles 
aan om ons dan nieuw samengestelde bestuur samen met de leden van de drie gemeenteraden snel 
wegwijs te maken op het gebied van sociale zaken en sociale werkgelegenheid. 
 
Bij Baanbrekers staat beweging ook in 2022 centraal. Ook dan zijn we weer een springplank naar 
regulier werk en een vangnet voor als werken er even niet meer inzit. Ook dan zullen we onze 
organisatie steeds verder verbeteren en optimaliseren. Onze activiteiten kosten uiteraard tijd, 
inspanning en energie. Over wat wij willen bereiken, wat we daarvoor doen en wat het mag kosten, 
leest u meer in deze begroting voor het jaar 2022. Ook in 2022 willen we weer volop aan de slag met 
het realiseren van onze ambities en met het uitvoeren van mooie, nieuwe en innovatieve manieren 
om mensen aan het werk te helpen en te houden en om iedereen naar zijn of haar vermogen te laten 
meedoen. Wij rekenen hierbij graag op uw betrokkenheid, enthousiasme en medewerking. 
 
Ad van Oudheusden, 
directeur 
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1 Algemeen 

1.1 Leeswijzer  

Voor u ligt de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025 van Baanbrekers. Baanbrekers voert 
namens de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk de Participatiewet en de Wet sociale 
werkvoorziening uit. De taken van Baanbrekers zijn te verdelen in twee hoofdgroepen: het bemiddelen 
naar of verstrekken van werk en het verstrekken van inkomensondersteuning (uitkeringen). Het eerste 
vanuit zowel de Participatiewet als de Wet sociale werkvoorziening. 
 
De uitgangspunten van de kaderbrief 2022 zijn in deze begroting verwerkt. De indeling en vorm van 
de begroting 2022 zijn in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Voor 
het jaar 2022 is een incidentele onttrekking uit de reserve herpositionering geraamd. Het resterende 
saldo wordt jaarlijks afgedekt door de bijdragen van de deelnemers. De begroting is structureel 
sluitend. 
 
Voor de opstelling van de begroting is uitgegaan van één programma in de zin van het BBV. Hierin 
worden vier deelprogramma’s opgenomen: 

• Re-integratie & Participatie 

• Leerwerkstructuur 

• Inkomensondersteuning 

• Gemeentelijke bijdragen & overige lasten en baten 
 
De indeling van de deelprogramma’s sluit aan bij de opbouw van de organisatie. De leerwerkstructuur 
wordt gebruikt voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet. De 
kosten van overhead zijn niet in de deelprogramma’s verantwoord, maar worden afzonderlijk 
gepresenteerd. 
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1.2 Financiële verantwoording 

Algemeen 
De begroting 2022 is opgesteld in de lijn van de begroting 2021, waarbij uiteraard rekening is gehouden 
met de uitgangspunten zoals die in de kaderbrief 2022 zijn opgenomen. (Zie hiervoor paragraaf 3.1). 
Enkele toevoegingen ten opzichte van de kaderbrief worden onderstaand nader toegelicht. 
 
Eventuele wijziging van de begroting als gevolg van aanpassing van de gemeenschappelijke regeling 
Omdat ten tijde van het opstellen van de ontwerpbegroting nog geen besluit genomen was over een 
mogelijke wijziging van de gemeenschappelijke regeling, is de begroting 2022 opgesteld conform de 
huidig geldende afspraken. Indien de deelnemers besluiten de gemeenschappelijke regeling te 
wijzigen, dan wordt de begroting hierop aangepast. 
 
Eventuele (her-)huisvesting 
Ten tijde van het opstellen van deze begroting liep een onderzoek naar de mogelijkheden van verbouw 
en/of nieuwbouw. Eventuele besluitvorming daarover is in deze begroting nog niet verwerkt. In de 
(meerjaren)begroting is uitgegaan van het continueren van de huidige huisvesting, met de 
bijbehorende (onderhouds)kosten. Zodra het algemeen bestuur concrete besluiten rondom de 
verbouw/nieuwbouw neemt en de financiële consequenties daarvan bekend zijn, dan zullen die met 
een begrotingswijzing worden verwerkt. 
 
Tijd- en plaatsonafhankelijk werken 
Door de coronacrisis is de noodzaak om tijd- en plaatsonafhankelijk werken te faciliteren in een 
stroomversnelling gekomen. In 2021 willen wij hierin investeren. Dit doen we onder andere door te 
investeren in de noodzakelijke beheersbare hard- en software om tijd- en plaatsonafhankelijk te 
kunnen werken en door te investeren in netwerkoptimalisatie en -beveliging om een veilige 
netwerkinfrastructuur te kunnen waarborgen. Daarnaast stelt de steeds verdergaande digitalisering 
steeds hogere kwaliteitseisen aan het personeel dat hiermee belast is. Naast de investeringen in hard- 
en software ontkomen we er niet meer aan om ook het team Automatisering van een kwaliteitsimpuls 
te voorzien. 
 
Kosten boventalligen 
Op 21 oktober 2019 heeft het algemeen bestuur besloten het restant van de reserve herpositionering 
te bestemmen voor de te maken kosten van de uitvoering van het sociaal plan. In de begroting 2022 
is onder de lasten een bedrag van € 221.000 geraamd voor de salariskosten als gevolg van 
boventalligheid door sluiting van de PMC’s cleanroom en wasserij. Omdat deze kosten niet dienen te 
drukken op de reguliere exploitatie, is tot eenzelfde bedrag geput uit de hiervoor bedoelde reserve 
herpositionering. 

Structureel sluitende begroting  
Als gevolg van de geraamde onttrekking uit de reserve herpositionering is de begroting 2022 niet 
sluitend. Echter, omdat de kosten van de boventalligen en de bijbehorende onttrekking uit de reserve 
een incidenteel karakter hebben, is de begroting meerjarig wel sluitend en wordt voldaan aan de eisen 
die het BBV en de toezichthouder stellen. 
 
Aanpassingen in de begroting als gevolg van de coronacrisis 
De coronacrisis heeft grote (financiële) impact gehad op de jaren 2020 en 2021. We hebben de hoop 
en verwachting dat 2022 een post-corona jaar wordt. Economische en dus ook financiële gevolgen 
zullen echter ook in 2022 nog gevoeld worden. 
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Als gevolg van de toename van het aantal online aankopen verwachten wij een toename van het aantal 
vacatures in de transport- en logistieksector, tevens een sector die belangrijk is in Midden-Brabant. 
Door faillissementen en ontslagen zullen echter ook meer mensen afhankelijk gaan worden van een 
uitkering. De ontwikkelingen worden de komende maanden uiteraard op de voet gevolgd.  
 
Vooralsnog hebben we ons voor de bepaling van het BUIG-budget en de ontwikkeling van het 
uitkeringsbestand  gebaseerd op de ontwikkeling van het macrobudget PW 2022 zoals in de begroting 
2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is gepubliceerd. We zullen in het 
najaar 2021, met de dan opgedane kennis en verkregen inzichten, de begroting 2022 integraal 
bijstellen. Wij verwachten dan vanuit het Rijk ook meer inzicht te hebben gekregen op de bijstellingen 
van onder andere het BUIG-budget en de werkelijke ontwikkeling van het uitkeringsbestand.  
 
De planning is om de actualisatie van de begroting in januari 2022 aan het algemeen bestuur voor te 
leggen. 
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1.3 Begroting in een oogopslag 

 
* Realisatie 2020: conform voorlopige jaarrekening 2020 
 

Onder de baten van deelprogramma 4 zijn de navolgende gemeentelijke bijdragen verantwoord: 
 

 
* Realisatie 2020: conform voorlopige jaarrekening 2020 
 

De hoogten van de gemeentelijke bijdragen voor de jaren 2022 tot en met 2025 zijn lager dan de 
gemeentelijke bijdragen 2021. In hoofdstuk 4: toelichting op de begroting 2022 zijn nadere 
specificaties en toelichtingen per deelprogramma opgenomen.  

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Lasten

DP1: Re-integratie & Participatie 3.749 4.902 5.033 5.243 5.453 5.593

DP2: Leerwerkstructuur 12.776 11.549 11.978 11.744 11.423 11.084

DP3: Inkomensondersteuning 36.749 29.051 29.081 28.866 28.626 28.396

DP4: Gemeentelijke bijdragen & 

........overige lasten en baten 56 10 35 35 35 35

Totaal lasten deelprogramma's 53.329 45.512 46.127 45.888 45.537 45.108

Overhead 6.864 7.131 7.558 7.374 7.299 7.289

Totaal lasten 60.194 52.643 53.684 53.262 52.836 52.397

Baten

DP1: Re-integratie & Participatie 1.052 1.043 859 935 1.005 1.086

DP2: Leerwerkstructuur 13.279 11.681 12.872 12.560 12.298 12.000

DP3: Inkomensondersteuning 41.345 31.873 33.513 33.222 32.902 32.602

DP4: Gemeentelijke bijdragen & 

........overige lasten en baten 7.913 7.288 6.220 6.545 6.631 6.709

Totaal baten 63.589 51.885 53.463 53.262 52.836 52.397

Geraamd saldo van lasten en baten 3.396 -757 -221 0 0 0

Af: stortingen reserves 0 0 0 0 0 0

Bij: onttrekkingen reserves 462 757 221 0 0 0

Geraamd resultaat 3.858 0 0 0 0 0

Baanbrekers

Meerjarenraming

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gemeentelijke bijdragen 7.036 6.910 5.869 6.200 6.287 6.365

Toelichting: Gemeentelijke bijdragen

Meerjarenraming
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1.4 Gemeentelijke bijdragen 

Conform de Gemeenschappelijke regeling ‘Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers’ dragen de gemeenten 
bij aan de exploitatie van Baanbrekers op basis van de inwoneraantallen per 1 januari van het 
begrotingsjaar. Voor de begroting 2022 is vooralsnog gerekend met de inwoneraantallen per 1 januari 
2021, zoals gepubliceerd door het CBS naar de situatie per 4 maart 2021. Dit zijn voorlopige gegevens. 
De definitieve bijdragen voor 2022 worden bepaald op basis van de inwoneraantallen per 1 januari 
2022. 
 
De GR is tijdens het opstellen van deze begroting nog onderwerp van evaluatie. In de loop van 2021 
wordt de gemeenschappelijke regeling naar verwachting aangepast. Indien dit gevolgen heeft voor de 
verdeling van de gemeentelijke bijdragen dan zullen de effecten daarvan bij de eerstvolgende 
begrotingswijziging worden meegenomen. 
 

 
 
Op basis van de hierboven genoemde inwoneraantallen worden de bijdragen 2022 per gemeente als 
volgt. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 worden voorlopig dezelfde inwoneraantallen aangehouden 
als voor 2022. 
 

 
* Realisatie 2020: conform voorlopige jaarrekening 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeente Inwoneraantal %

Heusden 45.008                      38,37%

Loon op Zand 23.504                      20,04%

Waalwijk 48.801                      41,60%

Totaal 117.313                    100%

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Heusden 2.679                       2.645                       2.252                       2.379                       2.412                       2.442                       

Loon op Zand 1.415                       1.386                       1.176                       1.242                       1.260                       1.275                       

Waalwijk 2.942                       2.879                       2.441                       2.579                       2.615                       2.648                       

(Sub-)totaal 7.036                       6.910                       5.869                       6.200                       6.287                       6.365                       

Resultaat jaarrekening -3.334                     

Totaal 3.703                       

Verdeling naar gemeenten

Meerjarenraming
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2 Beleidsbegroting 

2.1 Programmaplan 

Baanbrekers voert namens de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk de Participatiewet en 
de Wet sociale werkvoorziening uit. In deze paragraaf wordt het programmaplan weergegeven en 
toegelicht. De opzet is gebaseerd op het vernieuwde BBV. In het programmaplan moet volgens het 
BBV onder andere de post onvoorzien inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast worden de kosten van 
de overhead buiten het programmaplan gepresenteerd.  
 
Het programmaplan is samengesteld uit de volgende vier deelprogramma’s: 

• 2.1.1 Re-integratie & Participatie 

• 2.1.2 Leerwerkstructuur 

• 2.1.3 Inkomensondersteuning 

• 2.1.4 Gemeentelijke bijdragen & overige lasten en baten 
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2.1.1 Deelprogramma 1: Re-integratie & Participatie 
 
Het bedrijfsonderdeel Re-integratie & Participatie begeleidt de inwoners uit de Langstraat met een 
afstand tot de arbeidsmarkt naar zo regulier mogelijk en duurzaam mogelijk werk. Dat komt neer op 
het stellen van een diagnose, het bieden van een re-integratieaanbod gericht op het vergroten van 
arbeidskansen, het matchen op zo regulier mogelijk werk en het bieden van dienstverlening om werk 
te behouden. De werkzaamheden van dit bedrijfsonderdeel worden bepaald door een aantal niet door 
Baanbrekers beïnvloedbare factoren: het aantal inwoners dat hierop aanspraak maakt, de mate van 
afstand tot de arbeidsmarkt van deze doelgroep en het absorptievermogen van de arbeidsmarkt. 
 

Landelijke en lokale trends 

Ontwikkeling doelgroep  
Het CPB ging in haar laatste middellange termijnverkenning (november 2020) uit van een piek van de 
werkloze beroepsbevolking in 2021 en een geleidelijke afname vanaf 2022. Doordat een WW-uitkering 
voorliggend aan de bijstand is, is de verwachting dat het bijstandsvolume haar piek pas in 2022 zal 
bereiken. Adviesbureau Berenschot berekende in juli 2020 in vier scenario’s dat het aantal 
uitkeringsgerechtigden in 2022 waarschijnlijk hoger zal liggen dan tijdens de laatste piek in 2016. 
Baanbrekers houdt dan ook voor 2022 rekening met een forse toename van het bijstandsbestand. Zie 
hiervoor deelprogramma 3. 
 
Gemeenten ontvangen in de periode 2020 – 2022 extra middelen vanuit het sociaal aanvullend pakket 
ten behoeve van het re-integratiebudget voor dienstverlening aan bijstandsgerechtigden. Deze gelden 
kunnen als dekkingsmiddel worden ingezet voor de hogere instroom in de bijstand en de kosten die 
daaruit voortvloeien. Tevens ontvangen gemeenten een additionele impuls in 2021 uit het sociaal 
aanvullend pakket om de dienstverlening aan mensen die op dat moment de bijstand instromen te 
intensiveren. Ook wordt in 2020, 2021 en 2022 extra geld beschikbaar gesteld ten behoeve van 
crisisdienstverlening aan mensen die onder de banenafspraak vallen en hun baan zijn verloren of met 
werkloosheid bedreigd worden. 
 
Bij de invoering van de Participatiewet is 
voorzien dat de samenstelling van de 
doelgroep gaat wijzigen. Vooral door de 
instroom van de doelgroep ‘voormalig 
Wajong’ (rood) en de instroom van de 
‘nieuwe doelgroep regulier’ 
(Banenafspraak) (geel) en ‘nieuwe 
doelgroep beschut’ (Beschut Werk) 
(blauw) zal de afstand tot de 
arbeidsmarkt van de gehele doelgroep 
gemiddeld gezien groter worden. 
Hierboven is de verwachte ontwikkeling in de samenstelling van de doelgroep op landelijk niveau  
visueel gemaakt (Bron: Berenschot). Op de verticale as staat het volume van de doelgroepen (x 1.000) 
en op de horizontale as staan de jaartallen gepresenteerd. 
 
Doordat inwoners met een korte afstand tot de arbeidsmarkt tot begin 2020 als gevolg van de 
hoogconjunctuur sneller uitstroomden en zij nauwelijks onderdeel uitmaakten van nieuwe instroom 
werd de gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt van het zittend bestand groter. 
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Ontwikkelingen arbeidsmarkt 
In de publicatie ‘Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Brabant’ van 17 februari 
2021 laat het UWV de krapte op de regionale ten opzichte van de landelijke arbeidsmarkt zien. In 
beroepsgroepen die (zeer) krap zijn, zijn werkgevers bovengemiddeld bereid om kandidaten met een 
grotere afstand tot de arbeidsmarkt middels jobcarving en jobcreation in dienst te nemen. Voor de 
coronacrisis was nog sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt. Inmiddels is er sprake van een 
gemiddelde spanning van de arbeidsmarkt. Hoe de spanning op de arbeidsmarkt zich zal ontwikkelen 
hangt sterk af van onzekere factoren als veerkracht van de economie zodra de steunmaatregelen van 
de Rijksoverheid worden afgebouwd en invloeden op de conjunctuur als gevolg van landelijk en 
mondiaal beleid.  
 
Uit diezelfde publicatie van het UWV blijkt dat de meest kansrijke beroepen in Midden-Brabant met 
name voortkomen uit de transport- en logistieksector. Baanbrekers herkent deze vraag naar personeel 
op de meest kansrijke beroepen en ziet daar uitstroomkansen voor de doelgroep van Baanbrekers.  
 
Rijksoverheid beleid (verkiezingen) 
Met een nieuw te vormen kabinet is in het voorjaar van 2021 nog onduidelijk welke beleidswijzigingen 
er komen op het gebied van de Participatiewet en sociale werkgelegenheid. BDO publiceerde op 25 
februari 2021 haar analyserapport ‘Publieke sector: waar komt de regie, waar komt de uitvoering?’ 
waarin zij op basis van de programma’s van de acht grootste politieke partijen de mogelijke 
beleidsrichtingen in kaart bracht. 
 
De conclusie luidde dat stemmen en voorkeuren uiteenlopen, maar dat twee opties nadrukkelijk op 
tafel liggen: introductie van basisbanen en terugkeer van de sociale werkvoorziening in de vorm van 
een sociaal ontwikkelbedrijf. Dat laatste sluit zeer goed aan bij onze koers. 
 
Rijksoverheid beleid (Breed offensief) 
In 2018 is door de toenmalig staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een breed 
offensief aangekondigd om de arbeidskansen van mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Dit 
leidde tot een voorstel voor wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten met als beoogde 
ingangsdatum 1 juli 2021. Doordat de bespreking van het wijzingsvoorstel in de Tweede Kamer 
meermaals is uitgesteld, wordt de definitieve uitwerking aan het nieuwe kabinet overgelaten. 
 
Rijksoverheid beleid (Besluit SUWI) 
Zowel gemeenten als UWV hebben een aantal uitvoeringstaken opgelegd gekregen voor werkgevers 
en werkzoekenden. Het wettelijk kader is verankerd in de wet SUWI. Met ingang van 1 januari 2021 is 
een aantal wijzigingen in de SUWI-regelgeving van kracht die betrekking heeft op de samenwerking in 
de arbeidsmarktregio's, namelijk:  
1. Opsomming van arbeidsmarktregio’s en centrumgemeenten en hun regierol. 
2. In elke arbeidsmarktregio één gezamenlijk, publiek aanspreekpunt van UWV en gemeenten 

(inclusief SW-bedrijven) voor werkgevers te realiseren, met één gezamenlijk uitvoeringsplan. 
3. Naamgeving: elke regio heet "werkgeversservicepunt + naam arbeidsmarktregio". 
4. Alle arbeidsmarktregio’s bieden tenminste hetzelfde basispakket dienstverlening aan werkgevers: 

A. Voordragen en plaatsen passende kandidaten, inclusief (waar nodig) het bieden van nazorg na 
plaatsing; 

B. Advies over de instrumenten en voorzieningen bij een plaatsing; 
C. Advies over inclusief werkgeverschap onder andere functiecreatie; 
D. Informatie over de relevante wet- en regelgeving; 
E. Arbeidsmarktinformatie. 

5. Transparantie over inzet van instrumenten en processen binnen de regio (streven harmonisatie). 
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Ambities 
Re-integratie & Participatie voert de regie op het primaire proces van Instroom, Doorstroom en 
Uitstroom (IDU) van zowel P-wetkandidaten als Sw-medewerkers. Dit komt neer op het uitvoeren van 
een intake en het stellen van een diagnose, het bieden van een re-integratieaanbod gericht op het 
vergroten van arbeidskansen, het matchen op zo regulier mogelijk werk dat door middel van 
arbeidsmarktbewerking wordt verworven en het bieden van dienstverlening aan kandidaat en 
opdrachtgever om dit duurzaam te laten zijn. Hiermee bieden wij een belangrijke bijdrage aan het 
vergroten van arbeidsparticipatie in de Langstraat. 
 
Optimaliseren van het IDU-proces 
Met het vaststellen van de in-bewegingkoers is Baanbrekers aan de slag gegaan met de opdracht en 
daarmee het optimaliseren van het IDU-proces. Dat heeft geleid tot het schetsen van de gewenste 
toekomstsituatie IDU (hierna: FS IDU genoemd). In de FS IDU zijn tevens verbetervoorstellen gedaan 
voor de organisatie en de uitvoering van het IDU-proces. De belangrijkste veranderingen betreffen: 
 

Van    -> Naar 
Afvinken van plaatsingen    -> Duurzame uitstroom 

Uitkeringsonafhankelijkheid centraal    -> Doel van kandidaat centraal 

Deelverantwoordelijkheid    -> Trajectverantwoordelijkheid 

Plan van aanpak    -> Persoonlijk ontwikkelplan (POP) 

Meerdere (deel)intakes    -> Intake in één keer goed voor de inwoner  

Alleen PW   -> Sw + PW 

Laaghangend fruit   -> Alle kandidaten in beeld 

Losse willekeurige plannen   -> Strategisch accountmanagementplan 

Statisch leerwerkaanbod   -> Leerwerkaanbod afgestemd op arbeidsmarkt 

Willekeurige aanpak   -> Methodische aanpak 

 
In 2020 is door de tijdelijke taakuitbreiding behorend bij de Tozo en het gedeeltelijk stilvallen van onze 
dienstverlening als gevolg van de contactbeperkende maatregelen een deel van de FS IDU vertraagd. 
In februari 2021 is dit opnieuw opgepakt. Daardoor zijn de doelen voor 2021 deels doorgeschoven naar 
2022. We stellen de FS IDU bij zodra een wetswijziging of wijzigingen in gemeentelijk beleid daartoe 
aanleiding geeft. Ook de inzichten uit het traject Integrale Ketenbenadering, dat in samenwerking met 
de drie gemeenten in 2021 wordt geïmplementeerd, kunnen aanleiding zijn om de FS IDU bij te stellen.   
 
Optimaliseren marktbewerking  
Het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt gebeurt enerzijds door aanbodversterking en 
anderzijds door marktbewerking. In 2021 zijn de medewerkers die belast zijn met 
werkgeverscontacten samengevoegd in een marktbewerkingsteam. Dit team heeft als doel om 
bestaande werkgeverscontacten te verduurzamen en nieuwe contacten te leggen om zo meer kansen 
op plaatsingen te realiseren voor onze doelgroep. Zij volgen de arbeidsmarktontwikkelingen in de 
Langstraat, Midden-Brabant en Nederland op de voet om voor werkgevers in onze regio een 
belangrijke gesprekspartner te zijn. Uiteraard focussen wij ons op de kansberoepen die voor de 
doelgroep van Baanbrekers relevant zijn. Tevens signaleren we ontwikkelingen zoals robotisering en 
digitalisering, zodat we personele krapte en overschotten zien aankomen en daarop tijdig kunnen 
anticiperen. 
 
Baanbrekers moet door werkgevers gezien worden als een onmisbare samenwerkingspartner op het 
gebied van arbeidsmarktvraagstukken. Dit doen we aan de ene kant door het invullen van openstaande 
vacatures (onder meer in samenwerking met onze partners binnen het WerkgeversServicepunt 
Midden-Brabant) en aan de andere kant door dienstverlening aan te bieden om werkprocessen van 
werkgevers tegen het licht te houden (jobcarving en functiecreatie). Hierdoor kunnen nieuwe 
werkplekken ontstaan voor onze doelgroepen en kan de bedrijfsvoering van het betreffende bedrijf 
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een nieuwe impuls krijgen. Hiermee draagt Baanbrekers actief bij aan een sterke arbeidsmarkt en een 
gunstig ondernemersklimaat in de Langstraat. 
 
Baanbrekers maakt namens de Langstraatgemeenten deel uit van de regionale werkgever-
dienstverlening in WSP Midden-Brabant. Baanbrekers zal bij gelijkblijvend gemeentelijk beleid, wat in 
sterke mate afhankelijk zal zijn van de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022, ook 
in 2022 werken conform het regionale uitvoeringsplan van WSP Midden-Brabant. 
 
Wet Inburgering  
Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. In deze nieuwe wet krijgen gemeenten 
de regie om nieuwkomers zo snel mogelijk te laten meedoen aan de maatschappij, het liefst via betaald 
werk. De drie Langstraatgemeenten kijken samen met Baanbrekers hoe de wet het beste kan worden 
uitgevoerd. Inzet is dat nieuwkomers structureel gaan meedoen op het niveau dat voor hen het hoogst 
haalbaar is. In de loop van 2021 verwachten wij tot concrete samenwerkingsafspraken te komen over 
de uitvoering hiervan door Baanbrekers. 
 
 
Lasten en baten 
 

 
* Realisatie 2020: conform voorlopige jaarrekening 2020 

 
Prestatie- en beleidsindicatoren: Gezien het vroege stadium waarin deze begroting 2022 wordt opgesteld en rekening 
houdend met alle mogelijke ontwikkelingen die zich in het restant van 2021 kunnen voordoen, worden de prestatie- en 
beleidsindicatoren 2022 bij de 1e begrotingswijziging 2022 bijgevoegd.  

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Lasten 3.749 4.902 5.033 5.243 5.453 5.593

Baten 1.052 1.043 859 935 1.005 1.086

Geraamd saldo van lasten en baten -2.697 -3.859 -4.174 -4.308 -4.448 -4.507

Deelprogramma 1: Re-integratie & Participatie

Meerjarenraming
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2.1.2 Deelprogramma 2: Leerwerkstructuur 

De leerwerkstructuur van Baanbrekers biedt aan kandidaten uit de Participatiewet en Wsw-
medewerkers de mogelijkheid werkzaamheden te verrichten en werknemersvaardigheden op te 
doen. Dit wordt vormgegeven via de diverse ProductMarktCombinaties (PMC’s). 
 
De leerwerkstructuur ondersteunt het IDU-proces en heeft twee doelen:  

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

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

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

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

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

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

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

arbeidsmarkt. 

Landelijke en lokale ontwikkelingen 
Rijksoverheid beleid (verkiezingen) 
Zoals in deelprogramma 1 al omschreven, is het op dit moment nog onduidelijk welke veranderingen 
er met de vorming van een nieuw kabinet op het gebied van de Participatiewet en de sociale 
werkgelegenheid op ons af komen. In de verkiezingsprogramma’s van de acht grootste politieke 
partijen zijn de introductie van basisbanen en een landelijk netwerk van sociaal ontwikkelbedrijven de 
twee initiatieven die voor de leerwerkstructuur gevolgen zouden kunnen hebben. Ten behoeve van 
het laatstgenoemde initiatief heeft de initiatiefnota ‘Aan de slag in het Sociaal Ontwikkelbedrijf’ de 
steun van de Tweede Kamer. Het nieuwe kabinet zal hier een verdere uitwerking aan geven. 
 
Cao ‘Aan de Slag’ 
Voor de medewerkers met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen 
verdienen en die met behulp van loonkostensubsidie in dienst zijn bij Baanbrekers, werkzaam zijn 
binnen één van de PMC’s, of bij een externe werkgever gedetacheerd, geldt dat er een 
onderhandelaarsakkoord is overeengekomen voor een nieuwe cao: de cao ‘Aan de Slag’. De sociale 
partners willen deze medewerkers met deze cao laten groeien in hun ontwikkeling en loopbaan door 
opleiding, begeleiding en stimulering vanuit het sociaal (ontwikkel)bedrijf te bieden. Het bedrijf biedt 
daarmee een springplank naar vast werk, bij voorkeur bij een reguliere werkgever met een vast 
contract.  
 
De cao, die ingaat per 1 juli 2021, bevat een loongebouw en arbeidsvoorwaarden die ruimer zijn dan 
de huidige voorwaarden van deze medewerkers. Daarnaast kent deze cao een terugkeergarantie. De 
werknemer die vanuit Baanbrekers (of een gelieerde stichting) in dienst treedt bij een reguliere 
werkgever en die buiten zijn schuld om binnen 24 maanden na indiensttreding wordt ontslagen, heeft 
een terugkeergarantie naar Baanbrekers. De leerwerkstructuur heeft dus ook voor deze medewerkers 
een vangnetfunctie. Wat de financiële gevolgen van deze nieuwe cao voor Baanbrekers zullen zijn, is 
tijdens het opstellen van deze begroting nog onbekend en zijn daarom nog niet in de ramingen 
verwerkt. 
 
Effecten coronacrisis 
De effecten van de coronacrisis op de economie en op de arbeidsmarkt kunnen voor de 
leerwerkstructuur in verschillende scenario’s optreden. Enerzijds zien we een grotere vraag in sectoren 
als de logistiek, zorg en techniek. De leerwerkstructuur zal daarop inspelen met de inrichting van haar 
leerwerkaanbod. Anderzijds kunnen de uitstroommogelijkheden van kandidaten en medewerkers 
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beperkt worden waardoor zij langer gebruik moeten maken van de leerwerkstructuur. Wanneer het 
vangnet ook als gevolg van tegenvallende economische omstandigheden gebruikt wordt, zal de 
leerwerkstructuur in omvang toenemen. In samenwerking met het marktbewerkingsteam organiseert 
de leerwerkstructuur werkzaamheden die voldoende flexibel ingezet kunnen worden om dit vangnet 
te kunnen bieden.  In tijden van economische laagconjunctuur is dit een ware uitdaging. 
 
Ambities  
Opbouw leerwerkstructuur 
De leerwerkstructuur bestaat uit de PMC’s van het Werkbedrijf, de Werkpool vanuit Re-integratie & 
Participatie en de bedrijfsactiviteiten van WML Facilitair. De activiteiten van het Werkbedrijf zijn 
ondergebracht in de PMC’s Verpakken & Assemblage, Twiddus en Broikes (incl. kantine). 
 
In de Werkpool worden kandidaten uit de P-wet en Sw-medewerkers door middel van detachering 
ingezet op projecten. Deze projecten kunnen zowel bestaan uit louter doorstroombanen voor P-wet 
kandidaten als uit een mixed-people concept waarbij zowel P-wet kandidaten als ook Sw-medewerkers 
aan de slag zijn.  
 
De activiteiten van WML Facilitair zijn ondergebracht in de PMC’s Groen en Schoonmaak. Deze 
activiteiten van WML Facilitair zijn onderdeel van Ruelong B.V. en worden daarom niet nader 
beschreven in deze begroting. 
 
Bij het schrijven van deze begroting zijn er plannen om diverse PMC’s in de loop van 2021 onder de 
aansturing van één manager te brengen.  Een besluit hiertoe zal in 2022 gevolgen hebben voor de 
organisatie van en de bedrijfsvoering binnen de PMC’s. De verwachting is dat deze samenvoeging de 
samenwerking tussen de PMC’s bevordert. Ook zal de capaciteit van de PMC’s door het afstemmen 
van werkzaamheden en de inzet van personeel beter benut worden.  
 
Inrichting leerwerkaanbod 
Het aanbod van onze leerwerkstructuur stemmen we af op de mogelijkheden van de kandidaten en 
op de kansen op duurzame uitstroom. Van PMC’s en contracten die niet bijdroegen aan de doelen van 
de leerwerkstructuur is reeds afscheid genomen. De PMC’s die behouden zijn, zijn naar verwachting 
ook in de toekomst van toegevoegde waarde voor het door- en uitstromen van kandidaten. Indien de 
situatie daarom vraagt, passen we door het ontstaan van nieuwe kansberoepen het leerwerkaanbod 
aan. Dit doen we om nog effectiever bij te dragen aan door- en uitstroom van uitkeringsgerechtigden. 
Dit is een continu proces, waarbij de veranderende kansen op de arbeidsmarkt leidend zijn. Om het 
teruglopende absorptievermogen van de arbeidsmarkt op te vangen ten tijde van economische krimp 
organiseren we een flexibel werkaanbod zodat de leerwerkstructuur tevens als spons kan fungeren. 
Zoals bovenaan deze pagina al opgemerkt staat dit bij economische laagconjunctuur ook onder druk. 
 
Methodische aanpak leerwerkaanbod 
In 2021 starten we met het opstellen van een methodische aanpak binnen ons leerwerkaanbod. Dit 
doen we om doorstroombanen en werkervaringsplekken zo efficiënt mogelijk in te zetten. In 2022 
wordt deze aanpak verder geïmplementeerd en kijken we of we hiervoor ondersteunende 
methodieken en systemen moeten inzetten. Binnen onze PMC’s benoemen we leerlijnen waarin 
kandidaten hun competenties kunnen ontwikkelen. Deze leerlijnen en de te ontwikkelen competenties 
sluiten aan op wat in de arbeidsmarkt wordt gevraagd. Hierbij maken we gebruik van de kansen die de 
pilot Praktijkleren en het onderwijs ons bieden. In afstemming met werkgevers kunnen we, naast de 
competenties, ook de vakvaardigheden van kandidaten ontwikkelen. Ons streven is, om door middel 
van deze werkwijze, de uitstroom naar die werkgevers te bevorderen. 
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Lasten en baten 
 

 
* Realisatie 2020: conform voorlopige jaarrekening 2020 

 
Prestatie- en beleidsindicatoren: Gezien het vroege stadium waarin deze begroting 2022 wordt opgesteld en rekening 

houdend met alle mogelijke ontwikkelingen die zich in het restant van 2021 kunnen voordoen, worden de prestatie- en 

beleidsindicatoren 2022 bij de 1e begrotingswijziging 2022 bijgevoegd.  

aantal fte

Wet Socia le Werkvoorziening 307 252,4

Participatiewet - Banenafspraak 55 40,8

Participatiewet - Beschut Werk* 48 41,3

Totaal 410 334,5

* Beschut Werk conform taakstelling

Verwachte gemiddelde werkgelegenheid leerwerkstructuur naar doelgroep in 2022

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Lasten 12.776 11.549 11.978 11.744 11.423 11.084

Baten 13.279 11.681 12.872 12.560 12.298 12.000

Geraamd saldo van lasten en baten 503 132 894 816 875 916

Deelprogramma 2: Leerwerkstructuur

Meerjarenraming
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2.1.3 Deelprogramma 3: Inkomensondersteuning 

Het bedrijfsonderdeel Inkomensondersteuning zorgt voor een (tijdelijke) Participatiewetuitkering voor 
inwoners van de drie Langstraatgemeenten die daar recht op hebben. Ook toetst 
Inkomensondersteuning of een inwoner recht heeft op bijzondere bijstand. Dit gebeurt in afstemming 
met de gemeenten. Verder houdt dit bedrijfsonderdeel zich bezig met handhaving en terugvordering. 
Dit alles gebeurt volgens de regels uit de Participatiewet. 
 
Landelijke en lokale trends 
Rijksoverheidsbeleid (verkiezingen) 
De verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2021 en  een nieuw te vormen kabinet zorgen op het 
moment van opstellen van deze begroting voor onduidelijkheid rond beleidswijzigingen op het gebied 
van de Participatiewet en sociale werkgelegenheid.  
 

Eind 2020 was er de ‘boodschappen-kwestie’ bij een bijstandscliënt in de gemeente Wijdemeren. Ook 
speelde de parlementaire enquête rond de toeslagenaffaire bij de kinderopvang. Het sentiment van 
de publieke opinie en het parlement bewoog naar de wens dat de ‘menselijke maat’ terug moet in de 
bijstandswet. Volgens de Kamer toonde voornoemde zaken aan dat de regels soms onevenredig hard 
uitpakken. De bijstandsregels gelden landelijk, maar worden door de gemeenten uitgevoerd. Daardoor 
kan het beleid per gemeente enigszins verschillen. De Tweede Kamer zette vervolgens in op één 
landelijke regel. Een wijziging van de Participatiewet met betrekking tot dit onderwerp stond dan ook 
geagendeerd. Meerdere partijen hadden aangekondigd het strenge bijstandsbeleid aan de kaak te 
willen stellen. Men heeft het overleg uitgesteld tot na de verkiezingen daar er een groot aantal 
voorstellen lag om deze wet te wijzigen. 
 
Bijstandsontwikkeling  
Zoals we bij actualisatie van de begroting 2021 meldden, denken we in 2021 uit te komen op een 
gemiddeld aantal van 1.510 bijstandsgerechtigden. Op basis van de ontwikkeling van het macrobudget 
Participatiewetuitkeringen verwachten we in 2022 op gemiddeld 1.638 bijstandsgerechtigden uit te 
komen. Dit heeft te maken met de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt als gevolg van de 
coronacrisis en de latere instroom in de bijstand. In paragaaf 4.1.3 Toelichting op de lasten en baten – 
deelprogramma 3: Inkomensondersteuning wordt hierop nader ingegaan. 
 
Gemeenten ontvangen in de periode 2020 – 2022 extra middelen voor bijzondere bijstand om de juiste 
ondersteuning te kunnen bieden aan het te verwachten toenemend aantal mensen dat als gevolg van 
de coronacrisis hierop aanspraak zal maken. 
 
Ambities  
De Participatiewet en de Wet Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (BUIG) 
bepalen voor een belangrijk deel de activiteiten van de afdeling Inkomensondersteuning. De hoogte 
van de uitkering, het aantal personen dat hierop een beroep doet en veranderingen in situaties van 
bijstandsgerechtigden zijn variabelen die het werk en de financiële impact bepalen. Dit geldt ook voor 
de inzet op handhaving en terugvordering van bijstandsdebiteuren. 
 
Een ontwikkeling in 2020 die effect had op de afdeling Inkomensondersteuning is de inrichting en 
uitvoering van de Tozo.  Deze tijdelijke regeling is meermaals verlengd en loopt in ieder geval door tot 
1 juli 2021. Per 1 maart 2021 komt daar de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) bij 
welke met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 aangevraagd kan worden. Deze vergoeding 
ontvangt men maximaal 6 maanden tot en met juni 2021. De verwachting is dat de inrichting en 
uitvoering binnen de afdeling in 2022 weer genormaliseerd zal zijn en geen tijdelijke regelingen meer 
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worden uitgevoerd. Wel verwachten we een aantal doorlopende werkzaamheden uit hoofde van deze 
tijdelijke regelingen, bijvoorbeeld op het gebied van invordering en verhaal. 
 
Optimaliseren proces Inkomensondersteuning  
Baanbrekers optimaliseert het proces van Inkomensondersteuning. Dit doen we als gevolg van de 
nadere uitwerking van onze in-bewegingkoers. Hiervoor hebben we de gewenste toekomstsituatie 
Inkomensondersteuning (hierna: FS IO genoemd) geschetst. In dit toekomstplaatje staan 
verbetervoorstellen. Deze zijn onder meer gericht op het aanbrengen van een balans tussen 
rechtmatige en doelmatige dienstverlening die past bij de visie van een integrale ketenbenadering en 
het Maatpact. De aanbevelingen van de werkgroep integrale ketenbenadering nemen we mee bij de 
implementatie van de FS IO. De voorgenomen implementatie FS IO is vertraagd door de Tozo-
taakuitbreiding. In de loop van 2021 wordt het implementatietraject weer hervat. 
 
In 2022 staat de invoering van de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) op 
de rol. Deze wet stelt gemeenten in staat om de diverse wetten in het sociaal domein, waaronder de 
Participatiewet, meer in samenhang uit te voeren. Dit zal helpen bij de uitvoering van de opdracht van 
integrale ketenbenadering, waarover hierna meer wordt toegelicht. 
 
In januari 2020 is, na verkennende gesprekken met de belangrijkste stakeholders, het gezamenlijke 
verbetertraject ‘Integrale Ketenbenadering’ van start gegaan. Daarbij is de ambitie geformuleerd om 
“door betere samenwerking vanuit integrale ketenbenadering (in het sociaal domein), waarbij de 
bedoeling centraal staat, te komen tot betere dienstverlening voor onze inwoners. Onze overtuiging is 
dat dit leidt tot meer effectiviteit in zowel resultaat als totale kosten binnen het sociaal domein”. 
 
Deze ambitie is door de werkgroep van “ontwerpers” vertaald naar een plan van aanpak, waarbij de 
focus is gelegd op de aanvraag van een uitkering in het kader van de Participatiewet. Via gezamenlijke 
bijeenkomsten met alle betrokken partijen is in de loop van 2020 een analyse gemaakt van de huidige 
werkwijze en de mate van samenwerking en integraal werken.  
 
De basisgedachte was steeds de “bedoeling” van het traject. De bedoeling luidde: 
 

Van    -> Naar 
Inwoner van het kastje naar de muur    -> Inwoner ontzorgd, in één keer goed, één aanspreekpunt 

Gericht op oplossingen binnen eigen werkveld    -> Brede blik en signaalfunctie (helicopterview) 

Maatwerkpotjes / Maatpact    -> In het reguliere proces laten slagen 

Wantrouwen en vertragen    -> Vertrouwen en versnellen 

Praten over elkaar / waan van de dag    -> Praten met elkaar 

Afhankelijk van creativiteit en doorzettingsvermogen …… 
individu   -> Oplossend vermogen in het proces 

Volgen van regels   -> Ruimte voor interpretatie van bij toepassen van regels 

Oplossen   -> Voorkomen 

 
Vervolgens is de gewenste toekomstsituatie opgesteld waarin helder is gemaakt op welke wijze de 
betrokkenen met elkaar willen samenwerken in de keten, zodanig dat de inwoner in één keer goed 
geholpen wordt en de betrokken partijen elkaar versterken in de samenwerking. In het proces is een 
aantal conclusies vertaald naar een werkwijze die aansluit bij de bedoeling van het traject. Bevindingen 
uit dit traject worden ook meegenomen bij de FS IDU, zoals dat in deelprogramma 1 is toegelicht. 
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Lasten en baten 
 

 
* Realisatie 2020: conform voorlopige jaarrekening 2020 

 
Prestatie- en beleidsindicatoren: Gezien het vroege stadium waarin deze begroting 2022 wordt opgesteld en rekening 
houdend met alle mogelijke ontwikkelingen die zich in het restant van 2021 kunnen voordoen, worden de prestatie- en 
beleidsindicatoren 2022 bij de 1e begrotingswijziging 2022 bijgevoegd.  

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Lasten 36.749 29.051 29.081 28.866 28.626 28.396

Baten 41.345 31.873 33.513 33.222 32.902 32.602

Geraamd saldo van lasten en baten 4.596 2.822 4.432 4.356 4.276 4.206

Meerjarenraming

Deelprogramma 3: Inkomensondersteuning
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2.1.4 Deelprogramma 4: Gemeentelijke bijdragen & overige lasten en baten  

Onder dit deelprogramma vallen de volgende posten. 
 
Gemeentelijke bijdragen 
Onder deelprogramma 4 worden de gemeentelijke bijdragen verantwoord, ter dekking van de 
exploitatie. Deze bijdragen worden overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling berekend op 
basis van de inwoneraantallen per 1 januari van het verslagjaar. Zoals in paragraaf 1.4 reeds is 
toegelicht, kan de onderverdeling naar gemeenten als gevolg van de nieuwe GR nog wijzigen.  
Mogelijke herverdeeleffecten zullen bij de eerstvolgende begrotingswijziging worden meegenomen. 
 
Overige lasten en baten 
Naast de gemeentelijke bijdragen worden in dit deelprogramma tevens alle overige (incidentele) baten 
en lasten verantwoord die niet specifiek zijn toe te rekenen aan de deelprogramma’s 1 tot en met 3, 
en die ook niet onder de overhead vallen. 
 
Onvoorzien 
Vanaf 2022 is onder dit deelprogramma ook de post onvoorzien opgenomen. Deze bedraagt € 25.000. 
 
 
Tot 2021 maakte de post Resultaat deelneming Ruelong B.V. ook onderdeel uit van deelprogramma 4. 
Met ingang van 2022 is deze post vanwege een betere aansluiting met de taakvelden, verplaatst naar 
deelprogramma 2: Leerwerkstructuur. 
 
 
Lasten en baten 
 

 
* Realisatie 2020: conform voorlopige jaarrekening 2020 

 
Prestatie- en beleidsindicatoren: Gezien het vroege stadium waarin deze begroting 2022 is opgesteld en rekening houdend 
met alle mogelijke ontwikkelingen die zich in het restant van 2021 kunnen voordoen, worden de prestatie- en 
beleidsindicatoren 2022 bij de 1e begrotingswijziging 2022 bijgevoegd.   

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Lasten 56 10 35 35 35 35

Baten 7.913 7.288 6.220 6.545 6.631 6.709

Geraamd saldo van lasten en baten 7.857 7.278 6.185 6.510 6.596 6.674

Deelprogramma 4: Gemeentelijke bijdragen & overige lasten en baten

Meerjarenraming
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2.1.5  Bedrag voor heffing van vennootschapsbelasting 

Vanaf 2016 zijn alle overheden in principe belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. In 2016 
heeft een beoordeling van de fiscale positie van Baanbrekers plaatsgevonden. Hierbij is vastgesteld 
dat vennootschapsbelasting niet van toepassing is. In een brief van 24 januari 2017 heeft de inspecteur 
het volgende bepaald: 
 
“Er is geen sprake van winststreven wanneer Baanbrekers per (geclusterde) activiteit verlieslatend blijkt 
te zijn, dan wel wanneer Baanbrekers in staat blijkt te zijn binnen de begroting te opereren en het 
alsnog daarvan ontstane positieve resultaat (overschot) per ondernemingsactiviteit direct (voor 
bestemming van reserves) terugstort naar de deelnemende gemeenten op basis van een 
terugbetalingsverplichting in de statuten.” 
 

2.1.6  Bedrag voor onvoorzien 

Bij de aanbieding van de begroting 2021 heeft de provincie Noord-Brabant de opmerking gemaakt dat 
conform de regelgeving van het BBV (artikel 8 lid 1) een post onvoorzien verplicht is. De provincie heeft 
gevraagd om hier bij volgende begrotingen rekening mee te houden. Om aan de vraag van de provincie 
te voldoen, is in de begroting 2022 een post onvoorzien opgenomen van € 25.000.  
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2.2 Paragrafen 

De hierna volgende paragrafen laten een dwarsdoorsnede zien van de financiële aspecten van de 
begroting. Het gaat vooral om de beleidslijnen voor beheersmatige aspecten die grote financiële 
gevolgen kunnen hebben of die van belang zijn voor de uitvoering van de deelprogramma’s. Het BBV 
benoemt een zevental paragrafen. Voor onze organisatie zijn die niet allemaal relevant.  
 
De voor Baanbrekers van toepassing zijnde paragrafen zijn:  
 

• 2.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing  

• 2.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen 

• 2.2.3 Financiering 

• 2.2.4 Verbonden partijen 

• 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 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. Bij de risico-inventarisatie is ook gekeken naar 
vergelijkbare organisaties om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de mogelijke risico’s. 
 
Een risico is een kans op het optreden van een negatieve gebeurtenis van materieel belang die niet is 
voorzien in de (meerjaren)begroting. De risico’s worden opgenomen in de risicotabel, als 
onderbouwing voor het benodigde weerstandsvermogen.  
 
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. 
 
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 

 
Een ratio van 0,8 tot 1,0 wordt in het algemeen als matig bestempeld, een ratio vanaf 1,0 wordt als 
voldoende gezien en een ratio boven 1,4 als ruim voldoende. Dit is ook de provinciale richtlijn zoals die 
is vastgelegd in het gemeenschappelijk financieel toezichtkader. 
 
Voor Baanbrekers is deze ratio minder relevant dan voor bijvoorbeeld een gemeente of een provincie.  
In de gemeenschappelijke regeling is immers opgenomen dat de deelnemers garant staan voor het 
afdekken van eventuele tekorten. De algemene reserve fungeert als eerste buffer indien tekorten zich 
voordoen, maar hoeft niet van een dusdanige omvang te zijn dat er meerjarig tekorten mee kunnen 
worden afgedekt, of dat er grote structurele tegenvallers in de exploitatielasten mee moeten worden 
opgevangen.  
 
Beschikbare weerstandscapaciteit 
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen waarover een organisatie beschikt om de financiële 
gevolgen van de onderkende risico’s te kunnen afdekken. Er moet dan gedacht worden aan onbenutte 
ruimte in de reguliere begroting, vrij aanwendbare reserves en eventuele stille reserves die te gelde 
kunnen worden gemaakt. Voorzieningen blijven buiten beschouwing omdat dit geen eigen vermogen 
is.  Hoe groot die weerstandscapaciteit moet zijn, is afhankelijk van de risico-inschatting maar ook van 
de bereidheid van het bestuur om deze risico’s te aanvaarden.  
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Baanbrekers beschikt over de volgende reserves: 
 

• Algemene reserve 
Conform besluitvorming in 2018 is de hoogte van de reserve € 1,2 miljoen. 

• Reserve herpositionering 
Deze bestemmingsreserve heeft per 1 januari 2021 een saldo van afgerond € 2 miljoen. In 2021 
zijn onttrekkingen aan de reserve voorzien. Aangezien het daarna resterende saldo van deze 
reserve is bedoeld voor de te maken kosten van uitvoering van het sociaal plan, en dus een 
specifieke bestemming heeft, is de reserve niet inzetbaar voor de weerstandscapaciteit. 

• Reserve vakantiegeld 
Deze bestemmingsreserve is eveneens niet inzetbaar voor de weerstandscapaciteit. 

 
Benodigde weerstandscapaciteit op basis van het risicoprofiel 
De geïnventariseerde risico’s met daarbij het ingeschatte maximum schadebedrag en de inschatting 
van de kans op optreden, leveren gezamenlijk de omvang van de benodigde weerstandscapaciteit op. 

 

Geïnventariseerde risico’s 

Risico’s Maximale 
bedrag 
schade 

Kans op 
optreden 

risico 

Gewogen 
risico 

1 Macrobudget Rijksmiddelen PM PM PM 

2 Ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden PM PM PM 

3 Garantstelling Baanbrekers aan Ruelong B.V. PM PM PM 

4 Vergrijzing 1.000.000 50% 500.000 

5 Wegvallen opdrachtgevers 2.400.000 30% 720.000 

6 Ontwikkeling loonkosten 690.000 25% 172.500 

Totaal  € 4.090.000   € 1.392.500 

Inventarisatie van de belangrijkste risico's is op basis van benchmarking met soortgelijke organisaties 

 
Het risicoprofiel is dan als volgt: 

Gevolgklasse 

Kans 1:     

<10% 

Kans 2: 

10%<>30% 

Kans 3: 

30%<>50% 

Kans 4: 

50%<>70% 

Kans 5: 

70%<>90% 

Score 6: > 1.000.000      

Score 5: >0,5 mln - € 1,00 mln.  5    

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

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

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

Score 1: tot en met € 0,1 mln.      

De nummering in dit risicoprofiel correspondeert met de opsomming in de tabel “geïnventariseerde risico’s” 
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Beoordeling beschikbaar weerstandsvermogen 
Op basis van de beschikbare weerstandscapaciteit, die op basis van de begroting per ultimo 2022 
€ 1.200.000 bedraagt, en de berekende benodigde weerstandscapaciteit op basis van het risicoprofiel, 
kan het weerstandsvermogen als volgt worden berekend: 

 
€ 1.200.000 / € 1.392.500 = 0,86  

 
Met de toezichthouder is overleg geweest naar aanleiding van het indienen van de begroting 2021. Dit 
omdat de ratio voor het weerstandsvermogen onder de streefwaarde van 1,0 uitkwam, en dit niet in 
de lijn lag met de geformuleerde uitgangspunten.  
 
Echter, met een algemene reserve van 1,2 miljoen kunnen wij tegenvallers tot circa 2,5 % van onze 
jaarbegroting opvangen. Indien de algemene reserve wordt aangesproken wordt deze door de 
deelnemers op grond van de gemeenschappelijke regeling binnen afzienbare tijd weer aangevuld tot 
het afgesproken niveau. De continuïteit van de GR komt niet in het gedrang. 
 
Derhalve wordt, gelet op de aard van onze organisatie en de financieringsstructuur, de ratio van 0,86  
voldoende geacht.  
 
Toelichting op de risico’s 
1. Macrobudget Rijksmiddelen 
De verlaging van het macrobudget van de Wsw rijksvergoeding is gebaseerd op een verwachte 
uitstroom van Sw-medewerkers. Landelijk wordt geconstateerd dat de daadwerkelijke uitstroom lager 
ligt dan rekenkundig is meegenomen. Dit heeft tot gevolg dat er een discrepantie ontstaat tussen de 
subsidiestroom en de daadwerkelijke lasten welke ten laste komen van de Sw-organisatie. Het 
financiële effect van dit risico drukt op de staat van baten en lasten. 
 
2. Ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden 
De ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden is gebaseerd op landelijke verwachtingen. 
Lokaal wijken deze af. Sinds 2016 ontwikkelt het aantal uitkeringsgerechtigden bij Baanbrekers zich 
gunstiger dan de landelijke trend, maar dit lijkt aan het afvlakken te zijn. Dit positieve effect is verwerkt 
in de begrotingen, echter schuilt hierin wel een risico op het moment dat de trend zich tegengesteld 
gaat ontwikkelen. Het financiële risico dat hiermee gepaard gaat wordt uiteraard in de tussentijdse 
bestuursrapportages gemeld, en op dat moment in de begroting en jaarrekening verwerkt. Als gevolg 
van de coronacrisis zal het aantal uitkeringsgerechtigden nu wellicht fors gaan toenemen. De 
verwachting is dat het Rijk het BUIG-budget daarop zal aanpassen, maar het is nog niet inzichtelijk wat 
dit financieel gaat betekenen voor Baanbrekers. Zodra hierover meer duidelijkheid is, wordt dit in de 
bestuursrapportages verwerkt.  
 
3. Garantstelling Baanbrekers aan Ruelong B.V. 
In 2018 is door het algemeen bestuur besloten dat Baanbrekers een voorziening opneemt voor het 
negatief eigen vermogen van Ruelong B.V. Op grond van dit besluit heeft Baanbrekers een voorziening 
getroffen voor de gecumuleerde verliezen van Ruelong B.V. tot en met het boekjaar 2020. Voor de 
komende jaren wordt een dotatie in de voorziening verwacht ter hoogte van het verwachte 
bedrijfsresultaat. Het risico bestaat echter dat het daadwerkelijk resultaat afwijkt van de verwachting. 
 
4. Vergrijzing 
Doordat er geen nieuwe instroom in de Wsw plaatsvindt, neemt het aandeel ‘oudere’ Sw-werknemers 
bij Baanbrekers toe. Dit brengt hogere kosten met zich mee door toenemend verzuim. Dit risico wordt 
ingeschat op € 1,0 miljoen over een periode van 5 jaar. 
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5. Omzet 
Het wegvallen van opdrachtgevers heeft bij de invoering van de Participatiewet meer dan gemiddeld 
impact op het resultaat. Baanbrekers is meer dan bij de Sw afhankelijk van de opdrachtgevers omdat 
het Rijk alleen het ontbrekende deel aan loonwaarde compenseert. Dit risico wordt ingeschat op 30% 
van de omzet van de tien grootste opdrachtgevers (omzet: € 2,4 miljoen). Het risico is hoger ingeschat 
dan voorgaand jaar. Tijdens de Coronacrisis is Baanbrekers daadwerkelijk geconfronteerd met 
opdrachtgevers die even geen werk meer hadden voor onze kandidaten.  
 
6. Ontwikkeling loonkosten 
De stijging van de loonkosten Wsw kan hoger zijn dan de compensatie daarvoor vanuit de Wsw 
rijksvergoeding. Dit risico wordt ingeschat op 1% van de salarislasten Wsw, zijnde € 138.000. Voor 5 
jaar is dit bedrag € 690.000. 
 
Als gevolg van de nasleep van de coronacrisis kunnen zich in 2022 nog enkele nieuwe risico’s voordoen. 
We denken daarbij aan: 

• Niet voorziene kosten van organisatieaanpassingen die noodzakelijk zijn om zowel productie- 
als kantooractiviteiten te organiseren binnen de momenteel geldende regels en voorschriften; 

• Overige risico’s op het gebied van informatieveiligheid, medewerkers- en klanttevredenheid, 
personeelsbeleid etc.  

 
Overige risico’s niet in geld uitgedrukt: 

• Schending privacy door medewerkers; 

• 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. 
 
Financiële kengetallen 
Het BBV schrijft voor dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing een aantal 
verplichte kengetallen moet worden opgenomen. Doel daarvan is inzicht te geven in de financiële 
positie van de organisatie. 
 

Kengetal Jaarrekening 2020* Begroting 2021 Begroting 2022 

Netto schuldquote -/- 8,9 -/- 9,8 -/- 10,5 

Idem gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -/- 10,2 -/- 10,2 -/- 10,8 

Solvabiliteitsratio 30,7 21 % 21 % 

Structurele exploitatieruimte 5,3 0 % 0 % 

* Conform voorlopige jaarrekening 2020 

 
Netto schuldquote  
Het BBV schrijft hier twee vergelijkbare kengetallen voor: 

• de netto schuldquote; 

• de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle 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 
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. 
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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 gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van de organisatie. 
 
Structurele exploitatieruimte 
In dit kengetal komt tot uiting of Baanbrekers over voldoende structurele baten beschikt om de 
structurele lasten te dekken. 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. Een 
cijfer van rond de nul (tussen -0,4 en 0,4) betekent dat de structurele baten en lasten min of meer in 
evenwicht zijn. 
 
Beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen en relatie tot de financiële positie 
De kengetallen zijn in overeenstemming met de positie van Baanbrekers als gemeenschappelijke 
regeling. De organisatie heeft een beperkt eigen vermogen en is gedeeltelijk gefinancierd met vreemd 
vermogen. Dit komt tot uiting in de solvabiliteitsratio. De uitkomst hiervan wordt voor een belangrijk 
deel bepaald door het beleid ten aanzien van de opbouw van de algemene reserve. Door de algemene 
reserve te maximeren en de bestemmingsreserves te reguleren is indirect besloten om niet te sturen 
op de solvabiliteit.  
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2.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen  

Huisvesting regulier onderhoud 
Baanbrekers beschikt over een in 2019 geactualiseerd (duurzaam) meerjarig onderhoudsplan 
gebouwen 2020–2039 en een daarbij behorende voorziening voor het onderhouden van de gebouwen. 
In 2019 zijn met behulp van een EED-audit (Energy Efficiency Directive) alle gebouwen bekeken en is 
het uitvoeringsplan voor het onderhoud geheel geactualiseerd. De onderhoudsreserve is in 2019 
omgezet in een voorziening. Vanaf 2020 wordt jaarlijks € 342.500 in de voorziening gestort. 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.  
 
(Her-)huisvesting 
De huidige indeling van de gebouwen en terreinen is ontstaan door de opeenvolging en stapeling van 
ontwikkelingen in het verleden. De organisatie is intussen behoorlijk veranderd. Omdat de 
infrastructuur niet meer aansluit op de huidige bedrijfsvoering lopen we qua huisvesting tegen een 
aantal knelpunten aan. 
 
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 en de klimaatbeheersing, 
maakten dat er nagedacht moest worden over de toekomstige huisvesting van Baanbrekers. Hierbij 
speelde tevens de behoefte een meer up-to-date kantoorconcept te kunnen hanteren en de behoefte 
activiteiten en werkzaamheden minder versnipperd en verkokerd te kunnen uitvoeren. 
 
Om Baanbrekers op een efficiënte wijze, met voorzieningen van deze tijd en tevens toekomstbestendig 
te huisvesten, zijn alle knelpunten per gebouw geïnventariseerd. Van daaruit is in 2020 in eerste 
instantie een vlekkenplan opgesteld. Met dit vlekkenplan als basis is daarna met inzet van externe 
deskundigen nader onderzoek gedaan naar herinrichting van ons terrein op basis van functie en 
werksoort. De uitkomsten uit het onderzoek en de voorgestelde aanpassingen leiden ertoe dat onze 
organisatie met de nieuwe terreinindeling met minder huisvesting verder kan. 
 
In het voorjaar van 2021 zal het algemeen bestuur besluiten over het al dan niet doorgaan van het 
vervolgonderzoek om uiteindelijk tot definitieve besluitvorming te komen. 
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2.2.3 Financiering  

In deze paragraaf wordt ingegaan op ontwikkelingen en uitgangspunten voor de kasgeldlimiet, de 
rente, de geldleningen en het treasurybeleid. De paragraaf beoogt, in samenhang met de financiële 
verordening, inzicht te geven in de sturing en beheersing van de financieringsfunctie. De doelstellingen 
van de treasuryfunctie zijn in het treasurystatuut geconcretiseerd voor risicobeheer, financiën en 
kasbeheer. De voornaamste doelstellingen zijn het beperken van financiële risico’s, het verbeteren van 
het renteresultaat en het regelen van het liquiditeitenbeheer. 
 
Treasury 
In de vergadering van het algemeen bestuur van 16 december 2019 is het herziene treasurystatuut 
Baanbrekers vastgesteld. Het treasurystatuut geeft de spelregels voor de treasuryfunctie en diverse 
uitgangspunten voor het risicobeheer. 
 
Schatkistbankieren 
Overheden mogen sinds 2014 tegoeden uitsluitend bij het Rijk of andere decentrale overheden 
wegzetten. Dit is primair bedoeld om de staatsschuld terug te dringen. De banktegoeden die boven 
het drempelbedrag uitkomen, moeten worden overgemaakt naar een aparte rekening bij de 
Rijksschatkist. Het drempelbedrag wordt jaarlijks op basis van het begrotingstotaal berekend. 
 
Leningen en kredietfaciliteiten 
Baanbrekers heeft twee opgenomen langlopende leningen: 
 

Verstrekker Schuld per 1-1-2022 Jaarlijkse aflossing Jaar laatste aflossing Rente 

BNG 10 jaar  € 180.000 € 180.000 2022 2,56 % 

*BNG 20 jaar € 180.000 € 15.000 2033 3,40 % 

Totaal € 360.000 € 195.000   
* Deze lening is afgesloten t.b.v. de gemeente Waalwijk. De rente en aflossing worden jaarlijks doorbelast. 
 

Indien het voor de financiering van nieuwe investeringen in 2022 noodzakelijk is aanvullende leningen 
aan te trekken, zal dit conform de kaders van het treasurystatuut plaatsvinden. In de begroting is geen 
rekening gehouden met rentelasten van nieuwe leningen. Baanbrekers heeft bij de BNG een 
kredietfaciliteit van € 3,1 miljoen (situatie per begin 2021). Bij de Rabobank en de ING is roodstand 
niet toegestaan. 
 
Rentevisie 
Verantwoorde financieringsbeslissingen vereisen een goede inschatting van de renteontwikkelingen. 
Op dit moment hebben de rentelasten nauwelijks invloed op de begroting van Baanbrekers.  
 
Onderscheiden worden rente voor kortlopende leningen (< 1 jaar) en rente voor langlopende leningen 
(> 1 jaar). Voor de begroting 2022 gaan we uit van maximaal 1 % voor kortlopende leningen en 2,5 % 
voor de langlopende leningen. 
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Renterisicobeheer 
Algemene uitgangspunten voor het renterisicobeheer: 

• Geen overschrijdingen van de renterisiconorm conform de wet Financiering decentrale 
overheden (Fido); 

• Afstemming van nieuwe leningen/uitzettingen op de financiële positie en de liqui-
diteitsplanning; 

• Maximale afstemming van de rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende 
lening/uitzetting op de actuele rentestand en de rentevisie.  

 
Kasgeldlimiet 
Met de kasgeldlimiet stelt de wet Fido een norm voor het maximumbedrag voor de financiering van 
de bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd <1 jaar). De kasgeldlimiet voor de 
gemeenschappelijke regelingen is 8,2% van het begrotingstotaal. 
 
Rentetoerekening 
Op grond van het BBV dient de paragraaf financiering inzicht te geven in: 

• De rentelasten; 

• Het renteresultaat; 

• De wijze waarop rente wordt toegerekend aan investeringen en projecten.  
 
In de begroting 2022 is een bedrag voor rente op langlopende leningen opgenomen van € 4.600. 
Rentebaten worden niet verwacht. Aan investeringen en projecten wordt geen rente toegerekend. Het 
renteresultaat bestaat dus alleen uit de werkelijk betaalde rente. 
 
Renterisiconorm 
Ter beperking van het renterisico op de vaste schulden heeft de wetgever de renterisiconorm 
vastgesteld. Deze norm schrijft voor welk deel van de lange termijn leningen (> 1 jaar) maximaal 
vernieuwd mag worden in een begrotingsjaar. Voor gemeenschappelijke regelingen is dit vastgesteld 
op 20% van het begrotingstotaal.  
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2.2.4 Verbonden partijen 

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

Soort Verbonden partijen 

1. Gemeenschappelijke regelingen n.v.t. 

2. Vennootschappen en coöperaties a) Ruelong B.V. 

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

c) Stichting Fidant 

4. Overige verbonden partijen n.v.t. 
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a) Ruelong B.V. 
De besloten vennootschap Ruelong B.V. is voor 100% eigendom van Baanbrekers. Het bestuur van de 
B.V. is in handen van de directie zijnde de directeur van Baanbrekers. Er is een manager benoemd die 
taken en werkzaamheden van de B.V. in de uitvoering verricht onder verantwoordelijkheid van deze 
directeur/bestuurder. Bij het besturen van Ruelong B.V. wordt rekening gehouden met de belangen 
van de aandeelhouders. Dit gebeurt door afstemming over de wijze van besturen met de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders (AvA), zijnde de voorzitter van het dagelijks en algemeen bestuur 
van Baanbrekers. Ruelong B.V. hanteert de handelsnaam ‘WML-Facilitair’. Ruelong B.V. exploiteert de 
bedrijfsactiviteiten groen, schoonmaak en beveiliging. Gedurende het jaar 2020 zijn gemiddeld 102,8 
fte Wsw en 9,6 fte P-wet via Baanbrekers bij Ruelong B.V. aan de slag geweest. 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. Voor de 
besloten vennootschap Ruelong worden afzonderlijke jaarrekeningen opgemaakt. 
 

Naam regeling Ruelong B.V. 

Rechtsvorm Besloten vennootschap 

Openbaar belang Ruelong B.V. exploiteert de bedrijfsactiviteiten groen, schoonmaak en bevei-
liging. 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 2020 is € 166.667). 

• Baanbrekers heeft een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Ruelong 
B.V. afgesloten. Aan Ruelong B.V. wordt een deel 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 Wsw rijksvergoeding wordt door 
Baanbrekers aan Ruelong B.V. doorbetaald. 

Eigen vermogen Begin begrotingsjaar 2021: -/- € 792.000 

Vreemd vermogen Begin begrotingsjaar 2021: € 2.847.000 

Financieel resultaat 2020: -/- € 311.000  

Risico’s Het risico is aanwezig dat de financiële performance van de bedrijfsactiviteit 
onder druk komt te staan waardoor doorgeleend geld niet meer terugbetaald 
wordt 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. 

 
Beleidsvoornemens 

Nader uitwerken van het IDU-proces en de bijdrage die Ruelong B.V. daaraan 
levert door het beschikbaar stellen van doorstroomplekken. Hiervoor worden 
diverse leerlijnen uitgewerkt. 

Ontwikkelingen/ veranderingen in 
het belang 

Niet van toepassing. 

* Realisatie 2020: conform voorlopige jaarrekening 2020 
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b) Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW) 
Baanbrekers leent personeel in van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid (SBW). De enige 
activiteit van deze stichting is het in dienst hebben en detacheren van personeel bij of via Baanbrekers. 
Het hieruit voortvloeiend werkgeversrisico is voor rekening van Baanbrekers. De stichting maakt geen 
winst of verlies en heeft geen eigen vermogen. Het algemeen bestuur van Baanbrekers vormt tevens 
het bestuur van SBW. 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 begrotingsjaar 2021: € 0 

Vreemd vermogen Begin begrotingsjaar 2021 kortlopende schulden: € 448.460 

Financieel resultaat 2020: € 0 
Begrotingsjaar 2021: € 0 
Begrotingsjaar 2022: € 0 

Risico’s De activiteiten van de stichting bestaan uit het in dienst hebben van personeel dat 
ter beschikking wordt gesteld aan Baanbrekers tegen vergoeding van de door de 
stichting betaalde loonkosten. Het risico is aanwezig dat detacherings-
vergoedingen, subsidies en bijdragen verlaagd worden waardoor de financiële 
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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c) Stichting Fidant 
Het algemeen bestuur van Baanbrekers vormt het stichtingsbestuur van Stichting Fidant. Stichting 
Fidant is in een aantal gevallen voor Baanbrekers, de drie aan Baanbrekers deelnemende gemeenten, 
UWV en derden de contractant voor trajecten voor personen voor het opdoen van vaardigheden om 
de vereiste competenties te bereiken naar zo regulier als mogelijk werk. 
 
De feitelijke uitvoering van deze trajecten wordt door stichting Fidant uitbesteed aan Baanbrekers. De 
stichting maakt geen winst of verlies en heeft geen eigen vermogen. 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 Baan-
brekers. De salarislasten worden doorberekend aan Baanbrekers en 
subsidies en bijdragen worden door stichting Fidant aan Baanbrekers 
doorbetaald. 

Eigen vermogen Begin begrotingsjaar 2021: € 0 

Vreemd vermogen Begin begrotingsjaar 2021 kortlopende schulden: €73.742  

Financieel resultaat 2020: € 0 
Begrotingsjaar 2021: € 0 
Begrotingsjaar 2022: € 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 
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2.2.5 Bedrijfsvoering 

Algemeen 
Het primaire doel van de afdeling Bedrijfsvoering & Control is de interne klant te adviseren en te 
ondersteunen in het behalen van de doelstellingen van Baanbrekers. Daarbij staan effectiviteit en 
efficiency voorop en worden risico’s zoveel mogelijk beperkt. 
 
Planning & Control/ Financiën 
Op 27 mei 2019 heeft het algemeen bestuur van Baanbrekers de “Financiële verordening Baanbrekers 
ex artikel 212 Gemeentewet” vastgesteld. Op dezelfde datum is de ‘‘Controleverordening Baanbrekers 
ex artikel 213 Gemeentewet’’ vastgesteld. Het herziene “Treasurystatuut Baanbrekers” dateert van 16 
december 2019 en is in werking getreden per 1 januari 2020. Hiermee zijn voor de komende jaren 
duidelijke en actuele kaders gegeven voor de inrichting en het beheer van de financiële functie en de 
daarmee gepaard gaande planning- en control cyclus.  
 
Wijziging rechtmatigheidsverantwoording in 2021 / 2022 
Waarschijnlijk nog in 2021, maar wellicht in 2022, komt een wijziging in het BBV voor de systematiek 
van de rechtmatigheidsverantwoording. In plaats van de accountant zal vanaf 2022 de directie of het 
dagelijks bestuur de rechtmatigheidsverklaring afgeven. Daarbij moet uiteraard gesteund kunnen 
worden op een adequate interne controle. In de loop van 2021 wordt in overleg met de accountant 
beoordeeld of de huidige processen rondom interne controle afdoende zijn, of dat deze moeten 
worden aangepast.  
 
Evaluatie gemeenschappelijke regeling Baanbrekers 
In de actuele gemeenschappelijke regeling van Baanbrekers is vermeld dat de 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.  
 
De evaluatie van de gemeenschappelijke regeling van Baanbrekers door Berenschot is afgerond en het 
evaluatierapport is in juli 2020 gedeeld met het bestuur van Baanbrekers. Op basis van het 
evaluatierapport zijn er acties ontstaan tot aanpassing van de gemeenschappelijke regeling die in de 
tweede helft van 2020 voortvarend zijn opgepakt. De belangrijkste aanpassing moet zijn de 
totstandkoming van een nieuwe financiële verdeelsystematiek tussen de samenwerkende gemeenten. 
In het eerste kwartaal 2021 wordt een nieuw concept gemeenschappelijke regeling Baanbrekers, 
waarin opgenomen deze aanpassingen, voorgelegd aan het DB en AB van Baanbrekers. Na behandeling 
in de besturen van Baanbrekers zal het concept nieuwe gemeenschappelijke regeling z.s.m. worden 
voorgelegd aan de colleges en raden van de samenwerkende gemeenten ter behandeling en 
vaststelling. 
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Interne beheersing  
In voorgaande jaren is het team Interne Beheersing omschreven als een team dat zich enerzijds richt 
op risicomanagement en anderzijds op de daarbij behorende inrichting van de processen. Externe 
partijen zoals de accountant, Dekra (certificerende instantie) en de archiefinspecteur voeren audits uit 
op de processen van Baanbrekers. Interne Beheersing speelt daarbij een belangrijke rol.  
 
Aan de achterkant worden tweede- en derdelijns controles uitgevoerd op de inrichting van de 
administratieve organisatie, informatieveiligheid, informatiebeheer en kwaliteit, arbo en milieu. Aan 
de voorzijde wordt hierin geadviseerd juist omdat het belangrijk is dat de borging daar plaatsvindt. 
 
Gevoed vanuit de Plan-Do-Check-Act cirkel van Deming en het gedachtegoed vanuit diverse 
managementsystemen, blijven zij de ‘controlerende strik’ rondom de diverse processen. Baanbrekers 
blijft daarmee aantonen ‘in control’ te zijn.  
 
In 2020 is sterk ingezet op de Risico-Inventarisatie & Evaluatie op het gebied van preventie / KAM. In 
2021 zullen de daaruit voortvloeiende maatregelen worden geïmplementeerd. Vanaf 2022 denken we 
hier als vanzelf aan; is het een automatisme. Dat is de ambitie. 
 
In 2020 en 2021 is mede door Covid-19 het thuiswerken (of tijd- en plaatsonafhankelijk werken) steeds 
meer de norm geworden. In 2022 zal dit zich voortzetten. In dit kader is het van groot belang om 
medewerkers te voorzien van beheersbare devices en dit noodzaakt ook extra investeringen in 
netwerkoptimalisatie en -beveiliging. Naast investeringen op het gebied van hardware vraagt dit ook 
extra aandacht voor de werkomstandigheden van de medewerkers. Een item waarvoor, naast P&O, 
ook de preventiemedewerker aandacht heeft. 
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Personeel en organisatie  
Het jaar 2022 zal in het teken staan van de afronding van de implementatie van het organisatieadvies 
dat in 2021 wordt opgeleverd. P&O ondersteunt de ‘lijn’ daar waar dit consequenties voor 
medewerkers zal hebben; denk aan initiatieven op het gebied van mobiliteit, in- en externe 
herplaatsing etc. 
 
Daarnaast zullen de (financiële) gevolgen voor Baanbrekers van de cao ‘Aan de Slag’, die ingaat per 1 
juli 2021, nader onderzocht en uitgewerkt worden. Om hierop als organisatie goed te kunnen 
anticiperen vragen met name het loongebouw, de ruimere arbeidsvoorwaarden en de 
terugkeergarantie nog om meer helderheid. 
 
De uitwerking van de strategische HR-doelstellingen 2019-2023 met de 2 HR-doelstellingen ‘Duurzame 
inzetbaarheid’ en ‘Professionele cultuur’ zal in een volgende fase belanden. Wat betreft de HR-
doelstelling Professionele Cultuur zal het voeren van “het goede gesprek”, dat de plaats gaat innemen 
van de verouderde gesprekkencyclus, verder uitgerold worden in de organisatie. P&O ondersteunt de 
lijn daar waar nodig zodat niet alleen de focus meer wordt gelegd op taken maar ook op groei en 
ontwikkeling. Hierbij ligt de verantwoordelijkheid zowel bij leidinggevenden als medewerkers. Denk 
aan training, workshops, individuele coaching etc. 
 
Bovenstaande heeft overigens ook een link met groei en plezier, twee speerpunten van de HR-
doelstelling Duurzame inzetbaarheid.  
 
Vitaliteit/gezondheid, het 3e speerpunt van deze HR-doelstelling, zal ook in 2022 nog steeds volop 
onder de aandacht zijn en blijft noodzakelijk voor een organisatie als Baanbrekers. Acties op het gebied 
van preventie van verzuim zijn net zo vanzelfsprekend als acties om het verzuim te verlagen. De 
verwachting is dat de aanpak knelpunten verzuim, waar in 2021 vol op wordt ingezet door middel van 
workshops en coaching ook in 2022 onder de aandacht moet blijven. P&O zal dit blijven monitoren en 
de lijn ondersteunen daar waar nodig. 
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Communicatie 
Baanbrekers beseft dat communicatie van ons allemaal is en dat het altijd sterk overkomt als er 
authentieke en eerlijke verhalen – in woord en beeld – worden gedeeld. Verhalen over échte mensen, 
die stappen hebben gezet richting werk. Verhalen over werkgevers die onze kandidaten en talenten 
een kans hebben gegeven. Het is een feit dat verhalen blijven hangen en worden doorverteld. Zo willen 
we de mogelijkheden van werken met mensen van Baanbrekers verder voor het voetlicht brengen. 
Dat deden we tot op heden al en daarmee gaan we nog intensiever aan de slag. Uiteraard blijven we 
ook communiceren over onze dienstverlening op het gebied van inkomensondersteuning, de 
samenwerking in de lokale en regionale keten van werk en inkomen en op het gebied van inburgering 
van nieuwkomers. 
 
Op communicatiegebied is er bij Baanbrekers een verschuiving gaande. Behalve het fysieke contact 
(als het weer mogelijk is), zetten we vooral in op zo digitaal mogelijk communiceren. Intern doen we 
dat via Bink, ons sociale intranet, dat in het najaar van 2020 is ingericht. Extern zetten we vooral in op 
onze verschillende websites (waarbij onze corporate website het belangrijkst is) en onze sociale 
mediakanalen. We willen met onze communicatie binden, boeien en betrekken. Daarom brengen we 
onze verhalen niet alleen in de vorm van uitnodigende artikelen, maar vooral ook door middel van 
filmpjes, infographics en foto’s.  
 
In 2021 zetten we al stappen wat betreft de branding van Baanbrekers en de verschillende 
bedrijfsonderdelen. Ook hebben we toen al stappen gezet in het nog begrijpelijker en 
gebruiksvriendelijk maken van onze verschillende communicatie-uitingen. Denk hierbij aan onze 
website en onze brieven. Hiermee gaan we ook in 2022 verder. In feite komt het erop neer dat we 
onze communicatie-uitingen intern en extern veel meer gaan stroomlijnen, gebruiksvriendelijker en 
begrijpelijker willen maken en met elkaar in verband gaan brengen. Op het gebied van interne 
communicatie blijven we bezig met het aanjagen en stimuleren van beweging en het benadrukken van 
instroom, doorstroom en uitstroom. Met onze externe communicatie etaleren we de talenten en de 
mogelijkheden van onze kandidaten en medewerkers. Een steeds belangrijkere rol is hierbij weggelegd 
voor de werkgevers en ondernemers met wie we samenwerken. Zij komen steeds meer in een rol van 
ambassadeur te zitten en helpen op die manier om onze mogelijkheden als innovatieve expert op 
arbeidsmarktgebied onder een breed publiek uit te dragen. Uiteraard blijven we ook communiceren 
over onze dienstverlening aan personen die op een uitkering zijn aangewezen en over hun rechten en 
plichten. 
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Informatie en automatisering 
Tijd- en plaatsonafhankelijk werken werd in 2020 uit het niets een van de belangrijkste zaken om de 
continuïteit van onze dienstverlening te kunnen borgen. Om snel in deze behoefte te kunnen voorzien 
zijn in 2020 in de organisatie alle zeilen bijgezet en middelen ingezet, die hiervoor in essentie niet zijn 
bedoeld. Om te voorzien in de behoefte van tijd- en plaatsonafhankelijk werken, rekening houdend 
met alle voorwaarden die daar vandaag de dag aan worden gesteld, moet hierin op korte termijn flink 
geïnvesteerd worden.  
 
Om aan de hedendaagse normen te kunnen voldoen moet een extra structurele investering in zowel 
hardware als beheerscapaciteit worden gepleegd. Naast de uitrol van beheersbare devices en het 
opzetten van een betrouwbaar Wi-Fi systeem noodzaakt een vergroot risico op datalekken en andere 
veiligheidsissues ook extra investeringen in netwerkoptimalisatie en -beveiliging. Deze investeringen 
vragen uiteindelijk om een bijpassende beheerscapaciteit. 
 
In 2020 en 2021 zijn door Baanbrekers flinke stappen gezet in de transitie naar het digitale werken. 
Fysieke poststromen en een papieren archief zijn daarmee steeds meer verleden tijd geworden.  Als 
gevolg van het gedwongen thuiswerken moesten er zaken snel worden geregeld. Hierdoor is het 
digitaliseringsproces snel en voortvarend doorlopen waarbij het geschikt maken van de gehele 
infrastructuur om tijd- en plaatsonafhankelijk te kunnen werken (thuisvoorzieningen en aanbieden van 
ondersteuning) parallel verliep aan de reguliere digitaliseringsstappen.   
 
In 2022 wordt er verder gebouwd aan de systemen om de beweging die we hebben ingezet in 2020 
naar makkelijker en meer transparante informatiestromen (zowel intern als extern) te ondersteunen.  
 
De wens is om de in 2021 gerealiseerde digitale ontsluiting tot het uitkeringsdossier, verder te gaan 
uitbreiden met het digitaal aanvragen van diverse diensten.  
 
Vanuit de ISO27001-certificering is besloten een aantal beveiligingsaspecten anders te organiseren, 
om zo aantoonbaar in control te komen. Denk hierbij aan het automatisch testen van onze systemen 
op beveiligingslekken. Daarnaast gaat uiteraard het regulier onderhoud gewoon door, zodat de 
organisatie haar werk kan blijven doen.  
 
In januari 2022 wordt de nieuwe Navision omgeving in gebruik genomen, en verwachten we ook een 
start te kunnen maken met applicatie invulling voor onze IDU trajecten.  
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3 Financiële begroting 

3.1 Uiteenzetting financiële positie en toelichting 

Algemeen 
De staat van geraamde lasten en baten bevat de te verwachten lasten en baten voor het begrotingsjaar 
2022. Bij de ramingen is rekening gehouden met de actualisatie van de begroting 2021, de realisatie-
cijfers 2020 en actuele inzichten over ontwikkelingen van salariskosten en overige exploitatiekosten.  
De begroting gaat uit van vastgesteld beleid. Aanvullend zijn enkele programmaonderdelen als gevolg 
van nieuwe ontwikkelingen, binnen de daarvoor vastgestelde kaders, bijgesteld. De 
programmaonderdelen die het betreft, zijn van een toelichting voorzien.  
 
Omdat de conceptbegroting van een gemeenschappelijke regeling ruim driekwart jaar vóór aanvang 
van het begrotingsjaar moet zijn opgesteld, moet voor sommige posten gewerkt worden met 
aannames. Om die reden worden alle nieuwe ontwikkelingen met financiële consequenties te zijner 
tijd via begrotingswijzingen verwerkt. De eerste bijstelling vindt plaats bij aanvang van het boekjaar.  
 
Salarislasten 
De salarissen zijn geraamd op basis van de vastgestelde formatie bij de actualisatie van de begroting 
2021. Nieuwe ontwikkelingen op dit gebied, zoals ook wordt toegelicht in paragraaf 4.1 Toelichting op 
de lasten en baten per deelprogramma, worden steeds na besluitvorming in de eerstvolgende 
bijstelling van de begroting verwerkt. Voor 2022 worden de salarislasten ten opzichte van 2021 
geïndexeerd met de ‘index loonvoet sector overheid’ zoals gepubliceerd in de septembercirculaire 
2020. Voor 2022 bedraagt deze index 1,5 %. Structurele doorwerking van de financiële gevolgen van 
de nieuwe cao ‘Aan de Slag’ en de cao Gemeenten, waarover bij het opstellen van de begroting nog 
wordt onderhandeld, worden in de eerstvolgende begrotingswijziging verwerkt. 
 
Overige kosten 
Het prijsindexcijfer van de netto materiële overheidsconsumptie (IMOC) uit de septembercirculaire 
2020 van 1,5% is de basis voor de indexering in de begroting 2022. Deze indexering wordt generiek 
toegepast op alle overige budgetten, niet zijnde salariskosten. De storting in de voorziening onderhoud 
is constant, omdat bij de bepaling van de jaarlijkse storting al met prijsstijgingen is rekening gehouden. 
 
Bijdragen deelnemers 
De deelnemers dragen bij aan de kosten van Baanbrekers op basis van de in de gemeenschappelijke 
regeling vastgelegde verdeelsleutel. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2022 was nog niet 
bekend of, en in hoeverre, de financiële verdeelsleutel wordt aangepast. Zodra dit aan de orde is, zal 
het financieel effect in de (gewijzigde) begroting worden meegenomen. 
 
Investeringen/financiering/stand en verloop van de reserves en voorzieningen 
De voorgenomen investeringen zijn nader toegelicht onder paragraaf 4.2. De financiering komt aan de 
orde in de paragraaf financiering (2.2.3). In bijlage 1 is het geraamde verloop van de reserves en 
voorzieningen weergegeven. 
 
Geprognosticeerde begin- en eindbalans voor het begrotingsjaar 
Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 4.3 Toelichting op de meerjarenraming. Daar zijn, voor een 
betere vergelijking, de betreffende bedragen afgezet tegen de meerjarenraming tot en met 2025. 
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Ontwikkeling reserves 
Algemene reserve 
In de gemeenschappelijke regeling van Baanbrekers is opgenomen dat Baanbrekers over een 
algemene reserve mag beschikken van € 1,2 miljoen, mits daar vanuit bedrijfseconomisch standpunt 
aanleiding toe is. Voor 2022 zijn geen mutaties in de algemene reserve voorzien. 
 
Reserve herpositionering 
Deze reserve is in het boekjaar 2017 gevormd voor een bedrag van € 2.600.000. Per 1 januari 2021 
bedraagt de reserve € 2.032.000. In 2021 zal een deel van de reserve nog besteed worden. Op 21 
oktober 2019 heeft het algemeen bestuur besloten voor de jaren 2020, 2021 en 2022 in totaal 
afgerond € 800.000 ten laste van deze reserve te brengen. In bijlage 5.1 is het geraamde verloop van 
de reserve weergegeven. 
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3.2 Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 

Het overzicht van de geraamde lasten en baten is als volgt:  
 

 
* Realisatie 2020: conform voorlopige jaarrekening 2020  

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Lasten

DP1: Re-integratie & Participatie 3.749 4.902 5.033 5.243 5.453 5.593

DP2: Leerwerkstructuur 12.776 11.549 11.978 11.744 11.423 11.084

DP3: Inkomensondersteuning 36.749 29.051 29.081 28.866 28.626 28.396

DP4: Gemeentelijke bijdragen & 

........overige lasten en baten 56 10 35 35 35 35

Totaal lasten deelprogramma's 53.329 45.512 46.127 45.888 45.537 45.108

Overhead 6.864 7.131 7.558 7.374 7.299 7.289

Totaal lasten 60.194 52.643 53.684 53.262 52.836 52.397

Baten

DP1: Re-integratie & Participatie 1.052 1.043 859 935 1.005 1.086

DP2: Leerwerkstructuur 13.279 11.681 12.872 12.560 12.298 12.000

DP3: Inkomensondersteuning 41.345 31.873 33.513 33.222 32.902 32.602

DP4: Gemeentelijke bijdragen & 

........overige lasten en baten 7.913 7.288 6.220 6.545 6.631 6.709

Totaal baten 63.589 51.885 53.463 53.262 52.836 52.397

Geraamd saldo van lasten en baten 3.396 -757 -221 0 0 0

Af: stortingen reserves 0 0 0 0 0 0

Bij: onttrekkingen reserves 462 757 221 0 0 0

Geraamd resultaat 3.858 0 0 0 0 0

Baanbrekers

Meerjarenraming
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4 Toelichting op de begroting 2022 

4.1 Toelichting op de lasten en baten per deelprogramma 

In de navolgende paragrafen zijn per deelprogramma de lasten en baten nader gespecificeerd en 
toegelicht. Na de overzichten van lasten en baten, worden de kosten van overhead gepresenteerd. 
Vooraf wordt eerst een toelichting gegeven op de programmaonderdelen die in meerdere 
deelprogramma’s tot uiting komen. 
 
Algemene toelichting op gemeenschappelijke programmaonderdelen 
 
Gesubsidieerd personeel en Wsw rijksvergoeding 
Gesubsidieerd personeel bestaat uit medewerkers met een Wsw-indicatie. Op basis van het huidige 
personeelsbestand met de bijbehorende pensioenleeftijden is het meerjarige verloop van de 
loonkosten begroot. De loonkosten zijn berekend conform loonkostenniveau 2021 met een indexering 
van 1,5%. 
 
Als compensatie voor de loonkosten van de Wsw-doelgroep wordt de Wsw rijksvergoeding ontvangen. 
In de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 is de Wsw rijksvergoeding conform de 
budgetten uit de septembercirculaire 2020 verwerkt. De verdeling van de Wsw rijksvergoeding over 
de deelprogramma’s is gemaakt op basis van de afdelingen waarvoor de medewerkers per 28 februari 
2021 werkzaam waren. 
 

 
 
Niet-gesubsidieerd personeel en inhuur derden 
In de begroting is, behoudens een kwaliteitsslag bij team Automatisering, uitgegaan van een 
ongewijzigd takenpakket. Daarom wordt aangenomen dat de huidige formatie (vast) aangevuld met 
inhuur derden (flexibel) in staat is om in de komende jaren het volledige takenpakket uit te voeren. 
Externe ontwikkelingen en veranderende vraag naar specifieke dienstverlening (bijvoorbeeld als 
gevolg van invoering Wet Inburgering en de toenemende vraag naar jobcoaches) kan op termijn leiden 
tot een andere formatiebehoefte. Wijzigingen hierin zullen voorgesteld worden op het moment dat ze 
zich voordoen of een concreet karakter hebben. 
 
Overige lasten en baten deelprogramma’s 
Vanaf jaarrekening 2018 is de lijn ingezet om overige lasten en baten zoveel mogelijk te presenteren 
bij de deelprogramma’s waarop ze betrekking hebben. Dit ter voorkoming dat in de overhead 
onterecht hoge lasten worden gepresenteerd. Omdat het vaak incidentele posten betreffen, worden 
de overige lasten en baten niet begroot. Indien gedurende het jaar noemenswaardige mutaties 
ontstaan, worden deze via begrotingswijzigingen opgenomen.  

Verwachte omvang Sw-doelgroep 2022

Gemeente in fte's in aantallen in fte's in aantallen

Heusden 106,5               128 104,2               125

Loon op Zand 94,0                 112 90,9                 108

Waalwi jk 159,6               188 152,7               180

Elders 10,1                 13 10,1                 13

Totaal 370,2               441 358,0               426

Beginstand 2022 Eindstand 2022
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4.1.1 Deelprogramma 1: Re-integratie & Participatie 

 
* Realisatie 2020: conform voorlopige jaarrekening 2020 
 
BUIG - LKS: Banenafspraak en Beschut Werk 
Het toekomstig aantal kandidaten dat in aanmerking komt voor een doelgroepverklaring 
Banenafspraak is op voorhand moeilijk te voorspellen. In de begroting wordt uitgegaan van een 
continue waardoor het volume van deze nieuwe doelgroepen alsmaar zal toenemen. Mocht het 
werkelijke volume in de toekomst significant afwijken, dan wordt dit met een begrotingswijziging 
verwerkt. Met betrekking tot Beschut Werk wordt conform de taakstelling vanuit het Rijk uitgegaan 
van 48 plaatsingen.  
 
Doordat de doelgroep P-wet de komende jaren groeit, is er ook toename van het aandeel van de 
kosten dat uit het BUIG-budget gedekt wordt. De verwachte stijging van de overige bestedingen ten 
behoeve van de Participatiewet ligt in lijn met het budget dat daarvoor verstrekt wordt. Zie ook de 
uitsplitsing in de onderste twee regels van bovenstaand overzicht. 
 
Re-integratie trajecten 
Vanuit de Participatiewet draagt Baanbrekers optimaal bij aan het (re-)integreren en participeren van 
kwetsbare doelgroepen in de reguliere arbeidsmarkt. Enerzijds doet zij dit via het inzetten van 
loonkostensubsidies, anderzijds wordt dit bewerkstelligd met re-integratie trajecten. De groeiende 
omvang van de doelgroep uit de P-wet leidt tot een toenemende vraag van dit soort trajecten. 
Voornamelijk de inzet van jobcoaches zal in de komende jaren een steeds grotere omvang krijgen. 
Actualisering van deze post vindt voor aanvang van ieder boekjaar plaats, omdat veranderende 
behoeftes en ontwikkelingen in het uitkeringsbestand tot aangepaste of aanvullende trajecten kunnen 
leiden. 
  

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Lasten

BUIG - LKS: Banenafspraak 1.238 1.450 1.590 1.730 1.870 2.010

BUIG - LKS: Beschut Werk 151 240 557 557 557 557

Re-integratie trajecten 552 710 840 910 980 980

Lonen Fidant extern 48 60 45 45 45 45

Niet gesubsidieerd personeel 1.709 2.467 2.581 2.581 2.581 2.581

- doorbelast aan trajecten -464 -591 -605 -605 -605 -605

Inhuur derden 184 170 25 25 25 25

Projectkosten (Plus-taken) 288 245 0 0 0 0

Inleg Bundeling Middelen 42 150 0 0 0 0

Overige lasten 0 0 0 0 0 0

Totaal lasten 3.749 4.902 5.033 5.243 5.453 5.593

Baten

Participatiebudget (P-budget) 730 753 829 905 975 1.056

Vergoeding Fidant extern 26 45 30 30 30 30

Projectinkomsten (Plus-taken) 280 245 0 0 0 0

Inkomsten uit de regio 16 0 0 0 0 0

Overige baten 0 0 0 0 0 0

Totaal baten 1.052 1.043 859 935 1.005 1.086

Geraamd saldo van lasten en baten -2.697 -3.859 -4.174 -4.308 -4.448 -4.507

Waarvan dekking uit BUIG 1.390 1.690 2.147 2.287 2.427 2.567

Waarvan overig 1.307 2.169 2.027 2.021 2.021 1.940

Deelprogramma 1: Re-integratie & Participatie

Meerjarenraming
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Fidant extern 
Hieronder vallen de loonkosten en ontvangen detacheringsvergoedingen van werknemers die direct 
bij externe bedrijven werkzaam zijn, maar over de payroll van Stichting Fidant lopen. Voor de komende 
jaren worden hierin geen grote financiële veranderingen verwacht. 
 
Participatiebudget (P-budget) 
Conform de budgetten uit de septembercirculaire 2020 zijn de inkomsten vanuit het 
participatiebudget begroot. Omdat het voorlopige budgetten betreft, zal het bedrag voor aanvang en 
gedurende het begrotingsjaar worden geactualiseerd. 
 
Projectkosten- en inkomsten (Plus-taken) 
In het kader van specifieke dienstverlening voor de gemeenten wordt in 2021 het project 
Nieuwkomers uitgevoerd. Dit project heeft een doorloop vanuit 2020. Omdat nog niet bekend is hoe 
hier in 2022 mee wordt omgegaan, zijn baten en lasten voorlopig op nul gehouden. Per saldo zitten de 
projectenlasten en –baten neutraal in de begroting omdat de lasten één op één vergoed worden door 
de opdrachtgevende gemeenten. Bij actualisatie van de begroting zullen eventueel nieuw 
overeengekomen projecten worden meegenomen. 
 
Inleg Bundeling Middelen 
De gemeenten hebben begin 2020 besloten tot bundeling middelen in het WerkgeversServicepunt 
Midden-Brabant. De financiële bijdrage in dit regionaal samenwerkingsverband wordt in de jaren 2020 
– 2021 vanuit Baanbrekers namens de deelnemers verzorgd. Na evaluatie van de pilot einde 2021 
wordt bezien of en hoe de pilot wordt voortgezet. De mogelijkheid is dat de pilot na 2021 wordt 
gestopt en de uitvoering van de regionale dienstverlening weer bij Baanbrekers wordt belegd. De inleg 
bundeling middelen zou daarmee komen te vervallen. Onder de post re-integratie trajecten is in dat 
verband weer een budget opgenomen voor stimuleringspremies. 
 
Inkomsten uit de regio 
Voor de uitvoering van re-integratie activiteiten worden incidenteel vergoedingen uit de regio 
ontvangen. Omdat deze vergoedingen afhankelijk zijn van specifiek uitgevoerde taken, kan op 
voorhand geen schatting worden gemaakt over de hoogte van deze inkomsten. 
  



 
 
 
 

BEGROTING 2022 EN MEERJARENRAMING 2023-2025  51 

 

4.1.2 Deelprogramma 2: Leerwerkstructuur 

 
* Realisatie 2020: conform voorlopige jaarrekening 2020 

 
Directe productiekosten en omzet 
Voor wat betreft de omzet van de PMC’s en de Werkpool tezamen wordt in de begroting uitgegaan 
van een gelijkblijvende omvang in de komende jaren, hierbij baseren we onze verwachting op de 
gerealiseerde omzet 2019 (pre-corona), gecorrigeerd met de afname van het aantal beschikbare 
werknemers. Deze continuïteitsveronderstelling heeft ook betrekking op de directe productiekosten. 
Voor de jaren vanaf 2023 zijn de productiekosten genormaliseerd naar de kosten die direct verband 
houden met het omzetvolume. 
 
De focus op door- en uitstroom van medewerkers zal hoogstwaarschijnlijk wel tot 
omzetverschuivingen gaan leiden tussen de PMC’s van het Werkbedrijf en de Werkpool vanuit Re-
integratie & Participatie. Omdat nu onduidelijk is hoe een en ander zijn uitwerking zal vinden in de 
financiële resultaten wordt in dit stadium nog geen uitsplitsing gemaakt. 
 
Fidant intern 
De lasten van Fidant intern worden gevormd door de loonkosten van kandidaten vanuit de 
Participatiewet die bij Baanbrekers aan het werk zijn, dit zowel in het kader van de Banenafspraak als 
Beschut Werk. Het inzetten van kandidaten uit de Participatiewet binnen de leerwerkstructuur van 
Baanbrekers heeft immers een tweeledig doel. Enerzijds dient de leerwerkstructuur voor kandidaten 
met een doelgroepverklaring Banenafspraak als springplank naar een zo regulier mogelijke baan. 
Anderzijds dient het als vangnet voor kandidaten met een doelgroepverklaring Beschut Werk. Met het 
oog op de steeds grotere doelgroep vanuit de P-wet wordt voor de komende jaren verondersteld dat 
het aantal Participatiewetkandidaten dat intern geplaatst wordt ook zal toenemen. Voor Beschut Werk 
geldt de taakstelling vanuit de overheid. 
 
Als compensatie voor de verlaagde loonwaarde van Participatiewetkandidaten wordt uit het BUIG-
budget een loonkostensubsidie ontvangen (maken onderdeel uit van deelprogramma 1: Re-integratie 
& Participatie). De ontwikkeling van de loonkostensubsidies volgt de lijn van de loonkosten. 
 
  

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Lasten

Directe productiekosten 203 171 196 197 197 197

Lonen Fidant intern 1.182 1.365 1.784 1.867 1.950 2.033

Gesubsidieerd personeel 8.650 8.369 8.379 8.068 7.693 7.278

Niet gesubsidieerd personeel 2.192 1.356 1.376 1.376 1.352 1.341

Inhuur derden 235 25 25 25 25 25

Resultaat deelneming Ruelong B.V. 311 264 218 211 206 210

Overige lasten 2 0 0 0 0 0

Totaal lasten 12.776 11.549 11.978 11.744 11.423 11.084

Baten

Omzet 4.554 3.768 4.690 4.690 4.690 4.690

Wsw rijksvergoeding 8.301 7.397 7.335 6.989 6.693 6.363

Loonkostensubsidies Fidant intern 424 516 847 881 915 947

Overige baten 0 0 0 0 0 0

Totaal baten 13.279 11.681 12.872 12.560 12.298 12.000

Geraamd saldo van lasten en baten 503 132 894 816 875 916

Meerjarenraming

Deelprogramma 2: Leerwerkstructuur
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Resultaat deelneming Ruelong B.V. 
Conform de financiële garantstelling van Baanbrekers aan Ruelong B.V. wordt vanaf 2018 voor de 
gecumuleerde negatieve resultaten van Ruelong B.V. een voorziening gevormd. De jaarlijkse mutatie 
hiervan wordt in dit deelprogramma verantwoord. De verwachting is dat het resultaat zich de 
komende jaren zal stabiliseren.  
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4.1.3 Deelprogramma 3: Inkomensondersteuning 

 
* Realisatie 2020: conform voorlopige jaarrekening 2020 

 
Het grote verschil in de totale lasten en baten 2020 ten opzichte van 2022 wordt veroorzaakt door 
uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in 2020 met een 
doorloop naar 2021. Voor 2022 wordt aangenomen dat deze tijdelijke regeling niet meer van kracht 
is. De verwachte ontwikkelingen in het kader van BUIG, Bbz en bijzondere bijstand worden hierna 
nader toegelicht. 
 
Inkomsten, invordering en uitkeringen BUIG 
Omdat de voor 2022 verwachte BUIG-gelden pas in september 2021 definitief gepubliceerd worden, 
is op basis van de verwachte ontwikkeling in het macrobudget PW van het Rijk een prognose gemaakt 
van de verwachte BUIG-gelden in de komende jaren. Deze post wordt geactualiseerd voor de start van 
het boekjaar. Het macrobudget toont momenteel een sterk stijgende lijn, daarvan afgeleid kan 
verwacht worden dat de gemeenten in de komende jaren een toenemende budget aan BUIG-gelden 
zullen ontvangen. Het is echter goed om op te merken dat de BUIG-gelden ook als dekkingsmiddel 
worden ingezet voor Bbz en de loonkostensubsidies Banenafspraak en Beschut Werk. 
 
In een eerder stadium is vastgesteld dat voor wat betreft inkomsten uit hoofde van BUIG - Invordering 
structureel € 550.000 in de begroting wordt opgenomen. Omdat de invorderingen uit hoofde van Tozo 
één op één terugvloeien naar het Rijk, heeft de uitvoering van deze regeling geen financieel effect. 
 
Het verwacht aantal uitkeringsgerechtigden en de bijbehorende uitkeringslast is berekend door de 
ontwikkeling van het macrobudget PW, zoals gepubliceerd in de Begroting SZW 2021, door te vertalen 
naar omvang van het uitkeringsbestand van Baanbrekers. Het voorlopige macrobudget PW 2022 ligt 
13,6% hoger dan in 2020. Voor de begroting 2022 is daarom dezelfde groei gehanteerd voor wat 
betreft het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden en de verwachte uitkeringslast.  

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Lasten

BUIG - Uitkeringen 20.094 20.600 22.825 22.610 22.370 22.140

Bbz 291 300 300 300 300 300

Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers (Tozo) 9.517 2.117 0 0 0 0

Bijzondere bijstand 2.494 2.415 2.495 2.495 2.495 2.495

Gesubsidieerd personeel 119 103 105 105 105 105

Niet gesubsidieerd personeel 2.862 2.715 2.736 2.736 2.736 2.736

Inhuur derden 1.016 476 195 195 195 195

Specifieke ICT 324 315 425 425 425 425

Projectkosten (Plus-taken) 0 10 0 0 0 0

Overige lasten 34 0 0 0 0 0

Totaal lasten 36.749 29.051 29.081 28.866 28.626 28.396

Baten

BUIG - Inkomsten 26.716 26.186 30.350 30.060 29.740 29.440

BUIG - Invordering 646 550 550 550 550 550

Bbz 72 50 50 50 50 50

Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers (Tozo) 10.862 2.594 0 0 0 0

Bijzondere bijstand 2.494 2.415 2.495 2.495 2.495 2.495

Wsw rijksvergoeding 89 68 68 67 67 67

Projectinkomsten (Plus-taken) 0 10 0 0 0 0

Overige baten 466 0 0 0 0 0

Totaal baten 41.345 31.873 33.513 33.222 32.902 32.602

Geraamd saldo van lasten en baten 4.596 2.822 4.432 4.356 4.276 4.206

Deelprogramma 3: Inkomensondersteuning

Meerjarenraming
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In 2020 realiseerde Baanbrekers een uitkeringslast van € 20.094.000 op basis van gemiddeld 1.442 
uitkeringsgerechtigden. Rekening houdend met de groei van het macrobudget PW gaan we in 2022 uit 
van een uitkeringslast van € 22.825.000 op basis van gemiddeld 1.638 uitkeringsgerechtigden. 
Voorlopig betreft dit dus een rekenkundige benadering van zowel de baten als lasten. Integrale 
bijstelling vindt plaats bij aanvang van het jaar. Op dat moment nemen we de werkelijke ontwikkeling 
van het uitkeringsbestand en het voorlopig budget BUIG als uitgangspunt. 
 
Bbz 
De begrote Bbz lasten en baten zijn gelijkgesteld aan de begroting 2021. Gezien de aard van de regeling 
kan de realisatie afwijken van de begroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het gering aantal 
klanten met niet te voorspellen lasten en baten op leningen. De batenkant wordt gevormd door de 
inkomsten uit terugvordering. Financiering van de Bbz loopt per ingang van 2020 via het BUIG-budget. 
 
Bijzondere bijstand 
In de begroting wordt uitgegaan dat Baanbrekers de bijzondere bijstand voor de deelnemende 
gemeenten volledig uitvoert. De uitkeringslasten worden volledig door de betreffende gemeenten 
vergoed. De raming voor 2022 en volgende jaren is op basis van de meest recente realisatiecijfers 
bepaald. Nieuwe ontwikkelingen zullen te zijner tijd verwerkt worden in een bijstelling van de 
begroting. 
 
Projectkosten – en inkomsten (Plus-taken) 
Vanuit een toenemende focus op handhaving en rechtmatigheid in het sociaal domein is in 2018 de 
behoefte ontstaan om de handhavers van Baanbrekers ook in te zetten voor de interventieteams (HIT 
en BIT) van de gemeenten. Vanaf 1 april 2018 wordt de inzet op regiebasis gefactureerd tegen een 
daarvoor geoffreerd tarief. Omdat nog niet bekend is hoe hier in 2022 mee wordt omgegaan, zijn baten 
en lasten voorlopig op nul gehouden. Per saldo zitten de projectenlasten en –baten neutraal in de 
begroting omdat de lasten één op één vergoed worden door de opdrachtgevende gemeenten. Bij 
actualisatie van de begroting zal bekeken worden of deze aanvullende dienstverlening wordt 
gecontinueerd. 
 
Specifieke ICT 
Conform de bepalingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is bepaald welke 
automatiseringskosten specifiek aan de uitvoering van deelprogramma Inkomensondersteuning toe te 
rekenen zijn. Dit deel is voor 2022 en verder geschat op € 425.000. De toename vanaf 2022 wordt 
veroorzaakt door het in gebruik nemen van een nieuw digitaal cliëntenportaal. Na afloop boekjaar 
vindt de toerekening op basis van werkelijke kosten plaats.  
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4.1.4 Deelprogramma 4: Gemeentelijke bijdragen & overige lasten en baten 

 
* Realisatie 2020: conform voorlopige jaarrekening 2020 

 
Gemeentelijke bijdragen 
Conform de eisen van de toezichthouder werkt Baanbrekers met een structureel sluitende begroting. 
De gemeentelijke bijdragen dekken het exploitatietekort af. Omdat alle ontwikkelingen, zowel intern 
als extern, doorwerken in de gemeentelijke bijdragen is vooraf lastig te voorspellen wat het 
daadwerkelijke tekort uit normale bedrijfsvoering zal zijn. De huidige begrote bijdragen zijn een 
resultante van alle tot op heden bekende ontwikkelingen. 
 
Lasten en baten overige omzet 
Naast de omzet en de productiekosten die daarmee gepaard gaan, heeft Baanbrekers nog overige 
lasten en baten uit bedrijfsvoering. Te denken valt hier aan huuropbrengsten, transportkosten etc. Het 
volume hiervan ligt jaarlijks ongeveer op hetzelfde niveau. 
 
Onvoorzien 
Zoals in paragraaf 2.1.6 reeds is toegelicht, heeft de provincie Noord-Brabant bij de aanbieding van de 
begroting 2021 de opmerking gemaakt dat conform de regelgeving van het BBV (artikel 8 lid 1) een 
post onvoorzien verplicht is. Om aan de opmerking van de provincie te voldoen, wordt met ingang van 
begroting 2022 een post onvoorzien opgenomen van € 25.000.   

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Lasten

Lasten overige omzet 0 10 10 10 10 10

Onvoorzien 0 0 25 25 25 25

Incidentele lasten 56 0 0 0 0 0

Totaal lasten 56 10 35 35 35 35

Baten

Gemeentelijke bijdragen 7.036 6.910 5.869 6.200 6.287 6.365

Wsw rijksvergoeding Beg. Werken 519 528 531 524 524 523

- doorbetaald aan bedrijven -222 -200 -220 -220 -220 -220

- doorbetaald aan buitengemeenten 0 0 0 0 0 0

Overige omzet 34 50 40 40 40 40

Incidentele baten 545 0 0 0 0 0

Totaal baten 7.913 7.288 6.220 6.545 6.631 6.709

Geraamd saldo van lasten en baten 7.857 7.278 6.185 6.510 6.596 6.674

Deelprogramma 4: Gemeentelijke bijdragen & overige lasten en baten

Meerjarenraming
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4.1.5 Overhead 

Conform het BBV worden kosten van overhead afzonderlijk begroot en verantwoord. De totale kosten 
van overhead voor de gehele organisatie worden aan de lastenkant in één overzicht gepresenteerd. 
Tot de overhead worden “alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de 
medewerkers in het primaire proces” gerekend. 
 
De kosten van het organisatieonderdeel Bedrijfsvoering & Control komen primair voort uit de rol om 
(de interne klant) te ondersteunen in het behalen van de doelstellingen van Baanbrekers. De stijging 
van de overhead wordt voornamelijk veroorzaakt door de verhoogde afschrijvingslasten. Op de 
overige posten worden geen grote wijzigingen verwacht. Hierna worden de programmaonderdelen 
nader toegelicht.  
 

 
* Realisatie 2020: conform voorlopige jaarrekening 2020 

 
Lage Inkomensvoordeel (LIV) 
Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een 
laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. De hoogte van het lage inkomensvoordeel 
is afhankelijk van het aantal uur dat de werknemer op jaarbasis werkt, afgezet tegen zijn jaarinkomen 
dat met deze uren wordt verdiend. Recent is het drempelbedrag om hiervoor in aanmerking te komen 
verhoogd. In de komende jaren verwachten we, ook mede door de afbouw van de Sw-doelgroep, een 
terugval ten opzichte van eerdere jaren. 
 
Overige personeelslasten 
De komende jaren worden geen opvallende ontwikkelingen verwacht in de overige personeelslasten. 
De opheffing in 2019 van de bestemmingsreserve voor het personeelsfeest heeft echter wel effect op 
de personeelslasten in 2023. Het personeelsfeest dat eens in de vijf jaar georganiseerd wordt, zal dan 
direct ten laste van de exploitatie worden gebracht.  

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gesubsideerd personeel 4.139 3.955 3.729 3.614 3.512 3.389

- doorbelast Ruelong B.V. -3.325 -3.047 -2.887 -2.792 -2.708 -2.585

Netto gesubsidieerd personeel 814 908 842 822 804 804

Niet gesubsidieerd personeel 3.826 4.406 4.538 4.306 4.306 4.306

- doorbelast Ruelong B.V. -454 -409 -415 -415 -415 -415

Netto niet gesubsidieerd personeel 3.372 3.997 4.123 3.891 3.891 3.891

Wsw rijksvergoeding -3.746 -3.323 -3.120 -3.002 -2.912 -2.798

- doorbelast Ruelong B.V. 3.104 2.638 2.483 2.388 2.311 2.197

Netto Wsw rijksvergoeding -642 -685 -637 -614 -601 -601

Lage Inkomensvoordeel (LIV) -228 -293 -175 -175 -175 -175

- doorbelast Ruelong B.V. 55 77 35 35 35 35

Netto Lage Inkomensvoordeel (LIV) -173 -216 -140 -140 -140 -140

Overige personeelslasten 490 500 475 525 455 445

Inhuur derden 503 205 195 195 195 195

Afschrijving 503 452 720 720 720 720

Rente 12 9 5 0 0 0

Onderhoud 592 555 555 555 555 555

Algemene lasten 2.047 2.105 2.120 2.120 2.120 2.120

DVO Ruelong B.V. -654 -700 -700 -700 -700 -700

Geraamde lasten overhead 6.864 7.131 7.558 7.374 7.299 7.289

Overhead

Meerjarenraming
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Afschrijving, rente en onderhoud 
De activastaat ultimo 2020 opgehoogd met de goedgekeurde voorgenomen investeringen 2021 en 
2022 is als basis gebruikt voor de verwachte afschrijvingslasten. Aanvullend daarop zijn nog de 
voorgenomen investeringen in het kader van tijd- en plaatsonafhankelijk werken meegenomen. 
 
De rentelasten zijn geprognotiseerd op basis van de renteverplichtingen die voorkomen uit 
langlopende leningen die per eind maart 2021 reeds zijn afgesloten. 
 
Vanaf de begroting 2020 is een jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening aangehouden van 
€ 342.500. Hiertoe is in de loop van 2019 bij de vaststelling van het Duurzaam Meerjarig 
Onderhoudsplan (DMJOP) door het algemeen bestuur besloten. De kosten van regulier onderhoud 
laten een stabiel verloop zien. 
 
Algemene lasten 
De komende jaren worden geen opvallende ontwikkelingen verwacht in de algemene lasten. Mochten 
nieuwe ontwikkelingen optreden, dan wordt dit via begrotingswijzigingen verwerkt. 
 
DVO Ruelong B.V. 
Jaarlijks wordt door Baanbrekers, op basis van de afgesloten dienstverleningsovereenkomst, een deel 
van de overhead doorbelast aan Ruelong B.V. Hierop worden op basis van de huidige overeenkomst 
geen grote wijzigingen verwacht. 
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4.2  (Vervangings)investeringen 

Ook in 2022 zullen bedrijfsmiddelen worden vervangen of nieuw worden aangeschaft met als doel de 
lopende bedrijfsprocessen door te laten gaan en bestaand beleid te kunnen uitvoeren. Het is geen 
automatisme dat activa direct nadat de oude investeringen volledig zijn afgeschreven worden 
vervangen. Uiteraard worden eerst nut en noodzaak afgewogen en vervolgens worden de nieuwe 
investeringen via de reguliere bestuursrapportages of met een afzonderlijk bestuursvoorstel ter 
goedkeuring aan het algemeen bestuur voorgelegd.  
 
Op 27 mei 2019 heeft het algemeen bestuur de financiële verordening Baanbrekers vastgesteld. De 
daarbij behorende nota Investeren, waarderen en afschrijven is door het dagelijks bestuur vastgesteld 
op 13 september 2019. In deze nota zijn voor de diverse activa de afschrijvingstermijnen vastgelegd. 
Ook is bepaald dat afschrijven op activa plaats vindt in het jaar volgend op de aanschaf. Alleen 
investeringen groter dan €10.000 worden geactiveerd. Vervangingen of nieuwe aanschaffingen onder 
dit drempelbedrag worden direct verantwoord op de exploitatie.  
 
Duurzaamheidsinvesteringen 
In oktober 2019 heeft het algemeen bestuur het DMJOP vastgesteld. Uit dit DMJOP kwam ook naar 
voren dat gedurende de jaren 2020 tot en met 2025 voor € 989.000 geïnvesteerd moet worden als 
gevolg van de uitgevoerde EED-audit. Omdat inmiddels een onderzoek naar de huisvesting loopt, zijn 
de duurzaamheidsinvesteringen tot op heden uitgesteld. 
 
De duurzaamheidsmaatregelen zijn echter nog steeds noodzakelijk. Daarom is onder de 
afschrijvingskosten rekening gehouden met een stelpost voor jaarlijkse kapitaallasten van € 100.000. 
De verplichte duurzaamheidsinvesteringen komen uiteraard te vervallen indien tot nieuwbouw wordt 
besloten. 
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4.3 Toelichting op de meerjarenraming 

Algemeen 
Ingevolge het BBV bevat de meerjarenraming voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar een 
geprognosticeerde begin- en eindbalans en een raming van de financiële gevolgen, waaronder de 
baten en de lasten van het bestaande en het nieuwe beleid. De meerjarenraming is opgenomen in het 
cijfermatige overzicht onder 3.2. De meerjarenraming is opgesteld op basis van het (geïndexeerde)  
prijspeil 2021. Er heeft voor de jaren 2023 en 2024 geen indexering plaatsgevonden en nieuwe 
ontwikkelingen zijn eveneens niet verwerkt in de meerjarenraming. De financiële vertaling van nieuwe 
ontwikkelingen zal pas plaatsvinden nadat daarover besluitvorming in het algemeen bestuur heeft 
plaatsgevonden.  
 
Geprognosticeerde begin- en eindbalans 
Hierna is de geprognosticeerde begin- en eindbalans weergegeven voor zowel het begrotingsjaar als 
de meerjarenraming.  

Geprognosticeerde balans per 31 december (bedragen x € 1.000)    

Activa 

Realisatie 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

Begroting 
2025 

Immateriële vaste activa   0 0 0 0 0 

Materiële vaste activa 3.818 4.200 4.580 3.860 3.140 2.420 

Financiële vaste activa 380 198 165 150 135 120 

Totaal vaste activa 4.198 4.398 4.745 4.010 3.275 2.540 

              

Openbare lichamen 14 250 200 200 200 200 

Uitzettingen rijks schatkist 12.000 2.313 1.331 2.426 3.603 3.723 

Overige vorderingen 6.378 4.750 6.400 6.400 6.400 6.400 

Uitzettingen met looptijd < 1 jaar 18.392 7.313 7.931 9.026 10.203 10.323 

              

Liquide middelen 40 393 390 390 390 390 

              

Overige overlopende activa 2.031 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 

              

TOTAAL ACTIVA 24.661 13.604 15.066 15.426 15.868 15.253 

    

Passiva 
Realisatie 

2020 
Begroting 

2021 
Begroting 

2022 
Begroting 

2023 
Begroting 

2024 
Begroting 

2025 

Algemene reserve 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 

Bestemmingsreserves 2.516 1.623 1.970 1.950 1.930 1.910 

Resultaat vóór bestemming 3.858 0 0 0 0 0 

Eigen vermogen 7.574 2.823 3.170 3.150 3.130 3.110 

              

Voorzieningen 1.943 6.321 7.031 7.426 7.903 7.323 

              

Vaste schulden 722 360 165 150 135 120 

              

Vlottende schulden < 1 jaar 2.651 2.000 2.400 2.400 2.400 2.400 

              

Overlopende passiva 11.771 2.100 2.300 2.300 2.300 2.300 

              

TOTAAL PASSIVA 24.661 13.604 15.066 15.426 15.868 15.253 

* Realisatie 2020: conform voorlopige jaarrekening 2020           
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5 Bijlagen 

5.1 Bijlage I: Verloop reserves en voorzieningen 

 
Reserves en voorzieningen 
2022 - 2025 

Algemene 
reserve 

Reserve 
herpositionering 

Reserve 
vakantiegeld 

Voorziening 
dubieuze 

debiteuren 

Voorziening 
gebouwen 

Voorziening 
exploitatie-

tekorten 
Ruelong B.V. 

Stand per 1-1-2022 1.200.000 1.751.000 460.000 4.829.000 789.500 1.074.000 

Bij : stortingen  0 0 0 0 342.500 218.000 

Af: Onttrekkingen  0 -221.000 -20.000 0 -222.000 0 

             

Stand per 1-1-2023 1.200.000 1.530.000 440.000 4.829.000 910.000 1.292.000 

Bij : stortingen  0 0 0 0 342.500 211.000 

Af: Onttrekkingen  0 0 -20.000 0 -158.000 0 

              

Stand per 1-1-2024 1.200.000 1.530.000 420.000 4.829.000 1.094.500 1.503.000 

Bij : stortingen  0 0 0 0 342.500 206.000 

Af: Onttrekkingen  0 0 -20.000 0 -72.000   

              

Stand per 1-1-2025 1.200.000 1.530.000 400.000 4.829.000 1.365.000 1.709.000 

Bij : stortingen  0 0 0 0 342.500 210.000 

Af: Onttrekkingen  0 0 -20.000 0 -1.133.000 0 

Stand per 1-1-2026 1.200.000 1.530.000 380.000 4.829.000 574.500 1.919.000 

 
Toelichting 
Algemene reserve 
De algemene reserve heeft de functie van algemene buffer, in het kader van het minimaal in stand te 
houden weerstandsvermogen. De algemene reserve is gevormd in 2018.  Voor 2022 en volgende jaren 
zijn geen mutaties in de algemene reserve voorzien.  
 
Reserve herpositionering 
De reserve herpositionering is in het boekjaar 2017 gevormd voor een bedrag van € 2.600.000.  
Per 1 januari 2021 bedraagt de reserve € 2.032.000. Op 21 oktober 2019 heeft het algemeen bestuur 
besloten de volgende kosten vanaf 2020 ten laste van de reserve te brengen: 
 

a) Begeleidingskosten Sw-medewerkers € 478.000 
b) Marktonderzoeken PMC’s € 200.000 
c) Cultuurverandering organisatie € 120.000 

Totaal € 798.000 
  
Bij de bestuursrapportages 2021 en 2022 zullen de werkelijke kosten ten laste van de reserve worden 
gebracht. De raming voor Marktonderzoeken PMC’s  is komen te vervallen. Het bedrag van € 200.000 
is in 2020 onttrokken aan deze reserve en vrijgevallen ten gunste van het jaarrekeningresultaat.  
 
Het algemeen bestuur heeft besloten het resterende bedrag in de reserve aan te houden voor de te 
maken kosten van de uitvoering van het sociaal plan.  
 
 
 



 
 
 
 

BEGROTING 2022 EN MEERJARENRAMING 2023-2025  62 

 

 
Reserve vakantiegeld 
In de reserve vakantiegeld worden de per 31 december bestaande verplichtingen inzake vakantiegeld 
over de periode juni tot en met december opgenomen. Deze reserve kent een dalend verloop. 
 
Voorziening dubieuze debiteuren 
Een groot deel van de opgeboekte vorderingen (verhaal- en terugvordering) zal naar verwachting niet 
te innen zijn. Bij de jaarrekening 2020 is van het totaal openstaande debiteurensaldo circa 57% 
opgenomen als oninbaar. Afgezet tegen vergelijkbare organisaties is dit relatief laag. Sommige 
organisaties treffen voorzieningen tot 80% van de openstaande bedragen.  
 
Onderhoudsvoorziening gebouwen 
In 2019 is het meerjarig onderhoudsplan gebouwen en terreinen geactualiseerd. Als bepaalde keuzes 
rondom de huisvesting (m.n. het lopende onderzoek over de (her-)huisvesting) zich anders 
ontwikkelen dan waar in het DMJOP van uit is gegaan, dan zal het plan daarop aangepast worden. Voor 
het verwachte verloop zijn de stortingen en onttrekkingen conform het plan opgenomen.  
 
Voorziening exploitatietekorten Ruelong B.V. 
De toevoegingen in de voorziening zijn conform de meerjarenraming resultaat deelneming Ruelong 
B.V. opgenomen. 
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5.2 Bijlage II: Overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld 

 
 
In bovenstaand overzicht zijn de geraamde baten en lasten voor 2022 gerubriceerd naar de wettelijk 
verplichte taakvelden. Daarbij is aansluiting gezocht bij de IV-3 informatie die periodiek aan het CBS 
wordt verstrekt. De verantwoording van de deelprogramma’s loopt synchroon met de bovenstaande 
deeltaakvelden onder ‘Sociaal Domein’. 
  

Baten Lasten

0. Bestuur en ondersteuning

0.4 Overhead 7.553

0.5 Treasury 5

0.8 Overige baten en lasten 6.220 35

0.9 Vennootschapsbelasting

0.10 Mutaties  reserves 221

0.11 Geraamd saldo van lasten en baten 0 0

6.0 Sociaal  domein

6.3 Inkomensregel ingen 33.513 29.081

6.4 Begeleide participatie 12.872 11.978

6.5 Arbeidsparticipatie 859 5.033

53.684 53.684

Baten en lasten per taakveld (bedragen x € 1.000)

Saldo van baten en lasten op taakvelden
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5.3 Bijlage III: Personele bezetting 2022 

 
Het niet gesubsidieerd personeel van Baanbrekers wordt gevormd door de reguliere medewerkers die 
in dienst zijn van Baanbrekers of SBW. Op basis van de bij actualisatie begroting 2021 vastgestelde 
formatie en rekening houdend met de formatieaanpassing bij team Automatisering als gevolg van de 
noodzakelijk kwaliteitsimpuls, is de verwachte personele bezetting 2022 tot stand gekomen. 
 

 
 
Het gesubsidieerd personeel van Baanbrekers wordt gevormd door de medewerkers met een Wsw-
indicatie. Op basis van het huidige personeelsbestand met de bijbehorende pensioenleeftijden is de 
verwachte personele bezetting 2022 tot stand gekomen. 
 

Niet gesubsidieerd (fte's)

Re-integratie & Participatie 24,2 34,8 34,8

- Re-integratie & Participatie 24,2 34,8 34,8

Leerwerkstructuur 40,1 25,2 25,2

- Werkbedrijf 18,1 10,2 10,2

- Werkpool 22,0 15,0 15,0

Inkomensondersteuning 45,6 42,6 42,6

- Inkomensondersteuning 45,6 42,6 42,6

Overhead 53,3 66,2 67,2

- Boventalligen 1,0 6,0 5,0

- Directeur & staf 7,7 8,0 7,7

- Bedrijfsvoering & Control 37,1 45,7 48,1

- Ruelong B.V. 7,5 6,5 6,5

Sub-totaal 163,2 168,9 169,9

Doorbelast Ruelong B.V. -7,5 -6,5 -6,5

Totaal 155,7 162,4 163,4

Jaarrekening 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022
Deelprogramma                                
(organisatieonderdeel )

Gesubsidieerd - Wsw (fte's)

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

Leerwerkstructuur 270,6 256,1 252,4

- Werkbedrijf 159,8 142,4 139,2

- Werkpool 110,8 113,7 113,2

Inkomensondersteuning 3,0 2,4 2,4

- Inkomensondersteuning 3,0 2,4 2,4

Overhead 124,3 116,8 111,4

- Boventalligen 0,4 1,6 3,8

- Bedrijfsvoering & Control 21,0 22,6 20,9

- Ruelong B.V. 102,8 92,7 86,7

Sub-totaal 397,8 375,4 366,2

Doorbelast Ruelong B.V. -102,8 -92,7 -86,7

Totaal 295,0 282,8 279,5

Begroting 

2022
Deelprogramma                                
(organisatieonderdeel )

Jaarrekening 

2020

Begroting 

2021



 

1 
 

BIJLAGE: 

Beantwoording technische vragen ontwerpbegroting 2022 
18 maart 2021 

 

Door het SET zijn schriftelijk technische vragen gesteld over de ontwerpbegroting 2022. De 

antwoorden zijn hieronder naar volgorde van de inhoud opgenomen. Er zijn tevens vragen gesteld en 

suggesties gedaan voor tekstaanpassing, waar dat kon, zijn deze direct verwerkt in deze (naar 

aanleiding van het SET) aangepaste ontwerpbegroting 2022 incl. meerjarenraming 2023 - 2025. 

 
Tijd- en plaatsonafhankelijk werken in relatie tot (her-)huisvesting Pag. 7 Loon op Zand 

Vraag: In 2021 gaat Baanbrekers investeren in tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Dit raakt 
ook de eventuele (her-)huisvesting. In hoeverre wordt hiermee rekening gehouden? 

Antwoord: Bij de investeringen wordt rekening gehouden met (her-)huisvesting. Met andere 
woorden: we zorgen ervoor dat de investeringen ook in een nieuwe 
huisvestingssituatie bruikbaar zijn en van waarde blijven. 

 
Kwaliteitsimpuls team Automatisering en investeringen in het 
kader van tijd- en plaatsonafhankelijk werken 

Pag. 7 Heusden 
Loon op Zand 

Vraag: Kan een nadere toelichting worden gegeven waar de kwaliteitsimpuls bij team 
Automatisering zoal uit bestaat en wat het financiële beslag is? Leidt dit ook tot extra 
formatie? 

Antwoord: De kwaliteitsimpuls is tweeledig. Enerzijds wordt de formatie bij team Automatisering 
aangepast (circa € 150.000), anderzijds zal geïnvesteerd worden in soft- en hardware 
(structurele kapitaallasten circa € 130.000). De hiervoor benodigde 
investeringskredieten zullen tegelijkertijd met de 1e Berap 2021 ter goedkeuring aan 
het AB worden voorgelegd. 

 

Kosten boventalligen Pag. 7 Heusden 

Vraag: Ter dekking van de kosten boventalligen wordt eenmalig een bedrag van € 221.000 
gebruikt uit de reserve herpositionering. Om hoeveel personen gaat het hier en is 
men er dus niet in geslaagd om binnen Baanbrekers of elders passend werk te vinden 
voor deze personen? 

Antwoord: Dit heeft betrekking op vijf personen die als gevolg van de sluiting PMC’s cleanroom 
en wasserij boventallig zijn geworden. Voor deze personen zijn we er niet in geslaagd 
om hen tijdig binnen Baanbrekers of elders te plaatsen. Zoals in het sociaal statuut is 
overeengekomen hebben wij gedurende twee jaar een inspanningsverplichting om 
deze personen zo goed als mogelijk te begeleiden naar een andere werkplek. Dit kan 
zowel binnen (indien er vacatureruimte ontstaat) als buiten Baanbrekers zijn. 
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Extra middelen vanuit het Rijk Pag. 13/20 Heusden 
Loon op Zand 

Waalwijk 

Vraag: Gemeenten ontvangen over de periode 2020-2022 extra middelen vanuit het sociaal 
aanvullend pakket ten behoeve van het re-integratiebudget voor dienstverlening aan 
bijstandsgerechtigden. Welke middelen worden hiermee bedoeld en worden deze 
doorgezet naar Baanbrekers? En wie voert de taken waarvoor deze middelen 
beschikbaar gesteld zijn uit? Gemeenten of Baanbrekers? 

Antwoord: Hiermee worden de volgende onderdelen van de middelen in het kader van het 
aanvullend sociaal pakket bedoeld: I Re-integratiebudget gemeenten, II Additionele 
impuls re-integratiebudget gemeenten, IV Tijdelijke impuls re-integratie 
banenafspraak en IX Bijzondere bijstand. De gelden worden niet 1 op 1 doorgezet 
naar Baanbrekers, maar gelden als dekkingsmiddel voor de gemeenten. De middelen 
zijn bestemd voor doelgroepen die op dit moment sec door Baanbrekers bediend 
worden, maar het staat de gemeenten vrij om hier een andere bestemming aan te 
geven. De hoogte van deze bijdragen op gemeentelijk niveau is voor 2022 nog 
onbekend. 

 

Publicatie UWV Pag. 14 Loon op Zand 

Vraag: Baanbrekers ziet in de transport- en logistieksector uitstroomkansen voor de 
doelgroep. In dezelfde publicatie wordt voor techniek en zorg & welzijn ook een 
krapte gezien. Welke kansen ziet Baanbrekers daar? 

Antwoord: Baanbrekers kent de publicatie en herkent ook de krapte / vraag in bovengenoemde 
sectoren. Met de dienstverlening die we leveren doen we er alles aan om deze kansen 
voor de doelgroep maximaal te benutten. 

 

Bundeling van krachten: functionarissen met werkgeverscontacten Pag. 15 Heusden 

Vraag: Zowel gemeenten als Baanbrekers beschikken over functionarissen die belast zijn met 
werkgeverscontacten. Ik vraag me af of deze mensen elkaar kennen. Wellicht goed 
om eens een kennismakingsrondje te doen en op basis daarvan een mogelijk 
gezamenlijke aanpak tot stand te brengen. 

Antwoord: Goed initiatief. Het voorstel om (nader) kennis te maken wordt toegejuicht. Er zijn 
natuurlijk vanuit WSP Midden-Brabant al contacten met ook daarbij betrokken 
functionarissen. Tegelijkertijd kunnen korte lijnen helpen om elkaar (nog beter) te 
kunnen vinden.  

 

Cao ‘Aan de slag’ Pag. 17 Heusden 

Vraag: Wanneer zijn de financiële gevolgen van de nieuwe cao voor Baanbrekers bekend? 
Heeft het ook al effect in 2021? 

Antwoord: P&O is hier momenteel mee bezig. Wij hopen het effect in ieder geval bij de 1e Berap 
2021 inzichtelijk te hebben, zodat dit kan worden meegenomen in een eventuele 
begrotingswijzing. De cao gaat in per 1-7-2021 en zal ook nog effect hebben op 2021. 
Tot op heden zijn effecten hiervan nog niet verwerkt in de financiële rapportages. 

 

Centrale aansturing PMC’s Pag. 18 Loon op Zand 

Vraag: Er zijn plannen om diverse PMC’s in de loop van 2021 onder aansturing van één 
manager te brengen. Welke efficiencyvoordelen zijn hierdoor te verwachten? 

Antwoord: De verwachting is dat deze samenvoeging de samenwerking tussen de PMC’s 
bevordert. Ook zal de capaciteit van de PMC’s door het afstemmen van 
werkzaamheden en de inzet van personeel beter benut worden. 
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Ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden 

Pag. 20 Heusden 

Vraag: De geschetste bijstandsontwikkeling van gemiddeld 1.510 in 2021 naar gemiddeld 
1.638 in 2022 is fors te noemen en wordt wat ons betreft te hoog ingeschat. Het lijkt 
reëler om uit te gaan van een gemiddeld aantal van 1.550 in 2022. Ook dan is er al 
sprake van een stijging met 100 personen ten opzichte van de huidige situatie. 
Baanbrekers heeft altijd gunstig afgestoken tegen het landelijk gemiddelde en zo 
nodig kunnen we via bestuursrapportages corrigeren. 

Antwoord: Vooralsnog hebben we ons, in lijn met voorgaande jaren, voor de bepaling van het 
BUIG-budget en de ontwikkeling van het uitkeringsbestand  gebaseerd op de 
ontwikkeling van het macrobudget PW 2022 ten opzichte van 2020 zoals in de 
begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is 
gepubliceerd. Deze methodiek is zowel toegepast op de raming van de BUIG 
- uitgaven als -inkomsten. Belangrijk om hierbij te vermelden dat de voorliggende 
begroting al uitgaat van een positief resultaat op BUIG van circa € 5,5 miljoen 
(realisatie 2020 = € 5,5 miljoen positief) 

 

Financieel effect uitvoering tijdelijke regelingen Pag. 20-21 Heusden 
Loon op Zand 

Vraag: Baanbrekers kreeg door de uitvoering van de Tozo en TONK naast de reguliere 
werkzaamheden tijdelijk extra taken. De werkzaamheden uit hoofde van deze 
tijdelijke regelingen zullen naar verwachting doorlopen in 2022 (invordering en 
verhaal). Worden hiervoor nog middelen gereserveerd? 

Antwoord: Voorlopig worden hiervoor nog geen middelen gereserveerd. Bij het opstellen van de 
jaarrekening 2021 zal bekeken worden of, en in hoeverre dit noodzakelijk is. Dit is ook 
sterk afhankelijk van hoe de situatie rondom de tijdelijke regelingen zich in de 
komende periode zal ontwikkelen. 

 

Omvang algemene reserve Pag. 27 Heusden 
Loon op Zand 

Vraag: Opgemerkt wordt dat conform besluitvorming de algemene reserve niet standaard, 
maar maximaal € 1,2 miljoen bevat. Wat maakt dat Baanbrekers inschat dat het 
maximale bedrag nodig is? 

Antwoord: Voor berekening van het weerstandsvermogen wordt uitgegaan van het saldo van de 
algemene reserve per 31-12-2020 ad € 1,2 miljoen. Buiten dat het in de gebruikte 
context niet relevant is, herkennen wij ons wel degelijk in de gemaakte opmerking. 

 

Risico: vergrijzing  Pag. 28 Loon op Zand 

Vraag: Worden er maatregelen getroffen om het verzuim bij de “oudere” SW werknemers 
zoveel als mogelijk tegen te gaan, en zo ja, welke? 

Antwoord: Bij Baanbrekers wordt op diverse manieren ingezet op verzuimpreventie en 
- beheersing. Dit doen we onder meer vanuit de Wet verbetering poortwachter, in de 
vorm van diverse overlegvormen en door middel van het project BRAVO! Het project 
zet in op het letterlijk stimuleren van beweging en duurzame inzetbaarheid, het 
bevorderen van (arbeids)vitaliteit en het voorkomen en terugdringen van 
arbeidsongeschiktheid. 
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Risico: wegvallen opdrachtgevers Pag. 29 Loon op Zand 
Waalwijk 

Vraag: De kans op optreden van risico 6: “wegvallen opdrachtgevers” is verhoogd van 20% 
naar 30%. Deze wijziging heeft weer effect op de ratio. Is er een plausibele verklaring 
voor deze verhoging? 

Antwoord: Als gevolg van de veranderde economische omstandigheden is dit risicopercentage 
verhoogd. Tijdens de coronacrisis is Baanbrekers ook daadwerkelijk geconfronteerd 
met opdrachtgevers die even geen werk meer hadden voor onze kandidaten, 
waardoor deze medewerkers tijdelijk moesten terugkeren binnen de muren van 
Baanbrekers. 

 

Nieuwe risico’s Pag. 29 Loon op Zand 

Vraag: Is er sprake van nieuwe risico’s t.g.v. nasleep coronacrisis die zich in 2022 kunnen 
voordien? Welke voorzieningen worden hiervoor getroffen en/of komt er een 
melding in risicoparagraaf? 

Antwoord: De risico’s die wij op dit moment reëel achten zijn verwerkt in de risicoparagraaf. Als 
organisatie houden we in- en externe ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Indien 
zich nieuwe risico’s voordoen, zullen wij deze verwerken. 

 

Nieuwe leningen Pag. 32 Heusden 

Vraag: In de begroting is geen rekening gehouden met rentelasten van nieuwe leningen. Zijn 
nieuwe leningen nodig c.q. worden die verwacht? Zo ja, waarom zijn de verwachte 
rentelasten dan niet meegenomen? 

Antwoord: Hierbij volgen we de lijn dat een lening pas in de begroting wordt verwerkt op het 
moment dat daartoe besloten is. 

 

Communicatie Pag. 41 Heusden 
Loon op Zand 

Vraag: Het is goed dat Baanbrekers aandacht besteed aan de wijze van communicatie. Er zijn 
hierover van inwoners en raadsleden best wel wat klachten binnengekomen. Teksten 
op bijvoorbeeld de website zijn veelal juridisch van aard of verwijzen daarnaar. Ook 
is dit een onderwerp dat terugkomt in Integrale ketenbenadering. Goed om op te 
pakken dus en om mee te nemen naar het implementatieteam Integrale 
ketenbenadering. 

Antwoord: Baanbrekers streeft er naar om begrijpelijk en duidelijk te communiceren. Daarom 
stemmen we het taalniveau van onze communicatie en de manier waarop we 
communiceren af op onze verschillende doelgroepen. We gebruiken zoveel mogelijk 
eenvoudig Nederlands. Dit is het taalniveau dat geschikt is voor een brede doelgroep. 
Niet al onze uitingen zijn op dit moment op dit taalniveau. We ondernemen hier actie 
op. Zo passen we onze brieven eb website aan en kijken we ook naar andere teksten.  

 

Nieuwe Navision omgeving Pag. 42 Loon op Zand 

Vraag: Heeft het in gebruik nemen van Navision in 2021 nog personele en/of financiële 
consequenties? 

Antwoord: De upgrade Navision zal in 2021 buiten de aanvraag van het benodigde 
investeringskrediet geen personele en/of financiële consequenties hebben. 
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Verwachte onttrekking reserve herpositionering 2021 Pag. 45 Waalwijk 

Vraag: Bij de reserve Herpositionering wordt aangegeven een mutatie van € 800.000. Wat is 
de mutatie voor 2021 of is deze er niet? 

Antwoord: Conform de bijgestelde begroting 2021 verwachten wij in 2021 een onttrekking van 
€ 281.000. 

 

 

BUIG – LKS: Beschut Werk Pag. 49 Heusden 

Vraag: De loonkostensubsidie Beschut werk stijgt met ruim € 300.000. Wat is daarvan de 
oorzaak? 

Antwoord: Bij het opstellen van de initiële begroting gaan wij voor de raming van deze post uit 
van de taakstelling Beschut Werk zoals die door het Rijk is opgelegd.  Dit betreft ultimo 
2021 48 plaatsingen. Bij actualisatie van de begroting bij aanvang van het boekjaar 
wordt indien nodig bijgesteld.  

 

Inhuur derden Pag. 49 / 53 Loon op Zand 

Vraag: Inhuur derden. Deze post fluctueert aanzienlijk. Kan hier in het algemeen een nadere 
onderbouwing voor gegeven worden? 

Antwoord: In de begroting wordt uitgegaan dat de staande formatie (vast) aangevuld met een 
standaard bedrag voor inhuur derden (flexibel) in staat is om in de komende jaren het 
volledige takenpakket uit te voeren. Aan de opgenomen inhuur budgetten is 
momenteel dus nog geen specifieke bestemming gegeven. Het grote verschil ten 
opzichte van 2020 / 2021 wordt met name veroorzaakt door uitvoering Tozo. 

 

Omzet leerwerkstructuur Pag. 51 Heusden 
Loon op Zand 

Waalwijk 

Vraag: Voor wat betreft de omzet wordt uitgegaan van gelijkblijvende omzet vanaf 2022. 
Waardoor wordt de stijging van 2022 ten opzichte van 2021 veroorzaakt? 

Antwoord: Voor wat betreft de omzet van de PMC’s en de Werkpool tezamen wordt in de 
begroting uitgegaan van een gelijkblijvende omvang in de komende jaren, hierbij 
baseren we onze verwachting op de gerealiseerde omzet 2019 (pre-corona), 
gecorrigeerd met de afname van het aantal beschikbare werknemers. Deze aanvulling 
is ook in paragraaf 4.1.2 Deelprogramma 2: Leerwerkstructuur toegevoegd. De dip in 
2020 en 2021 was het gevolg van de coronacrisis. 

 

Bedrijfsresultaat Ruelong B.V. Pag. 52 Heusden 

Vraag: Zijn er mogelijkheden om het bedrijfsresultaat van Ruelong verder te verbeteren? 

Antwoord: We beschouwen het als een onze basistaken om naast het verder uitwerken van het 
IDU-proces binnen Ruelong B.V. ook het rendement van projecten en alle andere 
mogelijkheden tot het terugdringen van de bedrijfskosten continu kritisch te bekijken.   

 

Raming BUIG-inkomsten op basis van macrobudget PW Pag. 53 Waalwijk 

Vraag: De post BUIG inkomsten is voor 2022 geraamd op € 30.350.000. De voorlopige BUIG 
budgetten 2021 zijn door het Rijk bepaald op € 26.186.344. De stijging van het 
macrobudget van 13,6% hierop loslatend zou deze raming uitkomen op € 29.747.686 
(€ 26.186.344 x 1,136%). Dit is een verschil met de huidig opgenomen raming voor 
2022 van € 602.314. 

Antwoord: De stijging van 13,6% is gebaseerd op het geraamde macrobudget PW 2022 ten 
opzichte van het gerealiseerd macrobudget PW 2020. 
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Baten en lasten BUIG Pag. 53 - 54 Heusden 

Vraag: Er wordt een inschatting gemaakt van de baten / lasten BUIG. Voor de baten wordt 
uitgegaan van het macrobudget PW. Voor de lasten wordt eveneens uitgegaan van 
de ontwikkeling van het macrobudget. Klopt de veronderstelling dat we dan 
eenzelfde afwijking van de landelijk lijn blijven houden? Dus de verhouding nu tussen 
de BUIG baten en lasten blijft hetzelfde? Deze vraag sluit ook aan bij de vraag inzake: 
ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden. 

Antwoord: Zie hiervoor het antwoord op de vraag inzake: ontwikkeling van het aantal 
bijstandsgerechtigden. 

 

Investeringsstaat Pag. 56 Loon op Zand 

Vraag: De stijging van de overhead wordt voornamelijk veroorzaakt door verhoogde 
afschrijvingslasten. Wordt er een investeringsstaat met voorgenomen nieuwe 
investeringen opgenomen in de begroting 2022? 

Antwoord: Nee, de investeringskredieten die voor de voorgenomen nieuwe investeringen 
benodigd zijn, zullen tegelijkertijd met de 1e Berap 2021 ter goedkeuring aan het AB 
worden voorgelegd.  

 

(Vervangings)investeringen Pag. 57 - 58 Heusden 
Loon op Zand 

Vraag: 1) Tijd- en plaatsonafhankelijk werken vraagt hardware en beheerscapaciteit. 
De noodzaak wordt aangegeven, maar de daarmee gepaard gaande 
investering en kapitaal/beheerlasten niet. Komt er een overzicht van 
(nieuwe) investeringen en de financiële gevolgen daarvan? 

2) Door wie moeten nieuwe investeringen worden goedgekeurd en waar is dat 
vastgelegd? Bij opname in de Berap zou dit ook een afzonderlijk beslispunt in 
de Berap dienen te zijn. 

Antwoord: 1) Zie hiervoor het antwoord op de vraag inzake: investeringsstaat. 
2) Conform BBV worden investeringsbudgetten door het algemeen bestuur 

vastgesteld. Dit kan zowel door investeringsbudgetten als onderdeel van de 
financiële begroting voor te leggen als door separate investeringsvoorstellen 
voor te leggen. Bij Baanbrekers doen we dit vaak door investeringskredieten 
onderdeel te maken van een begrotingswijziging. 

 

Reserve herpositionering Pag. 6 / 61 Heusden 

Vraag: Op pagina 6 wordt een deel van de kosten aangegeven van € 221.000 waarvoor de 
reserve herpositionering wordt aangesproken. Wanneer wordt duidelijk of de 
resterende middelen nog nodig zijn en wat daar mee wordt gedaan? 

Antwoord: Momenteel loopt het project Organisatieadvies Baanbrekers waarin de hoofd- en de 
onderliggende structuur van Baanbrekers wordt bekeken en waarin ook adviezen en 
aanbevelingen worden gedaan tot aanpassing van de organisatiestructuur. We 
streven ernaar om bij de 2e Berap 2021 inzichtelijk te hebben in hoeverre de 
resterende middelen nog nodig zijn en wat met het restant wordt gedaan. 

 

Formatieve ontwikkelingen Pag. 64 Heusden 
Loon op Zand 

Vraag: Kan er een algemene toelichting worden gegeven over de formatieve ontwikkeling en 
kan er een formatiestaat worden opgenomen in de begroting? 

Antwoord: De formatiestaat is met toelichting in paragraaf 5.3 Bijlage III: Personele bezetting 
2022 ingevoegd. 

 



> VOORSTEL BESTUUR 
  
  Openbaar 

 

 

 

 1 van 3 

Voorstel inzake 
 

Voorlopige jaarstukken Baanbrekers 2020 

Steller N. Burg, adviseur Planning & Control 

Verantwoordelijk 
manager 

E. van Agt 

Datum algemeen 
bestuur  

12 april 2021 

Beslispunten 
 

Kennisnemen van de voorlopige jaarstukken 2020 van Baanbrekers 

Financiële 
gevolgen 

Nu nog geen: pas na vaststelling van de definitieve jaarstukken 2020 door het 
AB (17 mei 2021) wordt het voordelig resultaat 2020, na aftrek van de 
vastgestelde budgetoverheveling , terugbetaald aan de deelnemers.  

Formatie 
gevolgen 

Geen 

Gevolgen MT-
systemen 

geen 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

N.V.T.    

Besluitvorming: 
 Datum Advies/besluit 

Advies/Instemming OR/GO/ 
Participatieraad  

N.V.T.  

Besluit van AB 
 

12 april 2021 
 

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

Communicatie/archivering: 
 Datum Actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht n.v.t.  

Website/intranet Ja ntb R. de Jong 

Handboek Baanbrekers n.v.t.  

Opname in het archief Ja ntb E. Assmann 

Anders n.v.t.  
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Nadere informatie: 
 

Aanleiding 
Jaarlijks worden de jaarstukken, incl. programmaverantwoording en jaarrekening opgesteld. Voordat 
de definitieve jaarrekening ter vaststelling wordt aangeboden, wordt conform de Wet Gemeen-
schappelijke Regelingen en de GR uitvoeringsorganisatie Baanbrekers eerst een voorlopige 
jaarrekening aangeboden aan het algemeen bestuur, en ter kennisname gestuurd aan de drie 
gemeenteraden. Dit dient vóór 15 april te geschieden. Het doel van deze procedure is dat de 
deelnemers vroegtijdig worden geïnformeerd over het (voorlopige) jaarrekeningresultaat.  
 
Deze voorlopige jaarrekening 2020 wordt nu aan u ter kennisname voorgelegd. 
 
De voorlopige jaarrekening en het controleproces 
De voorlopige jaarrekening 2020 was eind februari jongstleden in concept gereed. Op 1 maart is de 
accountant gestart met de controlewerkzaamheden. Per 1 april 2021 had de accountant deze nog 
niet afgerond.  
In 2020 werden we geconfronteerd met de coronacrisis. Dit heeft grote gevolgen gehad voor onze 
dienstverlening, die snel moest worden aangepast aan de nieuwe situatie.  
De lasten van de Tozo-uitkeringen (circa € 9,5 miljoen) en de bijbehorende rijksvergoeding vormen 
een substantieel deel van onze jaarrekening. Dit betekent voor de accountant een andere focus en 
controle-aanpak. De accountant was per 1 april nog in afwachting van de gewijzigde “nota 
verwachtingen accountantscontrole”. De controle van de Tozo-uitkeringen gaat daardoor veel langer 
duren dan was voorzien. Door onduidelijkheden in de regelgeving is het mogelijk dat de controle 
enerzijds leidt tot (substantiële) correcties in de jaarrekening, maar anderzijds ook de oorzaak is van 
een forse toename van de controlewerkzaamheden. De afgesproken datum voor het afgeven van de 
accountantsverklaring gaat hierdoor in het gedrang komen. De werkafspraken met de accountant 
gingen er van uit dat op 17 mei 2021 de jaarrekening 2020 door het algemeen bestuur kan worden 
vastgesteld, maar gelet op de nog af te werken controle-items is het bijna zeker dat de vaststelling 
van de jaarrekening een maand opschuift. 
 
Openstaande controle-items accountant 
De belangrijkste onderdelen waarvoor de accountant de controlewerkzaamheden nog niet heeft 
afgerond, zijn:  
 
Tozo-verantwoording, onderdeel kapitaalverstrekkingen 
Uit de nog lopende controle is gebleken dat in de conceptjaarrekening de verantwoording van de 
verstrekte leningen op grond van de Tozo-regeling niet correct is. Voor de verkregen vergoeding op 
de verstrekte leningen is in de administratie ten onrechte geen terugbetalingsverplichting richting het 
Rijk opgenomen. Dit betekent dat het jaarrekeningresultaat met circa € 540.000 euro neerwaarts 
bijgesteld zal worden. Het exacte bedrag zal pas bekend zijn als de accountantscontrole is afgerond.  
 
Waardering bovenmatige verlofsaldi 
Op grond van het BBV mogen geen voorzieningen worden gevormd voor jaarlijks terugkerende 
arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Dit betekent dat in de 
jaarrekening geen voorziening wordt opgenomen voor openstaande verlofsaldi. Als gedurende het 
jaar het verlof fors is toegenomen, wat nu in de Coronatijd goed mogelijk is,  moet er op grond van 
het BBV wel een voorziening voor worden gevormd. Wij hebben een dergelijke voorziening niet 
opgenomen omdat wij van mening zijn dat de totale mutatie van de verlofaanspraken niet groot 
genoeg is om die ook daadwerkelijk in geld uit te drukken. De accountant heeft wel aanvullende 
vragen gesteld over het totale verlofsaldo.  
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Onderbouwing voorziening dubieuze uitkeringsdebiteuren 
De openstaande uitkeringsdebiteuren worden periodiek beoordeeld waarbij per vordering wordt 
bekeken wat de status van de mogelijke invorderbaarheid is. Op basis daarvan wordt jaarlijks de 
voorziening dubieuze uitkeringsdebiteuren aangepast. Als gevolg van extra werkzaamheden Tozo is 
het in 2020 niet gelukt het bestand volledig te beoordelen conform het vastgesteld beleid. De 
accountant heeft hierover recent nog vragen gesteld die per heden nog niet waren beantwoord.  
 
WNT-verantwoording 
De controle op de WNT-verantwoording is nog niet afgerond.  Om die reden zijn de pagina’s van de 
WNT-verantwoording in de voorlopige jaarrekening blanco gelaten. Dit heeft verder geen financiële 
gevolgen. Er zijn geen functionarissen die boven de WNT-norm komen.  
 
Toelichting op het voorlopige resultaat 2020 
Het mag duidelijk zijn dat het resultaat (€ 3.858.000) zoals dat in de voorlopige jaarrekening staat, 
nog wordt aangepast. De TOZO-correctie alleen zorgt al voor een neerwaartse bijstelling van het 
resultaat met € 540.000.  
 
Van het daarna resterende resultaat zal worden voorgesteld circa € 500.000 over te hevelen naar het 
boekjaar 2021. Dit als gevolg van de in 2020 ontvangen vergoeding voor uitvoeringskosten Tozo die 
ook nog in 2021 doorlopen. Het rijk verstrekt een vaste vergoeding per genomen Tozo-besluit, maar 
de uitvoering van de regeling loopt nog vele maanden door na het genomen besluit (bijv. bij 
bezwaren, bij terugvorderingen). 
 
Het jaarrekeningresultaat, na budgetoverheveling, zal na vaststelling van de definitieve jaarrekening 
worden afgerekend met de deelnemers . 
 
Voor een verdere specificatie en toelichting van de verschillen wordt verwezen naar onderdeel 3.3.3 
van de jaarrekening, waar per deelprogramma de belangrijkste verschillen zijn aangegeven.  
 
Vervolgtraject 
Zodra het accountantsrapport en de controleverklaring zijn ontvangen, kan de definitieve 
jaarrekening aan uw bestuur worden aangeboden ter vaststelling. De data hiervoor zijn: 
 

- 7 mei 2021 behandeling definitieve jaarstukken ter instemming in dagelijks bestuur 
- 17 mei 2021 behandeling en vaststelling definitieve jaarstukken in algemeen bestuur 
- Vóór 15 juli 2021 verzending vastgestelde definitieve jaarstukken naar GS  

 
Zoals eerder aangegeven is de kans groot dat er vertraging optreedt als gevolg van het uitlopen van 
de accountantscontrole. In dat geval zal de bestuurlijke behandeling één cyclus later plaatsvinden.  
Dat is dan nog steeds binnen de wettelijke termijnen zoals gesteld in de WGR. 

Implementatie en 
communicatie 

n.v.t. 

Bijlage(n) Voorlopige jaarstukken Baanbrekers 2020 

 



 
 
 

 

 

 
 

 
voorlopige jaarstukken 2020 

dagelijks bestuur 26 maart 2021 
algemeen bestuur 12 april 2021 

 
geen accountantscontrole toegepast 
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1. ALGEMEEN 

Voor u liggen de jaarstukken van Baanbrekers over het jaar 2020. De jaarstukken vormen het sluitstuk 
van de planning- en controlcyclus van 2020 en bestaan uit de volgende onderdelen: 
 

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

2. Het jaarverslag 2020, bestaande uit de programmaverantwoording en de verplichte 
paragrafen; 

3. De jaarrekening 2020, 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 
 
 

2020: ‘business as usual’ én ‘unusual business’ 
 
Tja, corona, ook in dit jaarverslag kunnen we daar niet omheen. Plannen die we hadden, konden in de 
ijskast. Doelstellingen die we hadden, moesten we bijstellen. De pandemie en de gevolgen op 
sociaaleconomisch vlak slokten afgelopen jaar het grootste deel van onze aandacht op. 
 
De coronacrisis zorgde ervoor dat veel zelfstandigen bij ons aanklopten. We hadden het enorm druk 
met de Tozo-coronahulp voor deze relatief nieuwe cliëntengroep. We zagen ook dat onze zakelijke 
relaties het óf heel druk kregen, óf met te weinig werk kwamen te zitten. Hierdoor kwamen er flink 
wat Sw-medewerkers die buiten de bedrijfsmuren aan de slag waren, tijdelijk terug naar Baanbrekers. 
Hierdoor kregen we het ook drukker in onze cleanroom, waar we spuiten voor de IC’s samenstelden. 
Corona zorgde er verder voor dat we onze organisatie op anderhalve meter afstand moesten inrichten, 
dat we onze dienstverlening moesten aanpassen, dat tijd- en plaatsonafhankelijk werken gemeengoed 
werd en dat ons arbeidsongeschiktheidsverzuim toenam. We vertaalden alle RIVM-regels naar de 
werkvloer en deden er samen alles aan om alle medewerkers gezond te houden. 
 
Ondanks de coronacrisis hebben we in 2020 als organisatie nieuwe stappen gezet met onze in-
bewegingkoers. Bij WML Facilitair namen we afscheid van een aantal schoonmaakopdrachten en van 
de schoonmakers die met deze opdrachten actief waren. Hierbij werkten we volgens het principe 
‘mens-volgt-werk’, zodat iedereen gewoon aan het werk kon blijven. Ook op groengebied schaalden 
we wat af. Bij Baanbrekers maakten we grote keuzes door onze wasserij en onze cleanroom definitief 
te sluiten. Dit gebeurde in goed overleg met onze opdrachtgevers. De medewerkers die hierdoor ‘vrij’ 
kwamen, vonden inmiddels bijna allemaal weer een plaatsje op andere afdelingen of gingen op 
detacheringsbasis aan het werk buiten Baanbrekers. Bij mooie bedrijven zoals Lightronics bijvoorbeeld. 
Bizar dat juist in een moeilijk jaar als 2020 deze opdrachtgever te maken kreeg met een grote tegenslag 
in de vorm van een bedrijfsbrand. Mooi om te zien dat we – door het sluiten van de wasserij – samen 
snel en flexibel konden inspelen op de nieuwe werkelijkheid van Lightronics. Binnen de kortste keren 
konden we bij Baanbrekers in de oude wasserij het werk voor deze opdrachtgever hervatten. 
  
In 2020 werkten we aan de verdere concretisering van onze koers. Helaas moesten we door de corona-
omstandigheden het tempo aanpassen. Maar we zijn goed op weg en konden eind 2020 weer wat gas 
bijgeven. Nauw samenhangend met onze koers is uiteraard onze huisvestingsproblematiek. We 
hebben lang gedaan met onze huidige jas. Het werd tijd om gebouwtechnisch te kijken naar een 
nieuwe en betere jas. Hiervoor hebben we een analyse gemaakt. Die analyse gaat in 2021 leiden tot 
bestuurlijke keuzes op het gebied van huisvesting. Tegelijkertijd zijn we bezig met het bekijken hoe we 
onze organisatie effectiever kunnen inrichten, zodat we onze taak op het gebied van werk, meedoen 
en inkomen ook in de toekomst goed kunnen uitvoeren. In 2021 gaan we hiermee volop aan de slag.  
 
2020 stond ook in het teken van de evaluatie van onze ‘geboortepapieren’. We zijn een 
uitvoeringsorganisatie op basis van een gemeenschappelijke regeling (GR) tussen de gemeenten 
Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Jaren geleden besloten deze gemeenten dat het slimmer, beter 
en efficiënter was om innig samen te werken op het gebied van sociale zaken en sociale 
werkgelegenheid. Die samenwerking heet Baanbrekers. Er is destijds afgesproken dat er regelmatig 
wordt gekeken hoe het met de samenwerking is gesteld. De evaluatie van onze GR is uitgevoerd door 
Berenschot. De conclusie van Berenschot is dat Baanbrekers goed werk levert en dat de samenwerking 
voor alle partijen meerwaarde biedt. Wel moet nog worden bekeken hoe het zit met de onderlinge 
verdeling van de financiële bijdragen. Besluitvorming hierover vindt in 2021 plaats. Overigens blijkt uit 
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de evaluatie, maar ook uit de landelijke benchmark dat Baanbrekers ook nu weer in de top van 
Nederland presteert. Een prestatie waar we met z’n allen trots op mogen zijn! 
 
Wat betreft financiën hebben we het goed gedaan in 2020. We boekten een positief resultaat. Dit 
deden we doordat we ons werk goed uitvoerden. Maar een belangrijke oorzaak voor het resultaat was 
de compensatie vanuit het Rijk omdat we vanwege corona inkomsten zijn misgelopen en extra kosten 
hebben gemaakt. Dit zal zeker ook voor 2021 gelden, echter is het op dit moment nog niet zeker of en 
in welke mate het Rijk dit weer zal compenseren. Omdat we nog forse kostenposten hebben die een 
directe relatie hebben met de coronapandemie zal het bestuur worden voorgesteld een deel van het 
jaarrekeningresultaat door middel van budgetoverheveling hiervoor beschikbaar te houden. Met de 
nog steeds voortwoedende pandemie en de economische gevolgen daarvan, wordt 2021 een 
spannend jaar.  
 
Als Langstrater ben ik 1 juni 2020 op de Baanbrekerstrein gestapt. Een mooi bedrijf, dat midden in de 
samenleving staat. Een voorziening die van nut is voor alle inwoners van onze mooie regio. Als 
directeur draag ik daar graag mijn steentje aan bij. Tot juni 2020 werd de directiefunctie uitgevoerd 
door oud-directeur Ahmed Kansouh en door plaatsvervangend directeur Eric van Agt. Ik bouw samen 
met alle collega’s en onze bestuurders verder aan onze koers, het vertrouwen, de cultuur en de 
transparantie. Samen blijven we werken aan slimme manieren om mensen aan het werk te helpen en 
te houden.  
 
Bij Baanbrekers staat de mens centraal. Baanbrekers wil graag mensen laten meedoen aan werk, dat 
het liefst zo regulier mogelijk is. Daarom willen we dat iedereen in beweging komt en dat we nog meer 
gaan samenwerken om die beweging te realiseren. Hiervoor hebben we onze mensen, onze 
gemeenten, onze samenwerkingspartners, onze ondernemers en onze werkgevers nodig. Samen 
maken we werk van participatie. Samen gaan we voor een meer inclusieve Langstraat. Helaas konden 
we in verband met de coronacrisis in 2020 geen Participatieprijzen uitreiken, waardoor we onze 
opdrachtgevers en werkgevers niet extra in het zonnetje konden zetten. Dat maken we zeker goed als 
de coronapandemie is geluwd. 
 
2020 was een jaar waarin het zowel ‘business as usual’ als ‘unusual business’ was. Over alles wat we 
in 2020 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.  
 
 
Jaarrekeningresultaat  
De jaarrekening 2020 sluit met een voordelig resultaat van afgerond € 3.858.000. Dit komt onder 
andere door de incidentele Rijkscompensatie vanwege omzetderving als gevolg van corona en andere 
niet voorzienbare en niet beïnvloedbare factoren. 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.  
 
Zoals eerder gezegd is een deel van deze gelden nog nodig in 2021. Het daarna resterende voordelig 
resultaat wordt conform de gemaakte afspraken in de gemeenschappelijke regeling na vaststelling van 
de jaarrekening terugbetaald aan de deelnemers.  
 
Ad van Oudheusden 
directeur  
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1.2 Besluit tot vaststelling van de jaarstukken  
 
 
Vastgesteld door het algemeen bestuur van Baanbrekers in de openbare vergadering van 17 mei 2021. 
 
 
 
Het bestuur voornoemd, 
 
 
 
A. van Oudheusden      R. Bakker 
 
 
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 
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 
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2.1.1 Deelprogramma 1: Inkomensondersteuning 

 
In meerdere opzichten kijken we terug op een uitzonderlijk jaar. Het is het jaar waarin we door Covid-
19 ineens te maken kregen met een harde stop op de jarenlange daling van het aantal 

bijstandsgerechtigden. Tegelijkertijd is het, mede dankzij de maatregelen (NOW en Tozo) die door de 

overheid werden ingezet in combinatie met onze eigen inspanningen om mensen te laten re-
integreren, bij een minimale groei gebleven. 

 

 
BUIG 

Het aantal uitkeringsgerechtigden in de Midden-Langstraat bedroeg ultimo 2020 1.444. We startten 
met een aantal van 1.407 in 2020. Dat het volume niet significant is toegenomen wil niet zeggen dat 

we weinig nieuwe aanmeldingen kregen. Integendeel. Circa 850 mensen hebben zich bij Baanbrekers 
gemeld voor ondersteuning naar werk en / of in inkomen. Dat is hoger dan de 700 mensen in 2019. 

Een hoge in- en uitstroom in de bijstand laat zien dat er veel dynamiek zit in het bijstandsbestand. Er 

is dan een grote groep mensen die kort van de uitkering afhankelijk is. Bij Baanbrekers is een klein 
kwart van de mensen binnen drie maanden na aanvang uitkering weer uitgestroomd. 

 
 

De stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden was in 2020 kleiner dan begroot. Mede hierdoor zijn 

de uitkeringslasten minder gestegen dan het budget dat het Rijk ervoor beschikbaar stelt.  Het 

resultaat op de BUIG is in 2020 gestegen ten opzichte van 2019. Naast de uitkeringen worden uit het 
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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. 

 
 

Tozo 

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 

ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen 

van het kabinet om ondernemers te 

ondersteunen tijdens de coronacrisis. 

Baanbrekers voert deze regeling namens de 

gemeenten uit. Zelfstandige ondernemers 

kunnen een beroep doen op ondersteuning levensonderhoud of op een krediet tegen een lage rente 

(2%). De uitkeringslasten die Baanbrekers hiervoor maakt, worden volledig door het Rijk vergoed. Voor 

de uitvoeringkosten wordt een vast bedrag per genomen besluit op een aanvraag ontvangen. Een deel 

van de kosten die in 2020 zijn ontstaan lopen ook door in het nieuwe jaar. De uitvoeringsvergoeding 

is bedoeld ter financiering van het hele uitvoeringsproces dat vanaf aanvraag wordt doorlopen. Er 
worden niet alleen kosten gemaakt voor het beoordelen van / besluiten op aanvragen. Ook voor de 

afhandeling, het onderzoeken (bijv. terugvordering) en voor het afhandelen van ontvangen 
bezwaarschriften worden in een later stadium nog kosten gemaakt. 

 

In eerste instantie liep de Tozo-regeling van 1 maart tot 1 juni 2020 (Tozo 1). Vervolgens is de regeling 
twee keer verlengd (Tozo 2 en 3). Omdat we prioriteit moesten geven aan de invoering hiervan zonder 

dat de reguliere werkzaamheden in het gedrang zouden komen, is er veel op Baanbrekers af gekomen. 

Naast het inzetten van eigen personeel, mede van andere afdelingen, hebben we ook expertise 
moeten inhuren. Dit alles heeft er wel voor gezorgd dat we het proces en de afhandeling van de 

aanvragen goed in de grip hebben gehouden. 

 

Zoals hierboven aangegeven zijn er tot nu toe drie fasen in de regeling, Tozo 3 loopt door tot 1 april 

2021 (waarna deze overgaat in Tozo 4). Het aantal aanvragen levensonderhoud in Tozo 1 was fors. Dit 

is in de twee opvolgende fasen aanzienlijk minder geworden. Enerzijds als gevolg van de oplevende 

economie in de zomer, anderzijds door een bijkomend criterium om (opnieuw) in aanmerking te 

kunnen komen voor deze regeling: er werd voortaan ook gekeken naar het inkomen van de partner. 

 

Ook het aantal aanvragen voor kredieten (met een maximum van 10.157 euro) was in de 1e fase het 
hoogst. Tot het eind van 2020 zijn er 279 kredieten aangevraagd, waarvan tot eind mei 2020 er al 210 

Gemeente                                               

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

Heusden Loon op Zand Waalwijk Totaal

31-12-2019 485 217 705 1.407

Instroom 55 33 78 166

Uitstroom 45 25 72 142

30-4-2020 495 225 711 1.431

Instroom 46 22 70 138

Uitstroom 28 18 60 106

31-8-2020 513 229 721 1.463

Instroom 57 25 94 176

Uitstroom 63 34 98 195

31-12-2020 507 220 717 1.444

Gemiddeld 2020 501 224 717 1.442

Gemiddeld 2019 487 223 721 1.431
Bron: Werap - totaal 2020

Ontwikkeling uitkeringsbestand 2020 per gemeente

Tozo 2020 Aanvragen Besluiten 

Noodpakket LO Tozo 1 2.211 1.933 

Noodpakket LO Tozo 2 477 455 

Noodpakket LO Tozo 3 438 339 

Noodpakket KAP Zelfstandig 279 147 
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waren ontvangen. Ruim 100 zijn er toegekend én betaald. Niet alle aanvragen levensonderhoud en 
krediet zijn toegekend. Een aantal aanvragen werd ingetrokken door de aanvrager of werd na 
beoordeling afgewezen of buiten behandeling gesteld. Tot eind van het jaar zijn 60 bewaren op Tozo-
besluiten binnengekomen. 
 
Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) 
De economische crisis en de belangstelling van ondernemers voor de Tozo-regeling heeft ook effect 
op de Bbz-regeling. Er is in 2020 aanzienlijk minder beroep gedaan op ondersteuning vanuit Bbz. 
Logisch, omdat de Tozo-regeling kan worden gezien als een versoepelde Bbz-regeling. 
 
Invordering BUIG 
In 2020 is € 646.000 ontvangen van debiteuren die in het verleden te veel bijstand hebben ontvangen. 
Dit is meer dan vorig jaar (€ 577.000) en ondanks het gegeven dat ook op terugvordering minder 
nadruk heeft gelegen door de concentratie van de organisatie op Tozo-dienstverlening. Ontvangst van 
enkele krediethypotheken hebben ervoor gezorgd dat de ontvangsten desondanks hoog waren. Naast 
deze ontvangsten die ten goede komen aan het BUIG-budget zijn in 2020 tevens invorderingen als 
gevolg van te veel betaalde bijzondere bijstand (€ 56.000) en Bbz (€ 173.000) gerealiseerd. En er zijn 
dit jaar invorderingen gedaan als gevolg van te veel of onterecht betaalde Tozo-uitkeringen 
(€ 154.000). 
 
Bijzondere bijstand 
Bijzondere bijstand kan worden verstrekt indien sprake is van: uit bijzondere omstandigheden 
voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan, waarbij iemand niet beschikt over de middelen 
die nodig zijn om in deze kosten te voorzien. De uitvoering van bijzondere bijstand wordt door 
Baanbrekers verricht met inachtneming van wettelijke regelgeving en afgeleide beleidsregels. 
 
In 2020 is verder uitvoering gegeven aan de geactualiseerde beleidsregels voor bijzondere bijstand. Bij 
de actualisatie van de beleidsregels in 2019 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 worden inmiddels diverse initiatieven 
uitgevoerd, zoals overleggen en casusbesprekingen op diverse niveaus, om tot een betere integrale 
ketenbenadering te komen. 
 

  

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 2020 Realisatie 2019

Heusden 694                          846                          883                          808                          

Loon op Zand 401                          410                          408                          408                          

Waalwijk 1.037                       1.159                       1.203                       1.128                       

Totaal lasten 2.132                       2.415                       2.494                       2.344                       

Toelichting: Bijzondere bijstand per gemeente
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Integrale ketenbenadering 
Op initiatief van de gemeentesecretarissen en de directeur van Baanbrekers zijn eind 2019 gesprekken 
gevoerd over integrale samenwerking. In januari 2020 is het gezamenlijke verbetertraject ‘Integrale 
Ketenbenadering’ van start gegaan. Daarbij is de ambitie geformuleerd om “door betere samenwerking 
vanuit integrale ketenbenadering (in het sociaal domein), waarbij de bedoeling centraal staat, te 
komen tot betere dienstverlening voor onze inwoners. Onze overtuiging is dat dit leidt tot meer 
effectiviteit in zowel resultaat als totale kosten binnen het sociaal domein”. 
 
Deze ambitie is door de werkgroep van “ontwerpers” vertaald naar een plan van aanpak. Daarbij is de 
focus gelegd op de aanvraag van een uitkering in het kader van de participatiewet. Via gezamenlijke 
bijeenkomsten met alle betrokken partijen is in de loop van 2020 een analyse gemaakt van de huidige 
werkwijze en de mate van samenwerking en integraal werken. Door in de schoenen van de cliënt te 
stappen en goed te doorleven wat er van uit dat perspectief goed gaat en beter moet, werden 
betrokkenen geconfronteerd met de effecten van de huidige manier van werken. Ook het 
organisatieperspectief van de verschillende partijen is uitgebreid belicht, waarbij meer begrip 
ontstond voor elkaars bijdrage in het cliëntbelang en de noodzaak om meer complementair in plaats 
van parallel aan elkaar te werken. De basisgedachte is steeds de “bedoeling” van het traject. 
Vervolgens is een ‘Future State proces’ ontworpen waarin helder is gemaakt op welke wijze de 
betrokkenen met elkaar willen samenwerken in de keten, zodanig dat de cliënt in één keer goed 
geholpen wordt en de betrokken partijen elkaar versterken in de samenwerking.  
 
Het ontworpen “Future State proces” is vooralsnog een gezamenlijk beeld van hoe het zou moeten 
gaan werken, voorzien van goede voornemens om het daadwerkelijk met elkaar te laten slagen in de 
praktijk. Maar “the proof of the pudding is in the eating”! Een groot deel van de beoogde 
verbeteracties vraagt om een aanpassing van de huidige manier van werken, waarbij het werkend 
krijgen hiervan in de praktijk sterk samenhangt met gedragsverandering. Dat vraagt een wat langere 
adem dan alleen de eerste maanden van de implementatieperiode. Om te zorgen dat het traject niet 
gaat ‘slepen’ en de energie eruit vloeit, maken we onderscheid tussen een implementatieperiode dat 
gevolgd wordt door een periode van continu verbeteren. Er is gekozen voor een aanpak waarbij in 
enkele verbeterclusters wordt gewerkt aan de concrete verbeteracties. In die verbeterclusters zijn de 
betrokkenen uit de uitvoering van de drie gemeentes en Baanbrekers vertegenwoordigd. Dit traject 
start in 2021. 
 
 
Lasten en baten 

 

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 2020 Realisatie 2019

Lasten 26.643 38.677 36.749 25.996

Baten 29.809 42.584 41.766 29.020

Saldo van lasten en baten 3.166 3.907 5.018 3.025

Deelprogramma 1: Inkomensondersteuning
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Prestatie-indicatoren 
Klachten/bezwaren/voorlopige voorzieningen/ (hogere) beroepen 
Het aantal ontvangen klachten is in 2020 toegenomen ten opzichte van 2019 en bevindt zich weer op 
het niveau van 2018. Er wordt altijd getracht om deze klachten met mediation op te lossen. In het 
afgelopen jaar is geen sprake geweest van klachten die door de klachtencommissie behandeld 
moesten worden. 
 
Behalve klachten kan ook sprake zijn van bezwaren op door Baanbrekers genomen besluiten. Klachten 
gaan over bejegening van de klant, bezwaren gaan over de inhoud van besluiten. Het aantal ontvangen 
bezwaren was wat lager dan in 2019 (en ongeveer gelijk aan 2018). Als de bezwaren op Tozo-besluiten 
worden meegerekend, is sprake van een toename. Het aandeel gegronde of gedeeltelijk gegronde 
bezwaren is daarbij laag: 12% van de bezwaren (participatiewet) wordt door de onafhankelijke 
bezwaarschriftencommissie gegrond verklaard, 6% gedeeltelijk gegrond (bij de Tozo-bezwaren zijn die 
percentages resp. 14% en 9%). 
 
Na een besluit op bezwaar kan een klant in beroep en daarna nog in hoger beroep gaan. In 2020 zijn 
minder (hoger) beroepen ontvangen en afgehandeld. In slechts 1 zaak (5%, vorig jaar 8%) werd het 
beroep (gedeeltelijk) gegrond verklaard. Ook zijn in 2020 minder voorlopige voorzieningen 
aangevraagd. Net zoals vorig jaar is geen enkele aanvraag door de rechtbank toegekend. 
 

 
 
Rechtmatigheidscontrole aan de poort 
In 2020 meldden zich 853 mensen voor een uitkering. In 394 gevallen leidde dit tot een toegekende 
uitkering (46%), dit is een fractie minder dan in 2019 (48%) het geval was.  

                              Periode  

Soort

jan - apr 

2020

mei - aug 

2020

sep - dec 

2020

Totaal 2020 in % Totaal 2019

binnengekomen 4 11 4 19 100% 13

Totaal afgehandeld 2 4 2 8 100% 11

- na  mediation opgelost 2 1 2 5 63%

- aanbod meditation -> geen reactie 0 3 0 3 38%

- gegrond 0 0 0 0 0%

- ongegrond 0 0 0 0 0%

- ingetrokken 0 0 0 0 0%

binnengekomen 79 59 75 213 100% 227

Totaal afgehandeld 57 47 61 165 100% 240

- gegrond 7 9 4 20 12%

- gedeeltel i jk gegrond 1 4 5 10 6%

- ongegrond 38 23 36 97 59%

- niet ontvankel i jk 11 6 11 28 17%

- ingetrokken 0 5 5 10 6%

binnengekomen 0 48 12 60 100% 0

Totaal afgehandeld 0 17 26 43 100% 0

- gegrond 0 1 5 6 14%

- gedeeltel i jk gegrond 0 0 4 4 9%

- ongegrond 0 7 8 15 35%

- niet ontvankel i jk 0 3 4 7 16%

- ingetrokken 0 6 5 11 26%

binnengekomen 2 2 3 7 100% 10

Totaal afgehandeld 1 3 1 5 100% 10

- ingetrokken 0 2 1 3 60%

- afgewezen 0 1 0 1 20%

- niet ontvankel i jk 1 0 0 1 20%

binnengekomen 9 13 15 37 100% 43

Totaal afgehandeld 11 2 7 20 100% 38

- (gedeeltel i jk) gegrond 1 0 0 1 5%

- ongegrond 8 1 7 16 80%

- ingetrokken 2 0 0 2 10%

- niet ontvankel i jk 0 1 0 1 5%

Klachten

Bezwaren

Voorlopige voorzieningen

(Hogere) beroepen

Bezwaren Tozo
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2.1.2 Deelprogramma 2: Re-integratie & Participatie 

 
Ambities en ontwikkelingen  
Re-integratie & Participatie organiseert en voert de regie op activiteiten die ontwikkeling naar zo 
regulier en duurzaam mogelijk werk mogelijk maken. Dit behelst het hele proces van instroom, 
doorstroom en uitstroom (IDU). In 2019 is dit IDU-proces uitgelijnd/herijkt en de nieuwe soll-situatie 
beschreven. In 2020 zou het implementatietraject van start gaan. Echter, door de wereldwijde corona-
pandemie met alle maatregelen die daaruit voortvloeiden, liep de planning direct een vertraging van 
vier weken op voordat alle werkgroepen weer (online) van start konden met alle extra vertragingen 
van dien door onwennigheid met techniek en online vergaderen. Direct was duidelijk dat voor 
sommige werkgroepleden de beschikbaarheid voor project IDU niet te combineren was met de 
onvoorziene focus op het inrichten en afhandelen van de Tozo. De planning werd losgelaten en slechts 
die werkgroepleden die beschikbaar waren, voerden nog enkele acties uit die geen belasting vroegen 
van medewerkers die zich richtten op het afhandelen van Tozo of andere corona-gerelateerde 
werkzaamheden. Vervolgens is besloten om het project IDU te temporiseren. De werkzaamheden die 
voor de continuïteit van het dagelijks werk door moesten gaan, zijn buiten het project IDU, onder 
verantwoordelijkheid van een MT-lid of leidinggevende, doorgegaan. Verder hebben we in 2020 de 
afdeling R&P heringericht. De verdeling van medewerkers tussen teamleiders was met het oog op de 
Future State niet logisch. Vanuit het verleden lag de aansturing van mensen die met hetzelfde proces 
bezig zijn, in sommige situaties bij verschillende leidinggevenden. Vandaar dat ervoor gekozen is om 
per 1 januari 2021 de afdeling als volgt aan te sturen (voor zowel P-wet kandidaten als Wsw-
medewerkers). De nieuwe rolverdeling over de teamleiders is als volgt: 
 
Teamleider I → trajectbegeleiding en interne instrumenten om arbeidsfit te worden/ zo regulier als 

mogelijk te kunnen gaan werken 
Teamleider II  → externe instrumenten; gericht op uitstroom (marktbewerking) en coachen op externe 

werkplek (individueel) 
Teamleider III → extern instrument; mensen begeleiden op externe door- en uitstroom plekken 

(groepsdetachering) 
 
Het doel is zoveel mogelijk mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt aan zo regulier mogelijk 
werk te helpen. Dit geldt zowel voor Participatiewetkandidaten als voor Sw-medewerkers. De afdeling 
Re-integratie & Participatie fungeert daarbij als springplank voor mensen die niet, nog niet of even niet 
zelfstandig aan de slag kunnen gaan op de arbeidsmarkt. Om mensen stappen te laten zetten naar en 
op de arbeidsmarkt bieden wij begeleiding en bemiddeling aan. Onze inzet moet leiden tot zo hoog 
mogelijke arbeidsparticipatie (inclusie). We streven ernaar dat mensen optimaal gebruik maken van 
hun capaciteiten en mogelijkheden om aan de slag te gaan op een zo regulier mogelijke werkplek. De 
mensen voor wie wij actief zijn, dragen bij het verkrijgen van werk nadrukkelijk ook hun eigen 
verantwoordelijkheid. 
 
Met de invoering van de Participatiewet is er een aantal doelgroepen bijgekomen waarvoor de 
gemeenten verantwoordelijk zijn geworden. De gemeenten waren en blijven verantwoordelijk voor de 
groep voormalig bijstand (WBB) en de doelgroep met een Wsw-indicatie. Laatstgenoemde wordt 
geleidelijk aan kleiner en zal (± eind 2050) op nul lopen. Deze doelgroep wordt deels vervangen door 
de nieuwe doelgroepen “beschut” en “begeleiding regulier”. En dan is er nog de beperking van de 
Wajong waardoor een nieuwe doelgroep tot de Participatiewet behoort. Er is dus een steeds groter 
wordende doelgroep die, of ondersteuning nodig heeft bij het vinden van werk op de reguliere 
arbeidsmarkt, of die aangepast werk nodig heeft. 
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WSP Midden-Brabant – bundeling middelen 
Per 1 maart 2020 is de pilot regionale bundeling middelen gestart. Een deel van de re-integratiegelden 
is per 2020 naar WerkgeversServicePunt Midden-Brabant (WSP) doorbetaald. De sturing op de 
middelen vindt niet meer plaats door Baanbrekers maar door het MT WSP. Medio 2020 heeft op 
verzoek van het DB een evaluatie plaatsgevonden. Op basis van de evaluatie en omdat tot dusver nog 
te weinig ervaring is opgedaan en daarbij door de gevolgen van de coronacrisis behoorlijke 
veranderingen hebben plaatsgevonden, is geconcludeerd dat het verlengen van de pilotperiode met 
een jaar de voorkeur geniet. De ingezette stimuleringspremies hebben betrekking op trajecten die vóór 
aanvang van de pilot gestart zijn. Voor 2020 was initieel € 261.000 gereserveerd voor bundeling 
middelen. Dit bedrag zou in een aantal termijnen door de gemeente Tilburg gefactureerd worden. 
Halverwege 2020 concludeerde het MT WSP dat er een groot overschot aan middelen was. Voor de 
plaatsingen bleken minder middelen nodig dan eerder werd ingeschat. Uiteindelijk is door Baanbrekers 
€ 42.174 ingelegd. 
 

 
 
Plaatsingen 
In 2020 was het doel om 300 plaatsingen op (regulier) betaald werk te realiseren. In de 2e Berap 2020 
is aangegeven dat we deze doelstelling niet zouden realiseren. Tegelijkertijd hebben we de forse 
achterstand die we tot 1 september hadden (realisatie 148), in de laatste vier maanden flink kunnen 
beperken tot 277 plaatsingen. 
 

 
 
Omdat de inkomsten uit werk nog lager zijn dan de bijstandsnorm en men een aanvullende uitkering 
houdt, zijn de 79 gerealiseerde parttime-plaatsingen overigens niet een op een te herleiden tot 
uitstroom uit de uitkering. Parttime werk kan, in verband met de belastbaarheid van de kandidaat, 
soms voor dat moment het maximaal haalbare zijn. Als de belastbaarheid toeneemt, wordt verder 
ingezet op uitbreiding van uren bij dezelfde of eventueel andere werkgever. 
 
In 2020 zijn 27 P-wetkandidaten met behulp van het marktbewerkingsteam van een doorstroombaan 
uitgestroomd naar een reguliere werkgever. Eind 2020 liepen nog twee proefplaatsingen die zo goed 
als zeker leiden tot reguliere uitstroom in 2021. 
 

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 2020 Realisatie 2019

Stimuleringspremies 35                             38                             52                             

Transferium / SMT 180                          206                          161                          

Jobcoach / loonwaardemeting 195                          193                          89                             

Opleiding 100                          74                             78                             

Bestandsanalyse -                           -                           124                          

Overig 36                             42                             26                             

Totaal re-integratie trajecten 546                          552                          530                          

Toelichting: Re-integratie trajecten

Type plaatsingen Plaatsingen met/zonder LKS

179 (188) fulltime-plaatsingen 73 (116) reguliere vacatures met LKS

79 (190) parttime-plaatsingen 185 (262) reguliere vacatures zonder LKS

19 (12) plaatsingen op scholing 19 (12) plaatsingen n.v.t. (scholing)

277 (390) totaal 277 (390) totaal

Gerealiseerde plaatsingen 2020 (2019)
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Er zijn 21 Wsw-medewerkers via een groeps- of individuele detachering bij een externe werkgever aan 
de slag gegaan. Ook is één Wsw-medewerker bij Baanbrekers uit dienst gegaan om vervolgens in het 
kader van Begeleid Werken bij een externe werkgever weer aan de slag te gaan.  
 
Door de omstandigheden is een aantal mensen teruggekomen naar Baanbrekers. Het gaat in totaal 
om 14 mensen die in 2020 binnen de muren van Baanbrekers aan de slag gingen (zij voeren dezelfde 
werkzaamheden uit als op locatie bij de opdrachtgever). Met de opdrachtgevers is afgesproken dat de 
medewerkers in mei 2021 terugkeren naar de locatie bij hen. De werkplekken zijn dan zodanig 
aangepast dat wordt voldaan aan de 1,5 meter afstandseis. 
 
Loonwaardemetingen 
De tendens van het stijgend aantal uitgevoerde 
loonwaardemetingen in de afgelopen jaren, is in 2020 
tot stilstand gekomen. Enerzijds heeft dit te maken met 
versoepeling/uitstel in verband met de corona-
maatregelen, anderzijds omdat het beoogd aantal 
plaatsingen niet gerealiseerd is. De verwachting was uit 
te komen op 150 loonwaardemetingen, uiteindelijk zijn dit er 92 geworden. 
 
Banenafspraakbanen en Beschut Werk 
Uit het BUIG-budget wordt de inzet van loonkostensubsidie voor de doelgroepen Banenafspraak, 
Beschut Werk en de forfaitaire loonkostensubsidie bekostigd. 
 

 
 
De taakstelling voor het aantal beschutte werkplekken was ultimo 2020 gesteld op 41. Het aantal loopt 
al jaren achter ondanks de onverminderde inspanningen van Baanbrekers hieromtrent. De taakstelling 
is ingegeven door het Rijk. Deze aantallen vindt Baanbrekers niet terug binnen haar kandidatenbestand 
en de doelgroep van het UWV. Geheel in lijn met de landelijke ontwikkelingen is er een groot verschil 
tussen de opgelegde taakstelling en de realiteit. Uiteraard blijven we alert op potentiële kandidaten 
Beschut Werk. Ultimo 2020 heeft Baanbrekers voor 20 fte (24 mensen) een plek gerealiseerd waarvan 
6,91 fte (8 mensen) in 2020 is gestart. 
 
Nieuwkomers (voorheen: HOB)/ Inburgering + 
Het in 2016 succesvol ingezette project is in 2019 omgebouwd als opmaat naar de nieuwe Wet 
Inburgering. Deze nieuwe wet treedt, na twee keer te zijn uitgesteld, per 1 januari 2022 in werking. De 
gemeenten Heusden en Waalwijk hebben Baanbrekers in het overgangsjaar gevraagd het volgende uit 
te voeren: 
 
1. Duaal traject Werk of Onderwijs 

Dit traject richt zich op de statushouders die zich in 2020 vestigen binnen de gemeenten en 
bemiddelbaar zijn naar werk dan wel opleiding (conform aanpak HOB2019) in combinatie met een 
passende inburgeringscursus. 

  

Categorie

Periode

januari - april 639 (524) € 422.421 (€ 360.009) 69 (70) 41.165€       (€ 38.216) 708 (594) € 463.586 (€ 398.225)

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

september - december 789 (680) € 443.914 (€ 426.601) 93 (64) 60.607€       (€ 40.213) 882 (744) € 504.521 (€ 466.814)

Totaal 2.057 (1.798) 1.238.289€  (€ 1.145.898) 231 (190) 151.350€     (€ 116.192) 2.288 (1.988) € 1.389.639 (€ 1.262.090)

Bron: LKS_StimPrem_NBW_uitgaven - verslagnummer: 151798 t/m 167319

Inzet van BUIG -loonkostensubsidie Banenafspraak (incl. forfaitair) & Beschut Werk

Banenafspraak Beschut Werk Totaal

Aantallen Lasten (€) Aantallen Lasten (€) Aantallen Lasten (€)

Aantal uitgevoerde loonwaardemetingen

2016 10

2017 41

2018 87

2019 106

2020 92



 
 
 
 

Voorlopige JAARSTUKKEN BAANBREKERS 2020  18 

2. Duaal Activeringstraject Statushouders  
Uit de bestandsscreening HOB2019 is gebleken dat een aantal gevestigde statushouders binnen de 
Langstraatgemeenten een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben en daarmee niet tot de 
scope van HOB2019 behoren. Zij hebben een intensievere begeleiding nodig waarbij het accent ligt 
op maatschappelijke activering i.p.v. re-integratie naar werk of onderwijs. De gemeenten vragen 
Baanbrekers te starten met een activeringstraject waarbij ook bevordering van de Nederlandse taal 
en het behalen van het inburgeringsdiploma het doel is.  

 
Gemeente Loon op Zand heeft besloten geen nieuw budget voor 2020 beschikbaar te stellen. Zij heeft 
dit jaar dan ook geen nieuwe trajecten ingekocht. Voor 2019 geldt dat er 20 trajecten waren 
geprognosticeerd. Er zijn 12 trajecten opgestart, enerzijds doordat de instroom van statushouders aan 
de poort lager was en anderzijds doordat de kandidaten in het zittend bestand een (nog) grotere 
afstand tot de arbeidsmarkt hebben dan verwacht. Deze doelgroep vraagt meer inspanning dan de 
bemiddelbare HOB-kandidaten. Voor deze kandidaten zou een activeringstraject van 24 maanden 
opgezet moeten worden. En hiervoor was in 2019 onvoldoende capaciteit bij Baanbrekers. Daarbij 
behoorde deze groep ook niet tot de scope van het project HOB in 2019. Om die reden heeft de 
gemeente Loon op Zand de gereserveerde middelen van de acht HOB-trajecten overgeheveld naar 
2020 zodat deze alsnog uitgevoerd kunnen worden. 
 
Vanwege de corona-maatregelen, waaronder de intelligente lockdown per maart, konden wij helaas 
niet eerder dan juli 2020 starten met de groepstrainingen. Én op grond van de strengere maatregelen 
zagen we ons vanaf september genoodzaakt de groep op te splitsen in twee kleinere groepen. Dit 
betekende vanzelfsprekend een dubbele tijdsinvestering enerzijds als ook het doorschuiven van de 
volgende groepen anderzijds. 
 
Naar aanleiding van de verder aangescherpte maatregelen door de overheid zijn we sinds medio 
november volledig gestopt met de groepstrainingen. Als gevolg hiervan zijn niet alle groepen in 2020 
gestart. Daar waar mogelijk hebben we de kandidaten nog individueel begeleid. Hieronder het 
totaaloverzicht van de uitgevoerde trajecten. 
 

 
*de aantallen per groep per peildatum kunnen afwijken omdat mensen bijvoorbeeld van de ene groep naar een andere groep zijn ge gaan. 

 
 
Lasten en baten 

  

2018 2018

WW HOB 3 HOB 4 HOB 5 HOB 6 HOB 7 HOB 8 HOB 9 Groep 1 Groep 2 (jong) Groep 3

Gestart: 01.05.2017 05.10.2017 17.04.2018 08.08.2018 01.02.2019 01.08.2019 24-08-20 1-10-20 1-12-20

Aantal 40 100% 69 100% 38 100% 55 100% 27 100% 29 100% 14 100% 13 11 12

Werkzoekende / nog niet geplaatst 11 28% 1 1% 1 3% 6 11% 9 33% 14 48% 6 43% 10 9 12

waarvan geplaats in het carrousel: 3 6 1

Betaald werk regulier 26 65% 47 68% 20 53% 23 42% 6 22% 6 21% 4 29% 1

Proefplaatsing 1 4% 1 3%

WEP / Orientatie naar werk 2 4% 1 7% 2 2

Pre bachelor / andere opleiding of trajecten 1 1% 0% 4 7% 2 7% 3 10% 2 14%

BBZ 1 2% 1 4%

Exit HOB project (b.v. verhuisd/ DUO / WSF) 3 8% 20 29% 17 45% 27 49% 8 30% 5 17% 1 7%

waarvan studie 1 1 3 3 2 1

2017 2019 Traject 2020

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 2020 Realisatie 2019

Lasten 3.924 3.938 3.749 3.415

Baten 737 1.107 1.052 968

Saldo van lasten en baten -3.187 -2.831 -2.697 -2.447

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, de 
Werkpool van Baanbrekers en de bedrijfsactiviteiten van WML Facilitair. De leerwerkstructuur 
ondersteunt het IDU-proces door het bieden van een leerwerkaanbod aan de doelgroep 
Participatiewet én de doelgroep Wsw. Daarnaast biedt de leerwerkstructuur een vangnet voor werk 
aan Wsw-medewerkers en aan medewerkers Beschut Werk voor wie een werkplek bij Baanbrekers de 
meeste reguliere, duurzame en passende werkplek is. Dit vangnet wordt ook ingezet voor de 
doelgroepen uit het IDU-proces voor wie, als gevolg van tegenvallende economische omstandigheden, 
tijdelijk geen plek is op de arbeidsmarkt. 
 
De activiteiten van WML Facilitair 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 
Voor het Werkbedrijf was 2020 een bewogen jaar. In dit jaar is het besluit van december 2019, om de 
Cleanroom te sluiten, per 31 december 2020 uitgevoerd. Daarnaast werd in februari 2020 besloten de 
Wasserij te sluiten. Dit is per 31 augustus 2020 geëffectueerd. Het aanbod van de leerwerkstructuur is 
door deze wijzigingen, in lijn met de in-bewegingkoers, afgestemd op de mogelijkheden van de 
kandidaten en op de kansen op duurzame uitstroom. De Wsw-medewerkers van de Wasserij en 
Cleanroom zijn allen op een werkplek binnen één van de andere PMC’s herplaatst. Zij worden op de 
hierna beschreven wijze bemiddeld naar een voor hen zo regulier mogelijke werkplek. De reguliere 
medewerkers zijn herplaatst op andere werkplekken binnen Baanbrekers of worden via een 
outplacementbureau begeleid naar een werkplek buiten Baanbrekers.   
 
Ontwikkelingen Werkpool 
De Werkpool heeft door de coronacrisis in 2020 een moeilijk jaar gehad. De geplande groei in aantal 
arbeidsplaatsen en omzet is helaas niet behaald. Voor het bedienen en het behouden van bestaande 
klanten hebben de leidinggevenden van de Werkpool forse inspanningen geleverd. Hierdoor is het 
gelukt om in 2020 met 116 medewerkers via groepsdetacheringen op 30 verschillende projecten te 
blijven werken.  
 
De leerwerkstructuur ten tijde van corona 
In 2020 was de impact van het coronavirus op het dagelijkse leven in Nederland groot. Om risico’s op 
besmetting en verspreiding van het virus tegen te gaan werden forse beperkingen opgelegd. Deze 
raakten alles en iedereen en dus ook de PMC’s, de Werkpool en de mensen die bij ons werken. In onze 
leerwerkstructuur werken veel mensen die fysiek of psychisch kwetsbaar zijn en voor wie werken 
daardoor geen optie was. Ondanks de beperkingen die de crisis stelde aan de bedrijfsvoering en de 
productiemogelijkheden, werd juist ook in deze tijd de meerwaarde van onze PMC’s zichtbaar. Op 
allerlei manieren ging het werk ook in de coronatijd ‘gewoon’ door en werden diverse initiatieven 
opgezet. Hierna een paar voorbeelden. 
 
Cleanroom 
In de Cleanroom zijn in 2020 675.000 ic-spuiten geproduceerd en verpakt voor de ziekenhuizen. Een 
forse opdracht die extra capaciteit vroeg, en met ondersteuning van geneeskundestudenten en 
uitzendkrachten is uitgevoerd. Werknemers met en zonder arbeidsbeperking leverden daarmee 
gezamenlijk een belangrijke bijdrage aan de noodzakelijke intensieve zorg. 
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Wasserij 
De wasserij draaide tot de sluiting op 31 augustus 2020 met aanpassingen, maatregelen, inzet en 
humor gewoon door. Omdat een grote hoeveelheid wasgoed afkomstig was uit verzorgingshuizen, was 
een aangepaste werkwijze noodzakelijk. Iedereen werkte met jassen en – behalve tijdens het vouwen 
van de schone was – met handschoenen aan. Als een partij wasgoed besmet kon zijn, werden ook 
mondkapjes gebruikt en ging zo’n partij in opvallende rode zakken met de datum erop naar een aparte 
ruimte in het verzorgingshuis. Daar bleef het vijf dagen in quarantaine voordat het gewassen werd. 
Immers, veiligheid boven alles. 
 
Verpakken & Assemblage  
De PMC Verpakken & Assemblage heeft in 2020 te maken gehad met een wisselende bezetting. 
Vanwege het coronavirus zaten sommige medewerkers van Verpakken & Assemblage preventief thuis. 
Voor een kleine groep werd een creatieve tijdelijke oplossing gevonden: kleine klussen eenvoudig 
productiewerk aan de eetkamertafel. Daarnaast fungeerde de PMC als tijdelijke werkplek voor 
medewerkers van andere PMC’s die vanwege de gevolgen van de coronacrisis niet ingezet konden 
worden op hun eigen werkplek. Ook werd de productieruimte aangepast om, met inachtneming van 
de 1,5 meter afstand, aan iedereen een veilige werkplek te kunnen bieden 
 
Twiddus 
Ons kringloopbedrijf Twiddus is flink geraakt door de coronacrisis. Tijdens de eerste lockdown kon de 
winkel nog open blijven, wel met beperkingen vanuit de RIVM-richtlijnen. De winkel is zo ingericht dat, 
met in achtneming van de richtlijnen, uiteindelijk 35 klanten tegelijkertijd de winkel konden bezoeken. 
Ook heeft Twiddus van de gelegenheid gebruik gemaakt een aantal structurele veranderingen door te 
voeren die de bedrijfsvoering ten goede komen, zoals het verplaatsen van de kassa’s en het herindelen 
van de winkel. Helaas moest Twiddus in december haar deuren helemaal sluiten. Het was nog wel 
mogelijk om kringloopspullen in te leveren en ook het ingezamelde textiel vanuit de kledingcontainers 
werd nog verwerkt.  
 
Broikes 
Door de coronacrisis is het aantal bestellingen bij Broikes teruggelopen. In de periode maart tot en 
met juni betrof deze terugloop zo’n 70%-90% ten opzichte van vorig jaar. Vanaf juli was sprake van 
enig herstel met de hoogste omzet in de maanden november en december. Deze verhoging werd 
vooral veroorzaakt door een vergrote afname van één grote klant. Vanwege het geringe werkaanbod 
is een aantal medewerkers van Broikes tijdelijk bij andere PMC’s ingezet. We zijn inmiddels ook op 
zoek naar andere afzetmarkten. 
 
Werkpool 
Binnen twee grote projecten van de Werkpool is, in samenwerking met de opdrachtgevers, een 
verbeterd ontwikkeltraject voor kandidaten opgestart. Door meer aandacht te besteden aan de 
werving van kandidaten voor deze werkplekken en door de kandidaat wekelijks gezamenlijk te 
evalueren, wordt in een partnerschap van Baanbrekers en opdrachtgever gewerkt aan de ontwikkeling 
van de kandidaat. Daarnaast heeft de Werkpool in 2020 twee opdrachtgevers geholpen, door een 
productielijn tijdelijk op de locatie van Baanbrekers te plaatsen zodat de werkzaamheden toch door 
konden gaan. 
 
Zo regulier als mogelijk 
Ondanks de coronacrisis bleef Baanbrekers haar Wsw-medewerkers en P-wetkandidaten bemiddelen 
naar een voor hen zo regulier mogelijke werkplek. In 2020 hebben de medewerkerscoaches de 
ontwikkelmogelijkheden van de Wsw-medewerkers van de Wasserij, Cleanroom, Verpakken & 
Assemblage en Schoonmaak in beeld gebracht. De mogelijkheden van de medewerkers van de PMC’s 
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Twiddus en Groen zullen aan het einde van het eerste kwartaal van 2021 in beeld zijn. Medewerkers 
die klaar zijn voor een detachering zullen door een DU-coach worden begeleid richting een externe 
werkgever. 
 
Medewerkers die ontwikkelbaar zijn richting een detachering, werken binnen de leerwerkstructuur 
aan hun ontwikkeling. De trajectbegeleider stelt hier samen met de leidinggevende een plan voor op. 
De leidinggevende geeft vervolgens uitvoering aan dit plan, volgt de voortgang van de medewerker en 
stuurt bij indien nodig. 
 
Medewerkers die aangewezen zijn op een werkplek bij Baanbrekers, worden binnen het vangnet van 
de leerwerkstructuur begeleid door hun leidinggevende. De kandidaten uit de Participatiewet, die op 
een doorstroombaan aan het werk zijn, werken binnen de leerwerkstructuur op een vergelijkbare 
manier aan hun ontwikkeling. Het aantal Wsw-medewerkers en het aantal P-wetkandidaten dat na het 
volgen van dit traject succesvol is uitgestroomd, staat genoemd in deelprogramma 2. 
 
Leerwerkomvang doelgroepen: Wsw, Beschut Werk en doorstroombanen 
Het Werkbedrijf en de Werkpool boden in 2020 aan gemiddeld 381 medewerkers een werkplek. Het 
aantal Wsw-medewerkers bestaat zowel uit medewerkers die zich nog kunnen ontwikkelen naar een 
zo regulier mogelijke werkplek, als uit medewerkers voor wie een werkplek bij Baanbrekers de meest 
reguliere, duurzame en passende werkplek is. De terugloop in het aantal Wsw-medewerkers wordt 
veroorzaakt door natuurlijk verloop en het feit dat de instroom in de Wsw vanaf 1 januari 2015 is 
dichtgezet. 
 
Daarnaast organiseert de leerwerkstructuur doorstroombanen ter ondersteuning van het IDU-proces. 
Gemiddeld gezien zijn in 2020 binnen het Werkbedrijf 8 van deze werkplekken benut. Bij de Werkpool 
zijn in dezelfde periode nog eens gemiddeld 26 van dit soort werkplekken ingevuld. 
 
Als vangnet voor werk bood het Werkbedrijf gemiddeld 12 medewerkers met een indicatie Beschut 
Werk een werkplek. Het aantal medewerkers bij de Werkpool met een indicatie Beschut Werk bedroeg 
in dit jaar gemiddeld 4. Ten opzichte van een jaar geleden is wederom sprake van een beperkte stijging. 
Dit ligt in lijn met het totaalaantal gerealiseerde plaatsingen ten opzichte van de taakstelling Beschut 
Werk. 
 

 
 
  

Werkgelegenheid Leerwerkstructuur

Doelgroep

Afdeling

Werkpool 125 (111) 110,8 (98,5) 26 (34) 22,2 (30,1) 4 (2) 3,5 (1,8) 155 (147) 136,4 (130,3)

Verpakken & Assemblage 76 (93) 59,2 (74,5) 2 (2) 1,4 (1,4) 7 (5) 4,0 (2,9) 85 (100) 64,6 (78,8)

Wasserij 12 (21) 10,1 (16,3) 2 (4) 2,1 (3,0) 0 (0) 0,1 (0,4) 14 (25) 12,3 (19,6)

Twiddus 67 (68) 52,1 (53,6) 1 (1) 1,0 (1,1) 3 (2) 1,9 (2,0) 71 (71) 55,1 (56,7)

Cleanroom 37 (40) 27,2 (29,8) 2 (3) 1,8 (2,2) 2 (2) 1,4 (1,8) 41 (45) 30,4 (33,7)

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

Kantine 9 (10) 7,8 (8,1) 0 (0) 0,2 (0,0) 0 (0) 0,0 (0,0) 9 (10) 8,0 (8,1)

Totaal 331 (350) 270,6 (286,2) 34 (44) 29,9 (38,0) 16 (11) 10,9 (8,8) 381 (405) 311,3 (333,0)

fte Aantal fte

* Gemiddelde bezetting 2020 (2019 )

Wsw Participatiewet Totaal
Banenafspraak Beschut Werk

Aantal fte Aantal fte Aantal
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Lasten en baten 

 
 
  

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 2020 Realisatie 2019

Lasten 12.886 12.480 12.465 12.637

Baten 12.987 13.028 13.279 13.556

Saldo van lasten en baten 101 548 814 919

Deelprogramma 3: Leerwerkstructuur
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2.1.4 Gemeentelijke bijdragen 

 
Het na de voorgestelde budgetoverheveling resterende netto resultaat over het boekjaar 2020 dient 
overeenkomstig de in de gemeenschappelijke regeling gemaakte afspraken in 2021 te worden 
afgerekend met de deelnemende gemeenten. Voor de definitieve gemeentelijke bijdragen 2020 
betekent dit per gemeente (bedragen x € 1.000) het volgende: 
 

 
 
Voor de bepaling van gemeentelijke bijdragen is uitgegaan van de volgende inwoneraantallen per 1 
januari 2020: 
 

 
 
Rekening houdende met de reeds in rekening gebrachte voorschotten in verhouding tot de definitieve 
gemeentelijke bijdragen 2020 leidt dit tot de volgende afrekening per gemeente: 
 

  

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 2020 Realisatie 2019

Begrote bi jdragen 7.352                        7.036                        7.036                        7.590                        

Resultaat jaarrekening -                            -2.237                       -3.858                       -3.077                       

Totaal bijdrage voor bestemming 7.352                        4.799                        3.179                        4.513                        

Resultaatbestemming a lgemeen bestuur -                            -                            524                           

Totaal bijdrage na bestemming 7.352                        4.799                        3.703                        4.513                        

Heusden 2.803                        1.837                        1.418                        1.721                        

Loon op Zand 1.483                        962                           742                           910                           

Waalwi jk 3.066                        2.000                        1.543                        1.881                        

Totaal gemeentelijke bijdragen 7.352                        4.799                        3.703                        4.513                        

Toelichting: Gemeentel i jke bi jdragen 2020

Gemeente Inwoneraantal

Heusden 44.692                      

Loon op Zand 23.408                      

Waalwi jk 48.637                      

Totaal 116.737                    

Bedragen x € 1.000 Betaald voorschot Definitieve bijdrage Terug te ontvangen

Heusden 2.678.872,00            1.417.525,71            1.261.346,29            

Loon op Zand 1.415.448,00            742.447,01               673.000,99               

Waalwi jk 2.942.160,00            1.542.651,89            1.399.508,11            

Totaal 7.036.480,00            3.702.624,61            3.333.855,39            

Afrekening gemeentelijke bijdragen 2020
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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.  
 
In aanvulling op de balans en de staat van baten en lasten verhogen de paragrafen het inzicht in de 
financiële positie van Baanbrekers. Het BBV benoemt een zevental paragrafen. Voor onze organisatie 
zijn die niet allemaal relevant.  
 
De voor Baanbrekers van toepassing zijnde paragrafen zijn:  
 

• 2.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing  

• 2.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen 

• 2.2.3 Financiering 

• 2.2.4 Verbonden partijen 

• 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 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.  
 
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 

 
In het algemeen wordt een ratio van 0,8 tot 1,0 als matig bestempeld; een ratio boven 1,4 als ruim 
voldoende. Ook in het toezichtskader van de provincie worden de ratio’s zo gewaardeerd. 
 
Voor Baanbrekers is deze ratio minder relevant dan voor bijvoorbeeld een gemeente. In de 
gemeenschappelijke regeling is immers opgenomen dat de deelnemers garant staan voor het afdekken 
van eventuele tekorten. De algemene reserve fungeert als eerste buffer indien tekorten zich voordoen, 
maar hoeft niet van een dusdanige omvang te zijn dat er meerjarig tekorten mee kunnen worden 
afgedekt, of dat er grote tegenvallers in de jaarlijkse exploitatielasten mee moeten worden 
opgevangen.  
 
Een belangrijk uitgangspunt is of er ten aanzien van de risicobeheersing een realistisch beeld is 
neergezet. Verder is een inschatting en beoordeling van het weerstandsvermogen vooral van belang 
bij het opstellen van een begroting. Bij de terugblik in de jaarrekening zijn de financiële effecten die 
zich hebben voorgedaan van in het verleden voorziene risico’s immers vertaald in de realisatiecijfers. 
Met andere woorden: de nadelige effecten zijn reeds verwerkt in het jaarrekeningresultaat. 
 
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 2020 over de volgende reserves: 

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

• Reserve herpositionering 
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. 

Benodigde weerstandscapaciteit op basis van het risicoprofiel 
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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 en in onderstaande tabel opgenomen.  
 

Geïnventariseerde risico’s  
 

 Risico’s Maximale 

bedrag schade 

Kans op optreden 

risico 

Gewogen risico 

1 Macrobudget rijksmiddelen PM PM PM 

2 Ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden PM PM PM 

3 Garantstelling Baanbrekers aan Ruelong PM PM PM 

4 Vergrijzing 1.000.000 50% 500.000 

5 Wegvallen opdrachtgevers 2.400.000 30% 720.000 

6 Ontwikkeling loonkosten 690.000 25% 172.500 

 Totaal  € 4.090.000   € 1.392.500 

*Inventarisatie van de belangrijkste risico’s is op basis van benchmarking met soortgelijke organisaties 

 

Het risicoprofiel is dan als volgt: 

Gevolgklasse 

Kans 1: < 

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.  5    

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

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

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

Score 1: tot en met € 0,1 mln.      

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

 
Beoordeling beschikbaar weerstandsvermogen 
Op basis van de beschikbare weerstandscapaciteit, die op basis van de jaarrekening per ultimo 2020 
€1.200.000 bedraagt, en de berekende benodigde weerstandscapaciteit op basis van het risicoprofiel, 
kan het weerstandsvermogen als volgt worden berekend. 

 
€ 1.200.000/ € 1.392.500 = 0,86 (2019: 1,04) 
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Toelichting op de risico’s 
1. Macrobudget rijksmiddelen  
De verlaging van het macrobudget van de Wsw rijksvergoeding is gebaseerd op een verwachte 
uitstroom van Sw-medewerkers. Landelijk wordt geconstateerd dat de daadwerkelijke uitstroom lager 
ligt dan rekenkundig is meegenomen. Dit heeft tot gevolg dat er een discrepantie ontstaat tussen de 
subsidiestroom en de daadwerkelijke lasten welke ten laste komen van de Sw-organisatie. Het 
financiële effect van dit risico drukt op de staat van baten en lasten. 
 
2. Ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden 
De ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden is gebaseerd op landelijke verwachtingen. 
Lokaal wijken deze af. Sinds 2016 ontwikkelt het aantal uitkeringsgerechtigden bij Baanbrekers zich 
gunstiger dan de landelijke trend, maar dit lijkt aan het afvlakken te zijn. Dit positieve effect is verwerkt 
in de begrotingen, echter hierin schuilt wel een risico op het moment dat de trend zich tegengesteld 
gaat ontwikkelen. Het financiële risico dat hiermee gepaard gaat wordt uiteraard in de tussentijdse 
bestuursrapportages gemeld, en op dat moment in de begroting en jaarrekening verwerkt. Als gevolg 
van de coronacrisis zou het aantal uitkeringsgerechtigden fors kunnen gaan toenemen. De verwachting 
is dat het Rijk de BUIG-budgetten daar op zal aanpassen, maar het is nog niet duidelijk wat dit op de 
middellange termijn financieel gaat betekenen voor Baanbrekers.  
 
3. Garantstelling Baanbrekers aan Ruelong 
In 2018 is door het algemeen bestuur van Baanbrekers besloten een voorziening te vormen voor het 
negatief eigen vermogen van Ruelong B.V. Baanbrekers heeft deze voorziening getroffen voor de 
gecumuleerde verliezen van Ruelong B.V. tot en met het boekjaar 2020. Ook voor de jaren 2021 en 
verder is in de meerjarenraming rekening gehouden met jaarlijkse verliezen.  
 
4. Vergrijzing 
Door de vergrijzing van de werkpopulatie in Nederland, neemt ook het aantal ‘oudere’ Sw-
medewerkers bij Baanbrekers toe. Door een hoger arbeidsongeschiktheidspercentage onder oudere 
medewerkers leidt dit tot hogere kosten. Dit risico wordt ingeschat op € 1,0 miljoen over een periode 
van 5 jaar. 
 
5. Omzetverlies 
Het wegvallen van opdrachtgevers heeft bij de invoering van de Participatiewet meer dan gemiddeld 
impact op het resultaat. Baanbrekers is meer dan bij de Sw afhankelijk van de opdrachtgevers omdat 
het Rijk alleen het ontbrekende deel aan loonwaarde compenseert. Dit risico wordt ingeschat op 30% 
van de omzet van de 10 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 Wsw 
rijksvergoeding. Dit risico wordt ingeschat op 1% van de salarislasten Wsw, zijnde € 138.000. Voor 5 
jaar is dit bedrag € 690.000. 
 
Als gevolg van het voortduren van de coronacrisis kunnen zich enkele nieuwe risico’s voordoen. We 
denken daarbij aan: 

• Niet voorziene kosten van organisatieaanpassingen, noodzakelijk om productie (veilig) te 
continueren; 

• Niet voorziene kosten om ziekteverzuimgevallen en ontstane achterstanden te compenseren; 

• Overige risico’s op het gebied van informatieveiligheid, medewerkers- en klanttevredenheid, 
personeelsbeleid et cetera; 

• Hogere kosten door het dwingende advies van de Rijksoverheid inzake thuiswerken. 
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Financiële kengetallen 
Het BBV vereist in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing een aantal financiële 
kengetallen. Doel daarvan is inzicht te geven in de financiële positie van de organisatie. 
 

Kengetal 2019  

Jaarrekening 

2020  

begroting 

2020 

Jaarrekening 

Netto schuldquote -/- 8,1 -/- 2,5 -/- 8,9 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -/- 6,8 -/- 4,9 -/- 10,2 

Solvabiliteitsratio 49,4 % 37,0 % 30,7 % 

Structurele exploitatieruimte 4,7 % 0 %  5,3 % 

 
 
Netto schuldquote  
Het BBV schrijft hier twee vergelijkbare kengetallen voor: 

• de netto schuldquote; 

• de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle 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 
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 gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van de organisatie.  
 
Structurele exploitatieruimte 
In dit kengetal komt tot uiting of Baanbrekers over voldoende structurele baten beschikt om de 
structurele lasten te dekken. 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. Een 
cijfer van rond de nul (tussen -0,4 en 0,4) betekent dat de structurele baten en lasten min of meer in 
evenwicht zijn.  
 
Hoewel de vermogensbestanddelen in 2020 niet substantieel gewijzigd zijn ten opzichte van 2019, is 
het balanstotaal ultimo 2020 toch hoger dan eind 2019.  Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de 
ontvangen rijksvoorschotten voor de uitvoering van de Tozo-regelingen. Deze voorschotten staan 
geparkeerd op de schatkist. De terugbetalingsverplichting aan het Rijk is onder de overlopende passiva 
opgenomen. 
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2.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen  

Eind 2019 zijn het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) en de uitgevoerde EED (EED=Energy Efficiency 
Directive) samengebracht tot een DMJOP (Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan). Om de uitvoering 
van dit plan te bekostigen is een onderhoudsvoorziening opgenomen in de begroting 2020. 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. Het 
plan wordt eens in de circa vier jaar geactualiseerd of op een eerder moment als de veranderingen in 
gebruik of bestemming daarom vragen. 
 
Gezien de ontwikkelingen rond de herinrichting van ons terrein, is in 2020 gekozen het DMJOP slechts 
uit te voeren, daar waar het niet tot kapitaalvernietiging leidt bij eventuele vernieuwbouw of 
verhuizing. De stand van zaken daaromtrent is dat eind januari 2021 het algemeen bestuur heeft 
ingestemd met de lijn dat de variant ‘niets doen’ met onze gebouwen geen optie meer is. Op 15 maart 
2021 heeft het AB ingestemd met het vervolgonderzoek. In het najaar 2021 zal definitieve 
besluitvorming plaatsvinden.  
 
Indien de bebouwing in zijn huidige situatie onveranderd blijft, zal het DMJOP alsnog versneld moeten 
worden uitgevoerd (inclusief een daarmee gemoeid gaande verhoging van de onttrekking resp. 
voeding van de voorziening) om het dan ontstane achterstallig groot onderhoud en verduurzaming 
aan te pakken.  
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2.2.3 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 € 391.000 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 

295 908 489 364 

Drempelbedrag 391 391 391 391 

Ruimte onder drempelbedrag 96   27 

Overschrijding van het drempelbedrag  517 98  

 
De overschrijding van het drempelbedrag in het tweede en derde kwartaal wordt veroorzaakt door de 
ontvangen Tozo-voorschotten. Het gaat om grote bedragen die het kwartaalgemiddelde fors 
beïnvloeden.  
 
Voor de financiering hanteert Baanbrekers het Treasurystatuut, dat op 16 december 2019 door het 
algemeen bestuur is vastgesteld. 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. 
 
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 2020 is berekend op € 4.275.000 (2019: € 4.294.000). 
 
In 2020 bedroegen de kwartaalgemiddelden: 
 

Kwartaal Gemiddelde 

Kwartaal 1 -/- 1.854.000 

Kwartaal 2 -/- 2.197.000 

Kwartaal 3 -/- 2.407.000 

Kwartaal 4 -/- 2.103.000 

 
Gedurende 2020 is de kasgeldlimiet niet overschreden.  
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Renterisiconorm 
De renterisiconorm is het maximumbedrag 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 2020 is ruimschoots binnen de 
limiet gebleven. 
 
Leningen en kredietfaciliteiten 
Ultimo 2020 heeft Baanbrekers nog drie langlopende leningen. De per balansdatum resterende schuld 
is als volgt: 
 

Verstrekker Schuld ultimo 2020 Jaarlijks aflossing Rente 

BNG € 195.000 € 15.000 3,40 % 

BNG € 360.000 € 180.000 2,56 % 

BNG € 166.667 € 166.667 0,49 % 

 
Bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft Baanbrekers naast bovenstaande leningen een 
kredietfaciliteit van € 3,1 miljoen. 
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2.2.4 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 a) Ruelong B.V. 

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

c) Stichting Fidant 

4. Overige verbonden partijen n.v.t. 
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a) Ruelong B.V. 
De besloten vennootschap Ruelong B.V. is voor 100% eigendom van Baanbrekers. Het bestuur van de 
B.V. is in handen van de directie zijnde de directeur van Baanbrekers. Er is een manager benoemd die 
taken en werkzaamheden van de B.V. in de uitvoering verricht onder verantwoordelijkheid van deze 
directeur/bestuurder. Bij het besturen van Ruelong B.V. wordt rekening gehouden met de belangen 
van de aandeelhouders. Dit gebeurt door afstemming over de wijze van besturen met de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders (AvA), zijnde de voorzitter van het dagelijks en algemeen bestuur 
van Baanbrekers. Ruelong B.V. hanteert de handelsnaam ‘WML-Facilitair’. Ruelong B.V. exploiteert de 
bedrijfsactiviteiten groen, schoonmaak en beveiliging. Gedurende het jaar 2020 zijn gemiddeld 102,8 
fte Wsw en 9,6 fte P-wet via Baanbrekers bij Ruelong B.V. aan de slag geweest. 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 bevei-

liging. 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 rekeningcourant-
verhouding. 

- Baanbrekers heeft een bij de BNG aangetrokken geldlening doorgeleend aan 
Ruelong B.V. (stand eind 2020 is € 166.667). 

- Baanbrekers heeft een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Ruelong 
B.V. afgesloten. Aan Ruelong B.V. wordt een deel 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 Wsw rijksvergoeding wordt door 
Baanbrekers aan Ruelong B.V. doorbetaald. 

Eigen vermogen Begin boekjaar 2020: € 481.000 negatief 

Einde boekjaar 2020: € 792.000 negatief 

Vreemd vermogen Begin boekjaar 2020: € 2.745.000 

Einde boekjaar 2020: € 2.847.000 

Financieel resultaat 2020: € 311.000 negatief 

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

onder druk komt te staan waardoor doorgeleend geld niet meer terugbetaald 

wordt 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. 

Beleidsvoornemens Nader uitwerken van het IDU-proces en de bijdrage die Ruelong B.V. daaraan 

levert door het beschikbaar stellen van doorstroomplekken. Hiervoor worden 

diverse leerlijnen uitgewerkt. 

Ontwikkelingen/ veranderingen in 

het belang 

Niet van toepassing. 
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b) Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW) 
Baanbrekers leent personeel in van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid (SBW). De enige 
activiteit van deze stichting is het in dienst hebben en detacheren van personeel bij of via Baanbrekers. 
Het hieruit voortvloeiend werkgeversrisico is voor rekening van Baanbrekers. De stichting maakt geen 
winst of verlies en heeft geen eigen vermogen. Het algemeen bestuur van Baanbrekers vormt tevens 
het bestuur van SBW. 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 2020: € 0 

Einde boekjaar 2020: € 0 

Vreemd vermogen Einde boekjaar 2020: € 0  

Financieel resultaat 2020: € 0 

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

dat ter beschikking wordt gesteld aan Baanbrekers tegen vergoeding van de door 

de stichting betaalde loonkosten. Het risico is aanwezig dat detacherings-

vergoedingen, subsidies en bijdragen verlaagd worden waardoor de financiële 

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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c) Stichting Fidant 
Het algemeen bestuur van Baanbrekers vormt het stichtingsbestuur van Stichting Fidant. Stichting 
Fidant is in een aantal gevallen voor Baanbrekers, de drie aan Baanbrekers deelnemende gemeenten, 
UWV en derden de contractant voor trajecten voor personen voor het opdoen van vaardigheden om 
de vereiste competenties te bereiken naar zo regulier als mogelijk werk.  
 
De feitelijke uitvoering van deze trajecten wordt door stichting Fidant uitbesteed aan Baanbrekers. De 
stichting maakt geen winst of verlies en heeft geen eigen vermogen. 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 rekeningcourant-
verhouding. 

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

Eigen vermogen Begin boekjaar 2020: € 0 

Einde boekjaar 2020: € 0 

Vreemd vermogen Einde boekjaar 2020: € 0 

Financieel resultaat 2020: € 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 
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2.2.5 Bedrijfsvoering 

 
Algemeen 
Het primaire doel van Bedrijfsvoering & Control is de interne klant te adviseren en te ondersteunen in 
het behalen van de doelstellingen van Baanbrekers. Daarbij staan effectiviteit en efficiency voorop en 
worden risico’s zoveel mogelijk beperkt.  
 
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.  
 
De evaluatie van de gemeenschappelijke regeling van Baanbrekers door Berenschot is inmiddels 
afgerond en het evaluatierapport is in juli 2020 gedeeld met het bestuur van Baanbrekers. Op basis 
van het evaluatierapport zijn er acties ontstaan tot aanpassing van de gemeenschappelijke regeling 
die in de tweede helft van 2020 voortvarend zijn opgepakt. De belangrijkste aanpassing is de 
totstandkoming van een nieuwe financiële verdeelsystematiek tussen de samenwerkende gemeenten. 
In het eerste kwartaal 2021 wordt een nieuw concept gemeenschappelijke regeling Baanbrekers, 
waarin opgenomen deze aanpassingen, voorgelegd aan het DB en AB van Baanbrekers. Na behandeling 
in de besturen van Baanbrekers zal het concept nieuwe gemeenschappelijke regeling z.s.m. worden 
voorgelegd aan de colleges en raden van de samenwerkende gemeenten ter behandeling en 
vaststelling. 
  
Planning & Control / Financiën  
Op 27 mei 2019 heeft het algemeen bestuur van Baanbrekers de “Financiële verordening Baanbrekers” 
vastgesteld. Op dezelfde datum is de ‘‘Controleverordening Baanbrekers’’ vastgesteld. 
Het ‘‘Controleprotocol rechtmatigheid” is in mei 2020 vastgesteld. 
 
Het herziene “Treasurystatuut Baanbrekers” is op 16 december 2019 vastgesteld en is in werking 
getreden 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.  
 
Interne beheersing 
Proces-risicomanagement 
Het team interne beheersing houdt zich bezig met de (controle) toets op het binnen Baanbrekers 
toepassen van de PDCA cyclus. Dit vertaalt zich naar  managementsystemen, AO/IC,  controles op 
Kwaliteit, Arbo, Milieu et cetera.  
 
Het begint echter op hoofdlijnen; de context- en stakeholdersanalyse. In 2019 is de context- en 
stakeholdersanalyse verfijnd waarbij een kruisbestuiving heeft plaatsgevonden met het project 
“Aantoonbaar in control”. In 2021 wordt deze analyse geactualiseerd.  Auditoren en inspecteurs kijken 
of de conclusies uit de stakeholders analyse aantoonbaar zijn vertaald naar concrete acties. Als er geen 
acties zijn ingezet, dan wordt getoetst of er een motivatie aan ten grondslag ligt. Het welbekende 
‘comply or explain.’ Zo ook in 2020. In een enkel geval is gebleken dat de doorvertaling naar 
onderliggende kwaliteitsmanagementsystemen en naar de daadwerkelijke uitvoering niet voldoende 
aansloot. 
 
Naast de reguliere werkzaamheden waarbij het team de opzet, het bestaan en de werking van diverse 
processen toetst via thema’s als informatieveiligheid, kwaliteit, Arbo, milieu (KAM), informatiebeheer 
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en de inrichting van de administratieve organisatie, is in 2020 specifiek aandacht besteed aan het 
opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem op informatiebeheer en het opstellen en uitvoeren 
van een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) op het gebied van KAM.  
 
Met de, als gevolg van de pandemie, versnelde invoering van tijd- en plaats onafhankelijk werken, brak 
er een turbulente tijd aan waarin Baanbrekers op zoek is gegaan naar een meer effectieve en efficiënte 
uitvoering van taken en activiteiten waarbij tegelijkertijd extra zorg en aandacht wordt gevraagd aan 
kwaliteit.  
 
Geplande inspecties, controles en toezicht zijn in 2020 onverminderd doorgegaan, veelal in digitale 
vorm. Nog steeds, of nog meer, wordt verwacht dat Baanbrekers, via onder andere het team interne 
beheersing, aantoont aan een aantal zaken te voldoen: 
 

• Zichtbare betrokkenheid tonen vanuit het management; 

• Het vanuit die betrokkenheid ter beschikking stellen van middelen, personeel en methodes 
om uitvoering te geven aan de visie en missie; 

• Het daadwerkelijk uitvoeren van taken (op een kwalitatieve effectieve en efficiënte wijze); 

• Controleren, monitoren en meten van de prestaties; 

• Analyseren van geconstateerde tekortkomingen, beoordelen van eventueel aanwezige 
risico’s, het nemen van doeltreffende maatregelen en dit vervolgens uitdragen van een 
betrokken management. 
 

Daarmee is de PDCA-cyclus rond. Waarbij sinds enkele jaren de tendens is dat het aantoonbaar moet 
zijn. ‘Al wat niet is vastgelegd, is niet gedaan.’ Aldus een gehoorde uitspraak tijdens een audittraining. 
 
Uit de interne kwaliteitstoetsen komt naar voren dat Baanbrekers steeds beter wordt in het uitvoering 
geven aan de PDCA-cyclus. De waan van de dag nodigt vaak uit om vooral te doen terwijl juist de 
verbinding vanuit plan, daarop controleren en acteren van wezenlijk belang is.  
 
Organisaties moeten niet alleen goed presteren, ze moeten ook aantonen dat ze het juiste doen. 
Daarnaast wordt van een bedrijf ook verwacht dat zij zorgdraagt voor het voortdurend willen 
verbeteren en veranderen van de organisatie. Dit komt niet alleen terug in externe audits maar het 
team interne beheersing toetst zelf ook of hieraan wordt voldaan. 
 
De eerdergenoemde RI&E (kwaliteitszorg, beheersing en borging van aspecten op het terrein van 
kwaliteit, arbo en milieu) is in 2020 een zeer intensieve exercitie geweest. Naast het aan het licht 
brengen van een aantal zaken, is het van belang om met zijn allen voldoende tijd vrij te blijven maken 
om niet alleen de uit de RI&E voortvloeiende acties af te handelen maar vooral het gedachtegoed te 
incorporeren.  
 
2021 zou het jaar zijn waarop de nieuwe rechtmatigheidsverantwoording zijn intrede doet. 
Baanbrekers heeft zich hierop voorbereid. Inmiddels is gebleken dat 2021 als een ‘testjaar’ moet 
worden beschouwd. Baanbrekers gaat echter door op de ingeslagen weg en zorgt ervoor dat zij het 
controlejaar 2021 insteekt als ware de nieuwe rechtmatigheidsverantwoording een feit is.  
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Personeel en organisatie 
  
Gevolgen koers “Kom in beweging” 
Als gevolg van de koers zijn in 2020 de PMC’s wasserij en cleanroom van het Werkbedrijf gestopt en 
heeft bij Bedrijfsvoering & Control een herschikking plaatsgevonden van enkele ondersteunende 
teams. Herinrichting heeft plaatsgevonden van het team Financiële en Salarisadministratie. De teams 
Technische Ondersteuning Baanbrekers en Technische Dienst van WML-facilitair zijn samengevoegd. 
Een team Facilitaire Zaken is gevormd. P&O heeft hierin ondersteund met adviezen en de uitvoering. 
Het MT is ondersteund in de begeleiding van herplaatsingskandidaten, onder andere door middel van 
het opstarten van een mobiliteitsbureau (in samenwerking met R&P) waar alle medewerkers vacatures 
kunnen inzien en ondersteund worden bij sollicitaties. Bij de gevolgen van de koers is preventieve 
mobiliteit en gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer ondersteund door P&O 
het uitgangspunt. 
 
HR doelstellingen  
Eind 2019 zijn de HR-doelstellingen en speerpunten vastgesteld door het MT:  

• Duurzame inzetbaarheid (gezondheid, groei, plezier);  

• Professionele cultuur (lef, vakmanschap, integraliteit/verbinding.  

 
Duurzame inzetbaarheid 
Wat betreft de HR-doelstelling duurzame inzetbaarheid is met name voortgeborduurd op het 
speerpunt gezondheid en vitaliteit, wat in 2020 vanwege corona een uitdaging was. Het verleggen van 
de focus van verzuim naar preventie en het pakken van de regierol van de leidinggevenden richting de 
medewerkers heeft met name aandacht gekregen. Zoveel mogelijk zijn door leidinggevenden, 
ondersteund door P&O, (frequent) verzuimgesprekken gevoerd en sociaal medische teams (SMT) 
belegd met de bedrijfsarts en praktijkondersteuner bedrijfsarts. 
 
Omdat Baanbrekers het verzuimpercentage en meldingsfrequentie hoger ligt dan de benchmark Sw-
bedrijven van vergelijkbare omvang, heeft P&O begin 2020 een drietal soortgelijke organisaties 
bezocht om van hen te leren. Het pakken van de regierol door leidinggevenden (actief sturen op 
verzuim/continu aandacht van de leidinggevende voor de medewerker) en het verstevigen van de 
verantwoordelijkheid van de medewerker was bij deze organisaties opvallend. 
 
Bovenstaande focus van verzuim naar preventie en meer sturing op terugdringen van verzuim heeft 
nog niet gezorgd voor een daling van het verzuimpercentage in 2020. Hier heeft corona uiteraard ook 
haar invloed op gehad. Wat betreft het verzuim is in 2020 het volgende te melden: 
• Het gemiddeld verzuimpercentage is in 2020 gestegen van 14,0% naar 15,8%  
• De gemiddelde meldingsfrequentie is in 2020 gedaald van 1,94 naar 1,56 
 
Professionele cultuur 
Begin 2020 is gekozen eerst te focussen op de gekozen speerpunten vakmanschap en 
integraliteit/verbinding. Door corona heeft de vervolgsessie pas eind 2020 plaatsgevonden. Een 
afvaardiging van leidinggevenden heeft een eerste aanzet gegeven voor het plan van aanpak voor 
beide gekozen speerpunten, dit wordt verder uitgewerkt in 2021.  
 
BRAVO 
De werkgroep BRAVO heeft meerdere malen de onderwerpen die te maken hebben met vitaliteit 
onder de aandacht gebracht van de medewerkers via het sociaal intranet van Baanbrekers. Ook heeft 
de werkgroep een cursus stoppen met roken geïnitieerd. 
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MTO 
In 2020 heeft de afronding plaats gevonden van de plannen van aanpak omtrent verbeteracties. Aan 
de afgevaardigden per team is gevraagd of er nog losse eindjes waren die opgepakt moesten worden 
en of zij tips hebben voor een volgend MTO. De manier van aanpak van het tot stand komen van 
verbeteracties door middel van afgevaardigden per team, waardoor draagvlak en eigen 
verantwoordelijkheid wordt bevorderd, wordt vastgehouden in een advies van P&O aan het MT voor 
het vervolg in 2021.  
 
Naast bovenstaande onderwerpen zijn in 2020 de volgende zaken opgepakt en gerealiseerd:  

• Alle medewerkers met een gemiddeld risicoprofiel hebben een VOG ingeleverd (inhaalslag); 

• De projecten e-HRM en Valid sign (digitale handtekening) zijn opgestart als onderdeel van de 

HR-doelstelling professionele cultuur; 

• Een aantal HR-beleidsstukken uit het handboek personeelsinformatie is gemoderniseerd, 

zoals: het alcohol-, drugs- en rookbeleid, het beleid vieringen & verstrekkingen en het 

individueel herplaatsingsbeleid; 

• Er zijn richtlijnen opgesteld voor het doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde 

leeftijd; 

• Aan alle medewerkers die uit dienst gaan wordt een exit interview aangeboden; 

• Ter ondersteuning van het MT is gestart met het bijhouden van een herplaatsingslijst met 

daarop toekomstige boventallige medewerkers; 

• Er is een adviestraject gestart ten aanzien van de gevolgen van de WAB (onderdeel pensioen); 

• De formatie en bezetting is bekeken en de spelregels rondom uitbreiding formatie zijn 

vastgesteld;  

• Het proces inhuur externen is geactualiseerd; 

• Het project onderzoek hoofd- en substructuur van de organisatie is opgestart; 

• Een traject vernieuwing/modernisering inwerkprogramma nieuwe medewerkers is gestart 

(filmpje/interactief). 
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Communicatie 
Het leven gebeurt je, terwijl je andere plannen maakt. Hoe waar was deze uitspraak van John Lennon 
in 2020. Hoewel we ons hadden voorgenomen met onze communicatie-inspanningen ook in 2020 onze 
doelgroepen te binden, te boeien en betrekken door het vertellen van mooie oprechte mensverhalen, 
pakte het door de coronacrisis net even anders uit. Op het gebied van onze interne en externe 
communicatie slokte deze wereldwijde pandemie in 2020 onze aandacht op. 
 
We deelden in 2020 verhalen over hoe we als mensorganisatie met de uitdagingen van de coronacrisis 
bezig waren. Dit gebeurde onder het alleszeggende motto ‘business as (un)usual’. We belichtten in 
deze artikelen een breed scala aan mensen hun manier om met hun werk om te gaan in de 
anderhalvemetersamenleving. Verder waren we druk bezig met de communicatie rondom alle 
maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. De 
coronahulp aan zelfstandigen (Tozo) was ook een communicatief speerpunt. Onze communicatie 
zorgde er ook voor dat we de media haalden. Niet alleen lokaal en regionaal, maar ook landelijk. Zo 
stond een medewerker van de inmiddels gesloten wasserij centraal in een televisiecampagne van 
Cedris en werd er publicitair veel aandacht besteed aan het samenstellen van spuiten voor de 
intensieve coronazorgafdelingen. 
 
Natuurlijk plaatsten we ook in 2020 de mens en zijn of haar beweging centraal in al onze berichten. 
We deelden ook nu weer bijzondere mensverhalen met onze interne en externe doelgroepen. Het was 
heus niet alleen corona wat de klok sloeg op communicatiegebied. We belichtten ook successen die 
we – ondanks de coronacrisis – boekten met het zo regulier als mogelijk aan de slag helpen van onze 
medewerkers en kandidaten. 
  
We voerden in 2020 een grote verandering door op communicatiegebied. We namen afscheid van 
onze verouderde intranetten en de gedrukte nieuwsbrief voor medewerkers. In plaats daarvan namen 
we één sociaal intranet in gebruik. Dit Baanbrekers’ Informatie-, Nieuws- en Kennisplatform (Bink) 
zorgt ervoor dat we beter op de hoogte zijn van wat er speelt in onze organisatie. Het zorgt er ook voor 
dat het elkaar vinden, samenwerken en delen van kennis en informatie gemakkelijker en 
laagdrempeliger is geworden.  
 
Uiteraard benadrukten we ook in 2020 in onze communicatie het in-, door- en uitstromen van 
medewerkers en kandidaten. Ook nu werkten we weer meer met audiovisuele middelen zoals filmpjes, 
animaties, infographics en foto’s. Verder waren we dit jaar bezig met het optimaliseren van onze 
bestaande communicatiemiddelen, met als doel om de betrokkenheid bij onze organisatie en haar 
doelen onder onze doelgroepen toe te laten nemen. Hiermee gaan we in 2021 uiteraard verder. 
 
Uitgangspunten 
In onze communicatie hanteerden we onder meer de volgende uitgangspunten: 

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

• We vertellen steeds meer verhalen en communiceren over échte mensen en over échte 
situaties, waarbij we relaties, medewerkers en kandidaten aan het woord laten; 

• We maken duidelijk dat inclusiviteit en meedoen het nieuwe normaal zijn; 

• We communiceren zoveel mogelijk op een integrale manier vanuit Baanbrekers (Baanbrekers 
is altijd communicatief ‘in the lead’). 
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Informatie en automatisering 2020 
 
In het eerste kwartaal is de investering rondom de vervanging van servers en werkplekken afgerond.  
De lockdown maatregel die het kabinet nam ter bestrijding van de Corona-pandemie (vanaf maart 
2020) heeft een behoorlijk impact gehad op de werkzaamheden van de ICT-afdeling. Vanaf het 
moment van de eerste maatregelen is veel extra ondersteuning geleverd aan onze gebruikers. Het 
aantal ICT-ondersteuningsverzoeken is gestegen van 3.800 in 2019 naar 4.200 in 2020. De systemen 
van Baanbrekers zijn zodanig geconfigureerd dat we telewerkers beter kunnen ondersteunen. Daarbij 
hoort ook de digitale vergadermogelijkheid.  
 
De werkgroep digitalisering heeft het digitale cliëntdossier opgeleverd. De papieren cliëntdossiers zijn 
nu digitaal beschikbaar waardoor nu meer mensen kunnen thuiswerken.  
 
Baanbrekers heeft zijn medewerkers gestimuleerd om daar waar mogelijk niet op kantoor maar thuis 
te werken. Aan de toenemende vraag naar hulp daarbij, in de vorm van faciliteren en ondersteunen, 
is zo goed als mogelijk met de beschikbare middelen voldaan. Vaak ging het daarbij om noodgrepen 
en incidentele oplossingen, waardoor men wel weer vooruit kon. Structurele verbeteringen aan zowel 
het netwerk als faciliteiten, worden op korte termijn voorzien (2021).  
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3. JAARREKENING 2020 

Hierna wordt in de jaarrekening via de balans met toelichting en het overzicht van baten en lasten met 
toelichting de financiële verantwoording afgelegd over het boekjaar 2020. 
 
De indeling van de jaarrekening 2020 is niet gewijzigd ten opzichte van 2019. De jaarrekening is in 
overeenstemming met de voorschriften uit het BBV. 
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3.1 Balans per 31 december 2020 
 

 
  

ACTIVA                                                                                                             bedragen x €1.000 31-12-2020 31-12-2019

Vaste activa 4.198 5.024

Materiële vaste activa 3.818 4.296

Investeringen met een economisch nut

- Gronden en terreinen 1.025 1.033

- Bedri jfsgebouwen 2.471 2.791

- Vervoermiddelen 25 49

- Machines , apparaten en insta l laties 150 159

- Overige materiële vaste activa 146 265

Financiële vaste activa 380 728

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen 18 18

Leningen aan:

- deelnemingen 167 500

- overige verbonden parti jen 195 210

Vlottende activa 20.463 9.651

Voorraden 12 15

Grond- en hulpstoffen 12 15

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 18.380 6.871

Vorderingen op openbare l ichamen 2 36

Uitzettingen in ’s  Ri jks  schatkis t met een rentetypische loopti jd korter dan één jaar 12.000 1.850

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instel l ingen 1.744 973

Overige vorderingen 4.475 4.002

Overige ui tzettingen 160 10

Liquide middelen 40 331

Kassa ldi 7 6

Banksaldi 33 325

Overlopende activa 2.031 2.434

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die 

ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel

1.101 702

- overige Nederlandse overheids l ichamen 1.101 702

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

volgende begrotingsjaren komen

930 1.732

Totaal activa 24.661 14.676
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PASSIVA                                                                                                           bedragen x €1.000 31-12-2020 31-12-2019

Vaste passiva 10.239 9.797

Eigen vermogen 7.574 7.255

Algemene reserve 1.200 1.200

Bestemmingsreserves 2.516 2.978

Gereal iseerd resultaat 3.858 3.077

Voorzieningen 1.943 1.292

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 722 1.250

Onderhandse leningen van:

- binnenlandse banken en overige financiële instel l ingen 722 1.250

Vlottende passiva 14.422 4.879

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 2.651 2.458

Overige schulden 2.651 2.458

Overlopende passiva 11.771 2.420

11.497 1.657

- overige Nederlandse overheids l ichamen 274 631

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 0 132

Totaal passiva 24.661 14.676

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



 
 
 
 

Voorlopige JAARSTUKKEN BAANBREKERS 2020  46 

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 2020 Realisatie 2019

Lasten

DP1: Inkomensondersteuning 26.643 38.677 36.749 25.996

DP2: Re-integratie & Participatie 3.924 3.938 3.749 3.415

DP3: Leerwerkstructuur 12.886 12.480 12.465 12.637

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 1.533 264 367 445

Totaal lasten deelprogramma's 44.985 55.359 53.329 42.493

Overhead 7.144 6.983 6.864 7.139

Totaal lasten 52.129 62.342 60.194 49.632

Baten

DP1: Inkomensondersteuning 29.809 42.584 41.766 29.020

DP2: Re-integratie & Participatie 737 1.107 1.052 968

DP3: Leerwerkstructuur 12.987 13.028 13.279 13.556

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 7.676 7.463 7.492 8.541

Totaal baten 51.208 64.181 63.589 52.086

Saldo van lasten en baten -921 1.839 3.396 2.453

Af: stortingen reserves 0 0 0 -240

Bij: onttrekkingen reserves 921 398 462 864

Gerealiseerd resultaat 0 2.237 3.858 3.077

Baanbrekers
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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.  
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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 
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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 (kapitaalverstrekkingen 
aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrij-
gingsprijs 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 2020 was dit niet aan de orde. 
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3.3.2 Toelichting op de balans per 31 december 2020 

Vaste activa 
Materiële vaste activa 
Investeringen met een economisch nut 
 

 
 
In de gewijzigde begroting 2020 zijn de volgende investeringen opgenomen: 
 

(Vervangings) investeringen 

 

Restant-

kredieten 

2019  

Kredieten  

2020 

Totaal 

beschikbaar 

2020 

Uitgaven 

2020 

Investeringen 2019  

1. DMS  50.000 5.000 55.000 42.823 

2. Bedrijfsvoering: Vervanging  

ICT-netwerk 

320.000 -/- 175.500 144.500 116.750 

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

4. Verpakken & Assemblage: 

Vervanging machinepark 

50.000 - 50.000 - 

5. Quick win’s op basis van resultaten 

medewerkerstevredenheidsonderzoek 

 

25.441 

 

8.279 

 

33.720 

 

33.720 

Investeringen volgens de begroting 2020  

6. Programma digitalisering 

Koppeling met systemen 

 70.000 70.000 - 

7. Informatievoorziening 

Software + implementatiekosten 

 50.000 50.000 - 

8. Beveiliging netwerk 

Verbetering technische informatie 

 25.000 25.000 - 

9. Upgrade netwerk infrastructuur 

Vervanging werkgroepswitches 

 50.000 50.000 - 

10/11.  Vervallen - - - - 

12. Onderzoek, aanschaf en 

implementatie van software op het 

gebied van E-HRM 

 40.000 40.000 - 

13. Reachtruck magazijn  30.000 30.000 - 

14. Upgrade Navision   - - - 

Subtotaal 477.941 70.279 548.220 193.293 

Hiervan verantwoord onder ‘overige 

uitzettingen’ 

   -159.573 

Totaal 477.941 70.279 548.220 33.720 

 
 
  

Bedragen x €1.000 Boekwaarde 

31-12-2019 Investeringen

Desinvester-

ingen/ bijdragen 

derden

Afschrijving 

desinvestering / 

afwaardering Afschrijvingen

Boekwaarde 

31-12-2020

Gronden en terreinen 1.033 0 0 0 -7 1.025

Bedri jfsgebouwen 2.791 0 0 0 -320 2.471

Vervoermiddelen 49 0 -62 53 -15 25

Machines , apparaten en insta l laties 159 34 -307 307 -42 150

Overige materiële vaste activa 265 0 -84 84 -118 146

Totaal 4.296 34 -454 445 -503 3.818
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Toelichting op de investeringen  
1. DMS € 55.000 (digitalisering archief) 
De uitvoering van dit project was gepland in 2019, maar is wegens herprioritering doorgeschoven naar 
2020. De afronding van het project vindt plaats in 2021.  
 
2. Bedrijfsvoering: Vervanging ICT-netwerk € 144.500 
Ook dit project uit 2019 is pas in 2020 opgepakt. De hardware is geplaatst in het nieuwe datacenter. 
De verdere (financiële) afwikkeling vindt plaats in 2021.  
 
4. Verpakken en assemblage: vervanging machinepark € 50.000 
De voorgenomen investering in de CIP CAP-machine is komen te vervallen, vanwege het stoppen van 
de CIP CAP productie. Het restantkrediet wordt per einde boekjaar 2020 afgevoerd.   
 
5. Quick wins op basis van resultaten medewerkerstevredenheidsonderzoek € 33.720  
In het (D)MJOP (het onderhoudsplan gebouwen) zijn alle toekomstige onderhoudskosten voor de 
gebouwen opgenomen. Vooruitlopend daarop zijn uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek 2019 
enkele zaken naar voren gekomen die met voorrang dienden te worden opgepakt. Begin 2020 zijn 
aanpassingen gedaan aan het luchtbevochtigingssysteem. Het project is afgerond.   
 
6. Programma digitalisering; koppeling met systemen € 70.000 
Dit betreft het realiseren van de koppeling tussen de twee systemen Corsa en Compas, maar ook de 
invoering van de digitale handtekening en de update van de DMS software naar de laatste versie vallen 
hieronder. Het koppelingsproject is opgestart en wordt begin 2021 afgerond. Dan zal ook de upgrade 
plaatsvinden.  
 
7. Informatievoorziening; software + implementatiekosten € 50.000 
Het project heeft als gevolg van corona een tijd stilgelegen. De offertes worden opgevraagd en begin 
2021 zal duidelijk zijn of het investeringsbedrag toereikend is. 
 
8. Beveiliging netwerk: verbetering technische informatie € 25.000 
In verband met vertraging van andere projecten als gevolg van de coronacrisis, wordt deze investering 
doorgeschoven naar 2021.  
 
9. Upgrade netwerk infrastructuur; vervanging werkgroepswitches € 50.000 
Dit project is inmiddels gestart en in 2021 zullen de eerste kosten worden gemaakt.  
 
12. Onderzoek, aanschaf en implementatie van software op E-HRM gebied € 40.000 
Aanvankelijk was uitgegaan van een implementatie in 2020. Er is gekeken naar de brede 
mogelijkheden van een E-HRM-pakket wat zou doorwerken op onze totale ICT-architectuur. Gekozen 
is deze variant los te laten. De uitvoering van het project loopt door naar 2021. Het investeringsbedrag 
is nog indicatief. Zodra de inventarisatie is afgerond wordt de investeringsbegroting opgesteld, en zal 
het investeringsbedrag worden aangepast.  
 
13. Reachtruck magazijn € 30.000 
De reachtruck is geheel afgeschreven en moet zodra de truck niet meer functioneert vervangen 
worden. De truck is alleen nodig voor gebouw 1. Als het magazijn in gebouw 1 komt te vervallen is 
vervanging helemaal niet meer aan de orde. 
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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 € 167.000 
In 2016 is een lineaire lening van € 1.500.000 met een looptijd van vijf jaar door Baanbrekers afgesloten 
voor Ruelong B.V. In 2020 zijn twee aflossingstermijn voldaan (€ 333.000). Het restant van de lening 
bedraagt ultimo 2020 € 167.000. 
 
Leningen aan overige verbonden partijen € 195.000 
Dit betreft een lening aan de gemeente Waalwijk. De looptijd van de lening is twintig jaar. Het 
rentepercentage bedraagt 3,4 %. In 2020 is één aflossingstermijn voldaan (€ 15.000). Het restant van 
de lening bedraagt ultimo 2020 € 195.000. 
 
  

Bedragen x €1.000
Boekwaarde 

31-12-2019 Investeringen Aflossingen

Afwaardering/ 

Desinvestering

Boekwaarde 

31-12-2020

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen 18 0 0 0 18

Leningen aan:

- deelnemingen 500 0 -333 0 167

- overige verbonden parti jen 210 0 -15 0 195

Totaal 728 0 -348 0 380
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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 € 2.000  
Dit betreft vier vorderingen op de deelnemende gemeenten inzake het verzorgen van 
inkomenstoetsen en participatieverklaringen. 
 
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar € 12.000.000  
Dit betreft het saldo dat is uitgezet in het kader van schatkistbankieren. Het hoge saldo wordt 
veroorzaakt door de relatief hoge bevoorschotting voor de Tozo-regelingen.   
 
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen € 1.744.000  
Dit betreft de RC-verhoudingen met: 
 

 
 
  

Bedragen x €1.000
Boekwaarde 

31-12-2020

Boekwaarde 

31-12-2019

Grond- en hulpstoffen 12 15

Totaal 12 15

Bedragen x €1.000
Boekwaarde 

31-12-2020

Voorziening 

oninbaarheid

Balanswaarde 

31-12-2020

Balanswaarde 

31-12-2019

Vorderingen op openbare l ichamen 2 0 2 36

Uitzettingen in ’s  Ri jks  schatkis t met 

een rentetypische loopti jd korter dan 

één jaar

12.000 0 12.000 1.850

RC met niet-financiële instel l ingen 1.744 0 1.744 973

Overige vorderingen 9.305 -4.829 4.475 4.002

Overige ui tzettingen 160 0 160 10

Totaal 23.210 -4.829 18.380 6.871

Bedragen x €1.000
Boekwaarde 

31-12-2020

Boekwaarde 

31-12-2019

Stichting Bevordering 

Werkgelegenheid Midden-Langstraat -316 -314

Stichting Fidant 3 -60

Ruelong B.V. 2.057 1.348

Totaal 1.744 973
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Overige vorderingen € 4.475.000 
De specificatie is als volgt: 
 

 

 
Met betrekking tot de vorderingen op bijstandsdebiteuren wordt opgemerkt dat op het uitstaande 
saldo een bedrag van € 4.829.000 (2019: €4.297.000) in mindering wordt gebracht. Dit betreft de 
berekende voorziening dubieuze debiteuren op basis van verwachte oninbaarheid van de vorderingen. 
De mate van dubieusheid van de vorderingen wordt op individueel niveau bepaald.   
 
Nominatieve stand bijstandsdebiteuren  
Dit betreft de nadere uitsplitsing op gemeenteniveau van de balanswaarde van de bijstandsdebiteuren 
per 31-12-2020: 
 

 
 
Overige uitzettingen € 160.000 
Dit betreffen componenten van activa die als een geheel geactiveerd moet worden. Activering zal in 
2021 plaatsvinden nadat de resterende componenten geleverd zijn. Zie voor de specificatie 
investeringen 1) en 2) in het overzicht van vervangingsinvesteringen onder “materiële vaste activa”.  
 
Schatkistbankieren 
De toelichting op schatkistbankieren is opgenomen in paragraaf 2.2.3 Financiering. 
 
Liquide middelen 
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: 
 

  

Bedragen x €1.000
Boekwaarde 

31-12-2020

Voorziening 

oninbaarheid

Balanswaarde 

31-12-2020

Balanswaarde 

31-12-2019

Bi jstandsdebiteuren 8.501 -4.829 3.672 3.141

Overige debiteuren Baanbrekers 803 0 803 861

Totaal 9.305 -4.829 4.475 4.002

Bedragen in €
Heusden Loon op Zand Waalwijk Totaal

Hoofdsom per 1 januari 2020 1.958.420 1.027.074 4.452.295 7.437.789

Opgeboekte vorderingen 448.089 237.642 571.751 1.257.482

Ontvangen -237.817 -129.178 -664.195 -1.031.190

Correctie op vorderingen 188.565 315.660 403.866 908.091

Buiten invordering -7.110 -10.638 -52.941 -70.689

Subtotaal 2.350.147 1.440.560 4.710.776 8.501.483

Voorziening oninbaarheid -4.829.423

Balanswaarde per 31-12-2020 3.672.060

Bedragen x €1.000
Boekwaarde 

31-12-2020

Boekwaarde 

31-12-2019

Kassaldi 7 6

Banksaldi 33 325

Totaal 40 331
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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 

31-12-2020

Boekwaarde 

31-12-2019

1.101 702

930 1.732

Totaal 2.031 2.434

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 

31-12-2019 Toevoegingen Ontvangsten

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

31-12-2020

Wsw ri jksvergoeding 369 889 -369 889

Bi jzondere bi js tand 221 94 -221 94

Huisvesting s tatushouders 91 77 -91 77

Bbz 0 29 0 29

Ri jksmiddelen re-integratie 15 13 -15 13

Overige 7 0 -7 0

Totaal 702 1.101 -702 1.101

Bedragen x €1.000
.............Saldo 

31-12-2020

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

31-12-2019

Nog te ontvangen LIV 228 270

Vooruitbetaalde ICT-kosten 227 90

Nog te ontvangen compensatie trans i tievergoedingen - UWV 196 606

Nog te ontvangen BTW 184 559

Nog te ontvangen loonkostensubs idie 43 49

Vooruitbetaalde verzekeringspremies 25 29

Vooruitbetaalde huur / abonnementen en contributies 24 3

Nog te factureren omzet 2 32

Vooruitbetaalde col lectieve bi jdrage verzekeringen 0 59

Vooruitbetaalde opleidingstra jecten 0 31

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 0 4

Totaal 930 1.732
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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 2019 sloot met een te bestemmen resultaat van € 3.077.000. Dit bedrag is conform het 
besluit van het algemeen bestuur in 2020 terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. De 
jaarrekening 2020 sluit met een gerealiseerd voordelig resultaat van afgerond € 3.858.000. 
Overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provincies, is dit saldo 
afzonderlijk op de balans opgenomen. Bij de vaststelling van de jaarrekening zal het algemeen bestuur 
een voorstel tot bestemming van dit resultaat worden gedaan. 
 
Het verloop van de reserves over boekjaar 2020 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. 
 
Reserve vakantiegeld € 484.000 
De reserve vakantiegeld is bestemd voor het betalen van de vakantiegelden van de Wsw-medewerkers 
over de periode juni tot en met december over het verstreken jaar.  
 

Bedragen x €1.000
Boekwaarde 

31-12-2020

Boekwaarde 

31-12-2019

Algemene reserve 1.200 1.200

Bestemmingsreserves 2.516 2.978

Gereal iseerd resultaat 2019 -                 3.077

Gereal iseerd resultaat 2020 3.858 -                 

Totaal 7.574 7.255

Bedragen x €1.000 Boekwaarde 

31-12-2019 Toevoeging Onttrekking

Bestemming 

resultaat vorig 

boekjaar

Vermindering 

ter dekking 

afschrijving

Boekwaarde 

31-12-2020

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 

31-12-2019 Toevoeging Onttrekking

Bestemming 

resultaat vorig 

boekjaar

Vermindering 

ter dekking 

afschrijving

Boekwaarde 

31-12-2020

Vakantiegeld 510 0 -26 0 0 484

Herpos itionering 2.468 0 -436 0 0 2.032

Totaal 2.978 0 -462 0 0 2.516
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Reserve herpositionering € 2.032.000 
De reserve herpositionering is beschikbaar voor effecten uit de koers ‘Kom in beweging’. 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. Het verloop en de specificatie is als volgt: 
 

Bedragen x € 1 

Onderdeel 
Boekwaarde  

31-12-2019 

Toevoeging 

 

Onttrekking Boekwaarde 

31-12-2020 

a) Begeleidingskosten Sw-medewerkers 478.000 0 - 145.339 332.661 

b) Marktonderzoeken PMC’s 200.000 0 -  200.000 0 

c) Cultuurverandering organisatie 120.000 0 - 54.298 65.702 

d) Uitvoering sociaal plan 1.670.140 0 - 36.322 1.633.818 

Totaal 2.468.140 0 - 435.959 2.032.181 

 

Gerealiseerd resultaat 
Het saldo per 31 december betreft het gerealiseerde resultaat over 2020 ad € 3.858.000. In het 
volgende overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven, waarbij de aansluiting met 
de staat van lasten en baten 2020 en de begin- en eindbalans 2020 zijn aangegeven. 
 

 
 

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

 
 
Deelneming Ruelong B.V. € 810.000 
In verband met de garantiestelling in de exploitatietekorten van Ruelong B.V. is het noodzakelijk een 
voorziening te treffen ter grootte van € 810.000. Dit bedrag betreffen de gecumuleerde tekorten van 
Ruelong B.V. De toevoeging is overeenkomstig het jaarrekeningresultaat 2020 Ruelong B.V. 
 
Meerjarig onderhoud € 1.133.000 
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 bestemmingsreserve onderhoud gebouwen is in 2019 omgezet in een 
voorziening.   

4.178

3.077

7.255

0

-462

-3.077

3.716

3.858

7.574

Bi j: s tortingen in reserves  2020 (overzicht van baten en lasten)

Totaal

Reserve positie 31-12-2020 conform balans

Bedragen x €1.000

Saldo reserves  1-1-2020 conform jaarrekening 2019

Bi j: resultaat 2019 conform vastgestelde jaarrekening

Bi j: nog te bestemmen resultaat 2020 (overzicht van baten en lasten)

Eigen vermogen per 1-1-2020

Af: terugbetal ing resultaat 2019

Af: onttrekkingen reserves  2020 (overzicht van baten en lasten)

Bedragen x €1.000
Boekwaarde 

31-12-2019 Toevoeging Onttrekking

Boekwaarde 

31-12-2020

Deelneming Ruelong B.V. 499 311 0 810

Meerjarig onderhoud 793 343 -2 1.133

Totaal 1.292 654 -2 1.943



 
 
 
 

Voorlopige JAARSTUKKEN BAANBREKERS 2020  59 

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer € 722.000 
 

 
 
Het verloop van de vaste schulden was als volgt: 
 

 
 
De totale rentelast voor boekjaar 2020 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer 
dan één jaar bedroeg afgerond € 23.000. Doordat twee van de drie schulden inclusief 
renteverplichtingen worden doorgeleend, is in 2020 de netto rentelast voor Baanbrekers circa 
€ 14.000. 
 
Vlottende passiva 

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

 
 
De overige schulden ad € 2.651.000 per ultimo 2020 bestaan uit de nog te betalen bedragen inzake: 

• Uitkeringen december (betaling in januari 2021) ad € 1.816.000 

• Nog af te dragen pensioenpremie/loonheffing inzake personeel ad € 505.000 

• Diverse crediteuren ad € 330.000 
  

Boekwaarde 

31-12-2020

Boekwaarde 

31-12-2019

722 1.250

Totaal 722 1.250

Onderhandse leningen van: Binnenlandse 

banken en overige financiële instel l ingen 

Bedragen x €1.000

Bedragen x €1.000
Boekwaarde 

31-12-2019 Aflossing

Boekwaarde 

31-12-2020

BNG 108153: 20 jaar 3,40% 210 -15 195

BNG 107439: 10 jaar 2,56% 540 -180 360

BNG 110464: 5 jaar   0,49% 500 -333 167

Totaal 1.250 -528 722

Boekwaarde 

31-12-2020

Boekwaarde 

31-12-2019

2.651 2.458

Totaal 2.651 2.458

Bedragen x €1.000

Overige schulden



 
 
 
 

Voorlopige JAARSTUKKEN BAANBREKERS 2020  60 

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: 

• Terug te betalen Tozo-middelen 2020 ad € 10.698.000 

• Af te dragen loonheffing en ZWV inzake uitkeringen ad € 286.000 

• Nog te betalen facturen ad € 225.000 

• Af te dragen declaratiedeel Bbz ad € 130.000 

• Af te dragen BTW ad € 95.000 

• LIV-aandeel Ruelong B.V. ad € 55.000 

• Personeelsattentiefonds ad € 7.000 
 
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: 
 

 
 
  

Boekwaarde 

31-12-2020

Boekwaarde 

31-12-2019

11.497 1.657

274 631

0 132

Totaal 11.771 2.420

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 

31-12-2019

Ontvangen 

bedragen

Vrijgevallen / 

terugbetaald

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

31-12-2020

Uitkeringsdebiteuren, terugbetal ingsverpl ichting Ri jk 631 0 -358 274

Totaal 631 0 -358 274
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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 31-12-2020 31-12-2019 

Huur Bachlaan, Waalwijk 3 3 

Totaal 3 3 

 
Kredietfaciliteit Bank Nederlandse gemeenten 
Baanbrekers heeft bij de Bank Nederlandse Gemeenten een kredietfaciliteit van € 3,1 miljoen. 
Hiervan werd ultimo 2020 geen gebruikt gemaakt. 
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Gebeurtenissen na balansdatum: continueren van de coronacrisis 
Begin 2020 sloeg de coronacrisis in alle hevigheid toe met niet alleen wereldwijde maatschappelijke, 
maar ook financiële gevolgen. De financiële gevolgen voor 2020 zijn in deze jaarrekening verwerkt, 
maar ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2020 was niet te overzien wat de verdere 
financiële impact voor 2021 zal gaan worden. Het is wel de verwachting dat alle onderdelen van onze 
organisatie in 2021 nog de gevolgen zullen ondervinden van de coronacrisis. In de bijgestelde begroting 
2021 is een zo goed als mogelijke inschatting gemaakt van de financiële consequenties van de 
coronacrisis.  
 
Daarnaast zijn in 2020 in het kader van Tozo al middelen ontvangen waarvoor in 2021 nog kosten 
gemaakt gaan worden. Ook moeten we investeren in het tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Dit heeft 
door corona een vlucht genomen die we toejuichen, maar die zowel qua benodigde apparatuur / 
devices als qua beheer (zowel softwarematig als in beheerscapaciteit)  structureel geld gaat kosten. 
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3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 

De bijgestelde begroting 2020 gaf een geraamd resultaat van € 2.237.000. Het gerealiseerd resultaat 
uit gewone bedrijfsvoering komt in de jaarrekening uit op € 3.396.000 positief. Conform de begroting 
is per saldo € 462.000 aan de reserves onttrokken. Samen leidt dit in 2020 tot een positief gerealiseerd 
resultaat van € 3.858.000. Het verloop is als volgt: 
 

 
 
Het voordelig resultaat is als volgt ontstaan: 

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

  Bedragen x € 1.000 

DP 1 Overige lasten en baten 603.000 

DP 1/2 Resultaat op BUIG 389.000 

Overhead Overige personeelslasten 170.000 

DP 3 Omzet PMC’s 146.000 

DP 1 Uitvoeringsvergoeding Tozo / additionele inhuur IO 135.000 

DP 2 Contributie WSP Werkhart (inleg Bundeling Middelen) 98.000 

DP 3 Omzet Werkpool 83.000 

 
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. 
 
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.” 

 

2.237                        

3.858                        

Voordelig resultaat 1.621                        

Bedragen x € 1.000

Resultaat jaarrekening

Prognose volgens  tweede bestuursrapportage

2.030                        

-592                          

1.438                        

119                           

64                             

183                           

Voordelig resultaat 1.621                        

Bedragen x € 1.000

Hogere onttrekking reserves

Per saldo voordelig resultaat deelprogramma's

Lagere baten deelprogramma's

Lagere lasten deelprogramma's

Lagere lasten overhead
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Onvoorzien 
In de primitieve begroting 2020 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 € 1.111.000 (+28%). Dit wordt veroorzaakt door een 

onderschrijding van de lasten van € 1.928.000 (-5%) en een onderschrijding van de baten van € 818.000 

(-2%). De meest afwijkende programmaonderdelen zijn hierna toegelicht. 

Tozo: uitvoeringsvergoeding en kosten additionele inhuur 
Op de uitvoering van de Tozo is ten opzichte van de begroting een positief resultaat gerealiseerd van 
€ 135.000. Dit voordeel is tweeledig. Enerzijds is de uitvoeringsvergoeding op basis van het aantal 
genomen besluiten € 61.000 hoger uitgevallen. Daarnaast hebben we de inzet van externe 
medewerkers eerder dan verwacht kunnen afbouwen. Op het inhuurbudget is in 2020 een voordeel 
behaald van € 74.000. Zoals eerder al is aangegeven zullen we ook in 2021 nog kosten maken voor de 
uitvoering van Tozo. 
 
BUIG - Invordering 
In de begroting wordt structureel € 550.000 voorzien voor inkomsten uit invordering. In 2020 is 
ondanks dat als gevolg van de Tozo-dienstverlening op terugvordering minder nadruk heeft gelegen, 

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 2020 Realisatie 2019

Lasten

BUIG - Uitkeringen 20.608 20.375 20.094 19.636

Bbz 484 300 291 473

Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers (Tozo) 0 11.240 9.517 0

Bijzondere bijstand 2.132 2.415 2.494 2.344

Gesubsidieerd personeel 110 121 119 113

Niet gesubsidieerd personeel 2.794 2.839 2.862 2.704

Inhuur derden 195 1.077 1.016 316

DVO HIT/BIT 10 0 0 4

Specifieke ICT 310 310 324 312

Overige lasten 0 0 34 94

Totaal lasten 26.643 38.677 36.749 25.996

Baten

BUIG - Inkomsten 26.573 26.716 26.716 25.541

BUIG - Invordering 550 550 646 577

Bbz 474 50 72 475

Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers (Tozo) 0 12.511 10.862 0

Bijzondere bijstand 2.132 2.415 2.494 2.344

Wsw rijksvergoeding 70 92 89 79

DVO HIT/BIT 10 0 0 4

Overige baten 0 250 887 0

Totaal baten 29.809 42.584 41.766 29.020

Saldo van lasten en baten 3.166 3.907 5.018 3.025

Deelprogramma 1: Inkomensondersteuning
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toch een surplus gerealiseerd. Ontvangst van enkele krediethypotheken hebben ervoor gezorgd dat 
de gerealiseerde baten hoog zijn. 
 
Bbz baten 
Onder de Bbz baten worden de inkomsten uit terugvordering na berekening van de 
terugbetalingsverplichting aan het Rijk verantwoord. Aan terugvordering Bbz is in totaal € 173.000 
ontvangen. Hiervan mag Baanbrekers na correctie € 72.000 als baat verantwoorden. 
 
Overige baten 
Aan het positieve verschil ten opzichte van de begroting ad € 640.000 liggen twee mutaties ten 
grondslag die op voorhand niet waren te voorzien. Op de balans van Baanbrekers staat een 
terugbetalingsverplichting aan het Rijk inzake Bbz. Mede vanwege de gewijzigde 
financieringssystematiek per 2020 is hiervan € 360.000 vrijgevallen. Daarnaast is het totaal saldo van 
de uitstaande uitkeringsdebiteuren, gecorrigeerd met de voorziening dubieuze uitkeringsdebiteuren, 
in de periode september tot en met december nog eens met € 280.000 toegenomen. De mutatie over 
de periode januari tot en met augustus is bij de 2e Berap 2020 reeds verwerkt middels een 
begrotingswijzing. 
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In deelprogramma 2: Re-integratie & Participatie is sprake van een positief verschil tussen het resultaat 

en de bijgestelde begroting van zo’n € 134.000 (+5%). Dit wordt veroorzaakt door een onderschrijding 

van de lasten van € 189.000 (-5%) en een onderschrijding van de baten van € 55.000 (- 5%). De meest 

afwijkende programmaonderdelen zijn hierna toegelicht. 

Projectkosten en -inkomsten (Nieuwkomers) 
Vanwege de coronamaatregelen zijn minder trajecten uitgevoerd dan vooraf werd ingeschat. Zo kon 
niet eerder dan in juli 2020 gestart worden met de groepstrainingen en zagen we ons vanaf september 
genoodzaakt de groep in twee kleinere groepen op te splitsen waarvan één pas later kon starten. Naar 
aanleiding van de verder aangescherpte maatregelen door de overheid zijn we sinds medio november 
volledig gestopt met de groepstrainingen. Gevolg is dan ook dat niet alle groepen in 2020 zijn gestart. 
 
Contributie WSP Werkhart 
In 2020 is vanuit de pilot bundeling middelen een deel van de re-integratiegelden aan WSP Werkhart 
doorbetaald. In de begroting was hiervoor € 141.000 gereserveerd. Dit bedrag zou in een aantal 
termijnen door de gemeente Tilburg gefactureerd worden. Voor de plaatsingen bleken uiteindelijk 
minder middelen nodig dan eerder werd ingeschat. Uiteindelijk is € 42.174 bij Baanbrekers in rekening 
gebracht.  

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 2020 Realisatie 2019

Lasten

BUIG - LKS: Banenafspraak 1.130 1.300 1.238 1.145

BUIG - LKS: Beschut Werk 517 135 151 116

Re-integratie trajecten 590 546 552 530

Lonen Fidant extern 60 60 48 47

Projectkosten 0 342 288 245

Niet gesubsidieerd personeel 1.669 1.698 1.709 1.612

- doorbelast aan trajecten -92 -479 -464 -280

Inhuur derden 50 195 184 0

Contributie WSP Werkhart 0 141 42 0

Overige lasten 0 0 0 0

Totaal lasten 3.924 3.938 3.749 3.415

Baten

Participatiebudget (P-budget) 687 730 730 686

Vergoeding Fidant extern 50 30 26 21

Projectinkomsten 0 342 280 245

Inkomsten uit de regio 0 5 16 16

Overige baten 0 0 0 0

Totaal baten 737 1.107 1.052 968

Saldo van lasten en baten -3.187 -2.831 -2.697 -2.447

Waarvan dekking uit BUIG -1.646 -1.435 -1.390 -1.262

Waarvan overig -1.540 -1.396 -1.307 -1.185

Deelprogramma 2: Re-integratie & Participatie
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In deelprogramma 3: Leerwerkstructuur is sprake van een positief verschil tussen het resultaat en de 

bijgestelde begroting van zo’n € 266.000 (+49%). Dit wordt veroorzaakt door een onderschrijding van 

de lasten van € 15.000 (-0,1%) en een overschrijding van de baten van € 251.000 (+2%). De meest 

afwijkende programmaonderdelen zijn hierna toegelicht. 

Inhuur derden & niet gesubsidieerd personeel 
Vanwege de naderende sluiting van de PMC Cleanroom was voorzien dat een aantal medewerkers 
vroegtijdig op een andere werkplek aan de slag zou gaan. Om problemen in de bezetting te voorkomen 
was extra inhuurbudget vrijgemaakt. Uiteindelijk zijn de medewerkers langer op hun werkplek actief 
gebleven waardoor de begrote loonsom is overschreden. Tegelijkertijd is hierdoor een deel van het 
inhuurbudget niet is ingezet. Per saldo heffen beide posten elkaar nagenoeg op. 
 
Omzet PMC’s en Werkpool 
Zoals in de bestuursrapportages is vermeld, heeft de coronacrisis grote impact gehad op de 
bedrijvigheid in de leerwerkstructuur en de omzet die daarmee gepaard gaat. Dit is ook terug te zien 
in het gerealiseerd omzetvolume van € 4,5 miljoen in 2020 ten opzichte van € 5,2 miljoen in 2019. De 
PMC’s Twiddus, Broikes, de kantine en de Werkpool hebben dusdanige hinder van de omstandigheden 
ondervonden dat de omzetverwachting bij de 1e Berap naar beneden werd bijgesteld. Nu het jaar 
teneinde is, kan geconcludeerd worden dat het volume van de omzetderving minder hoog is dan we 
in het voorjaar verwachtten. Een belangrijk bijkomend feit is dat de PMC Cleanroom tot het laatst toe 
op volle kracht operationeel is gebleven, terwijl de verwachting was dat de productie in het laatste 
kwartaal significant zou afnemen.  

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 2020 Realisatie 2019

Lasten

Directe productiekosten PMC's 295 196 198 275

Directe productiekosten Werkpool 0 5 5 0

Lonen Fidant intern 1.692 1.194 1.182 1.257

Gesubsidieerd personeel 8.875 8.668 8.650 8.955

Niet gesubsidieerd personeel 1.974 2.132 2.192 2.036

Inhuur derden 50 285 235 114

Overige lasten 0 0 2 0

Totaal lasten 12.886 12.480 12.465 12.637

Baten

Omzet PMC's 3.175 2.425 2.571 3.228

Omzet Werkpool 1.770 1.900 1.983 1.999

Wsw rijksvergoeding 7.085 8.289 8.301 7.855

Loonkostensubsidies Fidant intern 957 413 424 474

Overige baten 0 0 0 0

Totaal baten 12.987 13.028 13.279 13.556

Saldo van lasten en baten 101 548 814 919

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

verschil tussen het resultaat en de bijgestelde begroting van zo’n € 73.000 (-1%). Dit wordt veroorzaakt 

door een overschrijding van de lasten van € 102.000 (+39%) en een overschrijding van de baten van 

€ 29.000 (+0,4%). De meest afwijkende programmaonderdelen zijn hierna toegelicht. 

Resultaat deelneming Ruelong B.V. 
Baanbrekers staat financieel garant voor dochteronderneming Ruelong B.V. Hiervoor is een 
voorziening gevormd. In de begroting 2020 van Baanbrekers is uitgegaan van een dotatie in de 
voorziening ter grootte van het negatief geraamd resultaat 2020 ad € 234.000. Uit de jaarcijfers van 
Ruelong B.V. blijkt dat het negatief gerealiseerd resultaat over boekjaar 2020 € 311.000 bedraagt. Dit 
levert Baanbrekers een budgettair nadeel op van € 77.000. 
 
Incidentele lasten en baten 
In 2020 is sprake van € 56.000 aan incidentele lasten en € 124.000 aan incidentele baten. De 
incidentele lasten worden met name veroorzaakt door afwikkeling van balansposten uit voorgaande 
jaren inzake personeelslasten ad € 50.000. De incidentele baten worden voornamelijk gevormd door 
de opbrengsten (boven boekwaarde) uit verkoop van bedrijfsmiddelen ad € 44.000, afrekening Bbz 
2017 ad € 39.000 en afwikkeling van een balanspost inzake Begeleid Werken 2019 ad € 26.000. 

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 2020 Realisatie 2019

Lasten

Resultaat deelneming Ruelong B.V. 570 234 311 427

Lasten overige omzet 42 5 0 8

Incidentele lasten 921 25 56 10

Totaal lasten 1.533 264 367 445

Baten

Gemeentelijke bijdragen 7.352 7.036 7.036 7.590

Wsw rijksvergoeding Beg. Werken 444 516 519 501

- doorbetaald aan bedrijven -200 -200 -222 -234

- doorbetaald aan buitengemeenten 0 0 0 -15

Overige omzet 80 45 34 47

Incidentele baten 0 65 124 652

Totaal baten 7.676 7.463 7.492 8.541

Saldo van lasten en baten 6.143 7.198 7.125 8.096

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

begroting van € 119.000 (-2%). De meest afwijkende onderdelen op de overhead zijn hierna toegelicht. 

Lage Inkomensvoordeel 
Het Lage Inkomensvoordeel (incl. loonkostenvoordelen) wordt jaarlijks achteraf als subsidie 
uitgekeerd. De hoogte is afhankelijk van het aantal uur dat de werknemer op jaarbasis werkt, afgezet 
tegen zijn jaarinkomen dat met deze uren wordt verdiend. Op basis van nacalculatie is gebleken dat 
de subsidie lager uitvalt dan begroot is. 
 
Overige personeelslasten 
Op de overige personeelslasten is sprake van € 170.000 onderbesteding op het budget. Voor € 135.000 
liggen hier ontvangen ziekengelden van het UWV aan ten grondslag. Dit betreft voornamelijk gelden 
die in het kader van een no-risk polis worden ontvangen. Baanbrekers maakt hier voor de Fidant 
medewerkers die in het doelgroepenregister zijn opgenomen aanspraak op. Daarnaast is een positief 
verschil gerealiseerd op de kosten van het georganiseerd vervoer voor de Wsw-medewerkers. In het 
voorjaar stegen de kosten als gevolg van de coronamaatregelen aanzienlijk, waarop het budget is 
verhoogd. Uiteindelijk heeft de vervoerder met een aantal praktische oplossingen het aantal 
benodigde vervoersbewegingen toch weten te beperken.  Dit levert een budgettair voordeel op van 
€ 55.000. Op de overige posten zijn geen significante afwijkingen. 

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 2020 Realisatie 2019

Gesubsideerd personeel 4.734 4.199 4.139 4.817

- doorbelast Ruelong B.V. -3.745 -3.365 -3.325 -3.678

Netto gesubsidieerd personeel 989 834 814 1.139

Niet gesubsidieerd personeel 3.937 3.803 3.826 3.728

- doorbelast Ruelong B.V. -531 -454 -454 -563

Netto niet gesubsidieerd personeel 3.406 3.349 3.372 3.165

Wsw rijksvergoeding -3.415 -3.757 -3.746 -3.771

- doorbelast Ruelong B.V. 2.808 3.118 3.104 3.088

Netto Wsw rijksvergoeding -607 -639 -642 -683

Lage Inkomensvoordeel (LIV) -291 -255 -228 -270

- doorbelast Ruelong B.V. 82 55 55 66

Netto Lage Inkomensvoordeel (LIV) -209 -200 -173 -204

Overige personeelslasten 897 660 490 527

Inhuur derden 172 476 503 276

Afschrijving 613 504 503 563

Rente 14 14 12 15

Onderhoud 486 610 592 1.027

Algemene lasten 2.116 2.075 2.047 2.018

DVO Ruelong B.V. -731 -700 -654 -702

Lasten overhead 7.144 6.983 6.864 7.139

Overhead
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Inhuur derden 
Vanwege arbeidsongeschiktheid op een kritische formatieplaats bij P&O is gedurende drie maanden, 
aanvullend op wat voorzien was, een externe medewerker ingezet. Dit heeft geleid tot een 
budgetoverschrijding van € 27.000. 
 
DVO Ruelong B.V. 
Jaarlijks wordt door Baanbrekers, op basis van de afgesloten dienstverleningsovereenkomst, een deel 

van de overhead aan Ruelong B.V. doorbelast. In lijn met afbouw van het reguliere werk binnen 

Ruelong B.V. en de gevolgen daarvan op de benodigde ondersteuning vanuit Baanbrekers is het bedrag 

in 2020 op basis van nacalculatie aanzienlijk afgenomen.  
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3.3.4 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de rechtmatigheid van het beheer en 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 en ook het 
beheer en de financiële organisatie, en wel zodanig dat aan de eisen van rechtmatigheid, 
verantwoording 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 het algemeen bestuur op 27 mei 2019). 
 
Normenkader 
Om het normenkader voor de interne beheersing en de accountantscontrole te kunnen gebruiken 
moet het worden geoperationaliseerd. Met andere woorden de regelgeving wordt nader uitgewerkt 
in kaders, richtlijnen en beheersmaatregelen. Het normenkader rechtmatigheid is door het algemeen 
bestuur vastgesteld op 25 mei 2020.  
 
Controleprotocol 
Het controleprotocol 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. Het controleprotocol 
is op 25 mei 2020 door het algemeen bestuur vastgesteld. 
 
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. Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat de organisatie zichtbaar ‘in control’ is. Afwijkingen 
worden gerapporteerd door de afdeling interne controle en wegen mee in het rechtmatigheidsoordeel 
over de organisatie. 
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Begrotingsrechtmatigheid 
In verband met de op handen zijnde wijzigingen in de rechtmatigheidsverantwoording is er voor 2020, 
evenals 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 gerealiseerde lasten en baten zijn beide lager dan geraamd. De lagere baten worden ruimschoots 
gecompenseerd door de lagere lasten.  De conclusie is dat er geen sprake is van 
begrotingsonrechtmatigheid.  

55.359.348               

53.329.452               

2.029.896                 

64.181.430               

63.589.277               

-592.154                   

Positieve afwijking 1.437.742                 

Analyse begrotingsrechtmatigheid

Totaal  van de geraamde lasten programma uitvoering

Onderschrijding 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) 

 
Pagina bestemd voor WNT verantwoording 
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PAGINA BESTEMD VOOR WNT VERANTWOORDING 
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PAGINA BESTEMD VOOR WNT VERANTWOORDING 
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4. BIJLAGEN BIJ DE JAARREKENING 

4.1 SiSa-bijlage bij de jaarrekening (versie d.d. 25-02) 

 

SZW G2B Gebundelde uitkering op 

grond van artikel 69 

Participatiewet_deel openbaar 

lichaam 2020

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en in 

de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor die 

gemeente invullen

Besteding (jaar T) algemene 

bijstand

Baten (jaar T) algemene bijstand 

(exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) IOAZ

Openbaar lichaam o.g.v. Wgr 

(SiSa tussen medeoverheden)

Deel openbaar lichaam Deel openbaar lichaam Deel openbaar lichaam Deel openbaar lichaam Deel openbaar lichaam

Het openbaar lichaam 

verantwoordt hier per gemeente 

over het deel van de regeling dat 

in (jaar T) door het openbaar 

lichaam is uitgevoerd.

I.1 Participatiewet (PW) I.1 Participatiewet (PW) I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

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

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

1 060797 Gemeente Heusden € 6.465.327 € 136.017 € 463.485 € 2.401 € 58.347 

2 060809 Gemeente Loon Op Zand € 2.821.411 € 68.977 € 306.165 € 1.670 € 5.541 

3 060867 Gemeente Waalwijk € 9.360.488 € 340.988 € 559.001 € 3.431 € 53.869 

Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) conform de 

keuzes gemaakt bij G2B/01

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud

Baten (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud

Baten (jaar T) WWIK (exclusief 

Rijk)

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor die 

gemeente invullen

Deel openbaar lichaam Deel openbaar lichaam Deel openbaar lichaam Deel openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud) (Bbz 2004) 

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud) (Bbz 2004) 

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

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

1 060797 Gemeente Heusden € 0 € 61.531 € 24.645 € 0 

2 060809 Gemeente Loon Op Zand € 0 € 32.425 € 11.605 € 0 

3 060867 Gemeente Waalwijk € 0 € 116.289 € 53.743 € 0 

Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) conform de 

keuzes gemaakt bij G2B/01

Besteding (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet

Baten (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet (excl. Rijk)

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor die 

gemeente invullen

Deel openbaar lichaam Deel openbaar lichaam

I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW)

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

Indicator: G2B/12 Indicator: G2B/13 Indicator: G2B/14

1 060797 Gemeente Heusden € 389.973 € 0 

2 060809 Gemeente Loon Op Zand € 217.555 € 0 

3 060867 Gemeente Waalwijk € 782.111 € 0 

SZW G3B Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 (exclusief 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen)_deel openbaar 

lichaam 2020

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en in 

de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor die 

gemeente invullen

Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Rijk)

Baten vanwege vóór 1 januari 

2020 verstrekt kapitaal (exclusief 

Rijk)

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

Rijk)

Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen (Bbz) 2004

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.

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

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

1 060797 Gemeente Heusden € 5.000 € 1.625 € 10.242 € 0 € 0 

2 060809 Gemeente Loon Op Zand € 0 € 0 € 15.300 € 0 € 0 

3 060867 Gemeente Waalwijk € 24.000 € 933 € 148.415 € 0 € 0 

Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) conform de 

keuzes gemaakt bij G3B/01

Besteding (jaar T) uitvoerings- en 

onderzoekskosten artikel 56, 

eerste en tweede lid, Bbz 2004 

(exclusief Bob) 

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor die 

gemeente invullen

Aard controle n.v.t. Aard controle R

Indicator: G3B/07 Indicator: G3B/08

1 060797 Gemeente Heusden € 11.021 

2 060809 Gemeente Loon Op Zand € 7.625 

3 060867 Gemeente Waalwijk € 32.781 

SZW G4B Tijdelijke 

overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers 

(Tozo)  _ deel openbaar 

lichaam 2020

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en in 

de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor die 

gemeente invullen

Welke regeling betreft het? Vul in 

Tozo 1, 2 of 3

Besteding (jaar T) 

levensonderhoud

Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (aflossing)

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.

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

Indicator: G4B/01 Indicator: G4B/02 Indicator: G4B/03 Indicator: G4B/04 Indicator: G4B/05 Indicator: G4B/06

1 060797 Gemeente Heusden Tozo1 € 2.327.528 € 228.028 € 0 € 0 

2 060797 Gemeente Heusden Tozo2 € 757.963 € 71.496 € 21.156 € 4.500 

3 060797 Gemeente Heusden Tozo3 € 422.774 € 12.000 € 21.605 € 3.600 

4 060809 Gemeente Loon Op Zand Tozo1 € 1.128.425 € 80.428 € 0 € 0 

5 060809 Gemeente Loon Op Zand Tozo2 € 340.076 € 10.907 € 12.726 € 0 

6 060809 Gemeente Loon Op Zand Tozo3 € 163.502 € 31.557 € 9.900 € 0 

7 060867 Gemeente Waalwijk Tozo1 € 2.481.889 € 194.581 € 0 € 0 

8 060867 Gemeente Waalwijk Tozo2 € 877.479 € 45.232 € 41.755 € 0 

9 060867 Gemeente Waalwijk Tozo3 € 425.866 € 71.785 € 39.374 € 0 

Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) conform de 

keuzes gemaakt bij G4B/01

Hieronder verschijnt de keuze 

regeling (Tozo 1,2 of 3) conform 

de keuzes gemaakt bij G4B/02

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (overig)

Aantal besluiten levensonderhoud 

(jaar T)

Aantal besluiten 

kapitaalverstrekking (jaar T)

Totaal bedrag vorderingen 

levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 

(i.v.m. verstrekte voorschotten op 

Tozo-aanvragen 

levensonderhoud welke zijn 

ingediend vóór 22 april 2020)

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor die 

gemeente invullen

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

Indicator: G4B/07 Indicator: G4B/08 Indicator: G4B/09 Indicator: G4B/10 Indicator: G4B/11 Indicator: G4B/12

1 060797 Gemeente Heusden Tozo1 € 0 726 42 € 2.550 

2 060797 Gemeente Heusden Tozo2 € 0 179 11

3 060797 Gemeente Heusden Tozo3 € 0 163 4

4 060809 Gemeente Loon Op Zand Tozo1 € 0 378 17 € 8.331 

5 060809 Gemeente Loon Op Zand Tozo2 € 0 77 4

6 060809 Gemeente Loon Op Zand Tozo3 € 0 61 4

7 060867 Gemeente Waalwijk Tozo1 € 0 830 42 € 13.079 

8 060867 Gemeente Waalwijk Tozo2 € 0 199 13

9 060867 Gemeente Waalwijk Tozo3 € 0 168 13

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 12 februari 2021
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4.2 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld  
 

 

In bovenstaand overzicht zijn de baten en lasten over 2020 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 6.852

0.5 Treasury 12

0.8 Overige baten en lasten 7.492 367

0.10 Mutaties  reserves 462

0.11 Resultaat van de s taat van baten en lasten 3.858

6.0 Sociaal domein

6.3 Inkomensregel ingen 41.766 36.749

6.4 Begeleide participatie 13.279 12.465

6.5 Arbeidsparticipatie 1.052 3.749

64.051 64.051

Af: mutaties  reserves -462

Af: resultaat van de s taat van baten en lasten -3.858

63.589 60.194

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 927 970.806        332 367.984     165 161.222     430 441.600         

directe levensbehoeften a 137 333.978        37 120.582     16 26.584       84 186.812         

individuele inkomenstoeslag k 490 223.701        168 77.408       60 26.708       262 119.585         

voorziening voor wonen c 107 120.504        42 38.693       21 23.229       44 58.582           

kosten maatschappelijke zorg e 120 58.758          50 26.948       13 5.350          57 26.460           

kosten medische dienstverlening h 23 19.302          9 4.585          5 9.630          9 5.087             

kosten uitstroombevordering g 64 17.641          23 4.381          7 1.836          34 11.424           

overige kosten soorten i 29 16.631          9 1.761          4 2.959          16 11.911           

individuele studietoeslag l 12 13.965          6 6.639          3 3.426          3 3.900             

kosten huishouden b 15 2.560            4 766             3 978             8 816                 

voorziening voor opvang d 12 2.532            3 386             5 325             4 1.821             

Sub-totaal 1.936 1.780.378    683 650.133     302 262.247     951 867.998         

collectieve ziektekostenpremie m 3.378 707.866        1.074 216.287     636 153.594     1.668 337.985         

diverse adm. posten / ontvangsten 5.641            16.342       -7.633        -3.068            

Totaal 2020 5.314 2.493.885    1.757 882.762     938 408.208     2.619 1.202.915     

Totaal 2019 4.359 2.344.368    1.418 808.219     795 408.051     2.146 1.128.098     

Verschil 2020 t.o.v. 2019 955 149.517        339 74.543       143 157             473 74.817           

Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk

Bijzondere bijstand 2020 naar hoofdkostensoorten
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4.4 Personele bezetting 2020 
 

  

Bezetting* niet-gesubsidieerd (fte's)

Deelprogramma                                
(organisatieonderdeel )

Jaarrekening 
31-12-2019

Berap I             
30-04-2020

Berap II          
31-08-2020

Jaarrekening 
31-12-2020

Gemiddeld 

2020

Gemiddeld 

2019

Inkomensondersteuning 43,5 46,2 46,2 46,7 45,6 44,7

- Inkomensondersteuning 43,5 46,2 46,2 46,7 45,6 44,7

Re-integratie & Participatie 24,0 23,5 24,6 23,6 24,2 23,0

- Re-integratie & Participatie 24,0 23,5 24,6 23,6 24,2 23,0

Leerwerkstructuur 42,7 42,0 36,7 39,2 40,1 38,8

- Werkbedrijf 22,8 19,9 15,6 16,2 18,1 22,5

- Werkpool 19,9 22,1 21,1 23,0 22,0 16,3

Overhead 54,1 51,6 54,5 54,8 53,3 53,7

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

- Directie 8,6 7,6 7,6 7,6 7,7 7,2

- Bedrijfsvoering & Control 36,6 35,4 38,4 39,1 37,1 36,2

- Ruelong B.V. 9,0 7,7 7,5 7,2 7,5 9,5

Sub-totaal 164,3 163,3 161,9 164,3 163,2 160,3

Doorbelast Ruelong B.V. -9,0 -7,7 -7,5 -7,2 -7,5 -9,5

Totaal 155,3 155,6 154,4 157,1 155,7 150,8

Bezetting* gesubsidieerd - Wsw (fte's)

Deelprogramma                                
(organisatieonderdeel )

Jaarrekening 
31-12-2019

Berap I             
30-04-2020

Berap II          
31-08-2020

Jaarrekening 
31-12-2020

Gemiddeld 

2020

Gemiddeld 

2019

Inkomensondersteuning 3,0 3,1 3,1 2,4 3,0 3,0

- Inkomensondersteuning 3,0 3,1 3,1 2,4 3,0 3,0

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

Leerwerkstructuur 278,7 272,0 270,1 263,3 270,6 286,2

- Werkbedrijf 171,5 164,2 158,0 148,5 159,8 187,7

- Werkpool 107,2 107,8 112,1 114,9 110,8 98,5

Overhead 134,4 127,3 122,7 118,0 124,3 140,2

- Boventalligen 0,0 0,0 0,8 0,9 0,4 0,5

- Bedrijfsvoering & Control 23,9 21,5 19,4 21,8 21,0 25,0

- Ruelong B.V. 110,5 105,8 102,5 95,3 102,8 114,7

Sub-totaal 416,1 402,4 396,0 383,8 397,8 429,3

Doorbelast Ruelong B.V. -110,5 -105,8 -102,5 -95,3 -102,8 -114,7

Totaal 305,6 296,6 293,5 288,5 295,0 314,6

Bezetting* gesubsidieerd - Fidant (fte's)

Deelprogramma                                
(organisatieonderdeel )

Jaarrekening 
31-12-2019

Berap I             
30-04-2020

Berap II          
31-08-2020

Jaarrekening 
31-12-2020

Gemiddeld 

2020

Gemiddeld 

2019

Inkomensondersteuning 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 1,0

- Inkomensondersteuning 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 1,0

Re-integratie & Participatie 0,0 2,0 3,4 1,6 2,6 1,8

Leerwerkstructuur 55,6 42,2 37,3 39,9 41,6 49,6

- Werkbedrijf 18,8 14,2 13,3 15,4 15,4 16,3

- Werkpool 36,8 28,1 24,0 24,5 26,1 33,2

Overhead 12,6 12,1 12,5 13,1 11,9 14,6

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

- Bedrijfsvoering & Control 1,2 1,7 3,3 2,6 2,3 1,1

- Ruelong B.V. 11,4 10,4 9,2 10,4 9,6 13,5

Sub-totaal 68,7 57,1 53,8 55,1 56,6 66,9

Doorbelast Ruelong B.V. -11,4 -10,4 -9,2 -10,4 -9,6 -13,5

Totaal 57,4 46,6 44,7 44,7 47,1 53,4

* Bezetting op genoemde peildata

* Bezetting op genoemde peildata

* Bezetting op genoemde peildata
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Gemeente                                               

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

31-12-2019 119,4 (145) 106,3 (126) 180,1 (212) 10,3 (14) 416,1 (497)

30-4-2020 117,1 (142) 103,1 (122) 171,0 (202) 11,2 (15) 402,4 (481)

31-8-2020 115,0 (138) 100,4 (119) 168,0 (199) 11,7 (16) 395,2 (472)

31-12-2020 110,9 (133) 99,3 (118) 163,6 (193) 10,1 (13) 383,8 (457)

Mutatie 2020 -8,5 -(12) -7,0 -(8) -16,6 -(19) -0,2 -(1) -32,3 -(40)

Wsw-bezetting 2020 per gemeente in fte's (aantallen)

TotaalEldersWaalwijkLoon op ZandHeusden
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1. Samenvatting 
Baanbrekers voert in het kader van Social Return on investment (SROI) taken uit voor de drie 
gemeenten. Op basis van de resultaten en bevindingen uit deze evaluatie concludeert Baanbrekers 
het volgende: 

• De effectiviteit van SROI in de huidige vorm kan verder toenemen door de taken van 

Baanbrekers en het boete-proces bij gemeenten te optimaliseren (bevinding 1 en 3). 

Baanbrekers zal daarvoor het interne proces optimaliseren.  

• De effectiviteit van SROI in de huidige vorm wordt echter beperkt doordat realisatie vaker 

middels externe doelgroepen gebeurt (bevinding 4) en minder vaak middels de doelgroep van 

Baanbrekers (bevinding 2 en 3).  

• De effectiviteit van SROI in de huidige vorm is afhankelijk van schommelingen in de 

arbeidsmarkt (bevinding 2 en 6) die mogelijk zijn op te vangen door alternatieve invulling van 

SROI (bevinding 6).  

De drie gemeenten wordt geadviseerd de bevindingen en conclusies mee te nemen in de evaluatie 
van het gemeentelijke SROI-beleid.   
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2. Aanleiding 
Baanbrekers voert in het kader van Social Return on investment (SROI) taken uit voor de drie 
gemeenten. Gemeenten kunnen SROI als voorwaarde opnemen in hun aanbestedingen. Daarmee 
kunnen onder andere extra arbeidsplaatsen gecreëerd worden voor mensen met een grotere afstand 
tot de arbeidsmarkt zoals voor de doelgroep van Baanbrekers (WSW en Participatiewet). Middels deze 
evaluatie brengt Baanbrekers de gemeenten op de hoogte van de voortgang en ervaringen op basis 
waarvan gemeenten het lokale SROI-beleid kunnen evalueren. Tevens wordt deze evaluatie ter 
kennisname aan het Dagelijks en Algemeen bestuur van Baanbrekers aangeboden.  
 

3. SROI in de Langstraat 
De doelgroep voor SROI in de Langstraat is breder dan enkel de doelgroep van Baanbrekers. Zo 
worden door gemeenten ook UWV-klanten, schoolverlaters, BBL-leerlingen en stagiaires van VMBO/ 
Voortgezet Speciaal onderwijs/ MBO / praktijkonderwijs, ex-gedetineerden en werkenden die 
werkloos dreigen te raken tot de doelgroep gerekend. De drie gemeenten hanteren grotendeels 
dezelfde definitie maar kennen ook onderlinge kleine afwijkingen. Door de regionale samenwerking 
op het gebied van werkgeversdienstverlening via WSP Midden Brabant is de UWV-doelgroep voor 
Baanbrekers bereikbaar. De andere doelgroepen komen enkel in beeld zodra zij zich melden voor een 
uitkering of met een verzoek voor begeleiding naar werk.   
 
In het strategisch plan 2015-2018 van Baanbrekers wordt social return nog genoemd als een van de 
relevante instrumenten voor de doelgroep van Baanbrekers : “Ook is het belangrijk dat de gemeenten 
social return opnemen in openbare en onderhandse aanbestedingsbestekken. Zo kunnen personen uit 
de doelgroep van Baanbrekers worden ingezet bij de uitvoering.” . In het koersdocument ‘Kom in 
beweging’ is er geen specifieke aandacht voor SROI. De laatste evaluatie van Baanbrekers over SROI 
dateert van juli 2017. Daarin is, na een piek in 2014 in volume en realisatie, een daling van de 
realisatie te zien terwijl het volume toeneemt. In de mondelinge toelichting door de toenmalig 
directeur wordt aangegeven dat er verschillende oorzaken kunnen zijn en dat die zowel bij 
gemeenten, Baanbrekers en bij de leveranciers kunnen liggen.  
 

 
Verslag inbesteding en SROI over 2016, Algemeen bestuur Baanbrekers 12-07-2017 

 
In de periode eind 2018 begin 2019 hebben afgevaardigden van Baanbrekers en de gemeenten 
gesproken over de effectiviteit en de werkwijze van SROI in de Langstraat. Er werd onduidelijkheid 
ervaren over de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten, Baanbrekers en leveranciers in het 
SROI-proces. De gesprekken hebben geleid tot een betere rolverdeling en praktische aanpassingen in 
de werkwijze zoals in het volgende schema is weergegeven.  
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Fase processtap Verantwoordelijke 

Aanbesteding Afwegen SROI op te nemen in aanbesteding Gemeente 

Aanbesteden  Gemeente 

Gunnen Gemeente 

Doorgeven SROI-gegevens aan Baanbrekers Gemeente 

Realisatie  Registreren verkregen SROI- gegevens. Baanbrekers 

Contact opnemen met leverancier:  

• ophalen van missende gegevens voor 

registratie 

• achterhalen van wensen en mogelijkheden 

van de leverancier m.b.t. SROI-realisatie 

• adviseren opties en alternatieve invullingen 

Baanbrekers 

Voorstellen van kandidaten passend bij wens 
leverancier 

Baanbrekers  

SROI realiseren Leverancier  

SROI-realisatie doorgeven aan Baanbrekers  Leverancier 

Indien nodig leverancier rappelleren SROI-realisatie 
door te geven 

Baanbrekers 

Registreren SROI-realisatie Baanbrekers 

Versturen SROI-overzichten aan gemeente Baanbrekers 

Afronding Toetsen of aan SROI-plicht is voldaan Gemeente 

Afwegen een boete op te leggen bij onderrealisatie Gemeente 

 
In deze gesprekken is ook de effectiviteit van SROI in de huidige vorm besproken. Dat heeft geleidt tot 
onderstaande bevindingen van zowel Baanbrekers als gemeenten. Het is Baanbrekers niet bekend op 
welke wijze deze bevindingen van invloed zijn geweest op het gemeentelijke SROI-beleid.  

• Leveranciers lijken in een vraaggerichte markt bereid om meer inspanningen te leveren, 

bijvoorbeeld op gebied van SROI, om een opdracht gegund te krijgen. 

• In een krappe arbeidsmarkt zijn de kansen op een duurzame plaatsing bij reguliere werkgevers 

groter dan bij een SROI-plaatsing die veelal tijdelijk van aard is.   

• Baanbrekers ervaart een toenemende mismatch tussen de functie-eisen van leveranciers en 

de mogelijkheden van de doelgroep van Baanbrekers en de arbeidsmarktregio.  

• SROI opnemen in een aanbesteding kan een prijs opdrijvend effect hebben waardoor 

gemeenten alsnog zelf betalen voor de SROI-realisatie.   

• SROI kan onder de goede omstandigheden een nuttig instrument zijn.  

• Inspanningen en resultaten lijken niet in verhouding.   

• SROI kan wellicht ook op andere manieren worden gerealiseerd ten gunste van de doelgroep 

van Baanbrekers, zoals deelname aan het Maatjesproject, geld storten in een SROI-fonds, het 

beschikbaar stellen van kennis (bijvoorbeeld een ICT-training) of materialen (bijvoorbeeld 

werkkleding of fietsen).  

• SROI kan wellicht ook buiten de doelgroep van Baanbrekers om van nut zijn voor de 

gemeenten. Bijvoorbeeld door het leveren van een materiële of financiële bijdrage aan het 

sport- en cultuurklimaat of het vergroten van de leefbaarheid in een wijk.   
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4. Resultaten  
De volgende grafiek geeft inzage in inzage in de SROI-verplichtingen over de 2017-2020. Per jaar is het 
totaal aantal lopende en gestarte SROI-verplichtingen genoemd (Aantal) de totale SROI-waarde van 
deze verplichtingen (Volume) en de totale waarde van de realisatie van de  SROI-verplichtingen 
(Realisatie). De registratie van 2020 is bij het schrijven van deze evaluatie niet volledig. Zo zijn 11 van de 
37 volumes niet bekend en is van 29 van de 37 geen realisatie bekend.  
 

 
 
Er is een groei in het aantal verplichtingen te zien in 2019. Deze groei is te verklaren doordat SROI eind 
2018, begin 2019 meer aandacht heeft gekregen en de overdracht van gegevens van gemeenten naar 
Baanbrekers beter is geborgd. Het volume is grotendeels gekoppeld aan het aantal verplichtingen en 
laat dan ook eenzelfde groei zien in 2019. De realisatie is structureel laag ten opzichte van het volume. 
Er is sprake van een zeer hoge onderrealisatie. In 2020 is de realisatie zo’n 27% hoger ten opzichte van 
de eerdere jaren. Het is aannemelijk dat ook dit een effect is van de intensivering van de contacten 
tussen Baanbrekers en leveranciers als gevolg van de in 2019 aangescherpte werkwijze.  
 
Gemeenten ontvangen periodiek de uitgebreide specificatie van de SROI-verplichtingen op basis 
waarvan zij kunnen beoordelen welke leverancier aan diens SROI-verplichting heeft voldaan. Bij 
onderrealisatie heeft de gemeente de mogelijkheid een boete op te leggen.  
 
De totaalresultaten zijn in de volgende grafieken uitgesplitst naar gemeente.  
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Het aantal  SROI-verplichtingen in de gemeente Heusden is in 2019 gegroeid en in 2020 gelijk gebleven. 
In 2020 betrof dit 9 nieuwe verplichtingen en 9 nog lopende verplichtingen. In 2020 mist van 4 van de 
18 verplichtingen het volume, waardoor in werkelijkheid het volume hoger zal liggen dan in deze grafiek 
getoond. De realisatie is in 2020 hoger dan in 2019 maar nog altijd structureel zeer laag. Van 14 van de 
18 verplichtingen is geen realisatie bekend bij Baanbrekers.  
 

 
 
Het aantal  SROI-verplichtingen in de gemeente Loon op Zand is over de getoonde jaren constant 
gebleven. Het gaat in alle jaren om 6 nog lopende verplichtingen uit 2017. Van 1 van deze 6 
verplichtingen is het volume niet bekend, waardoor in werkelijkheid het volume hoger zal liggen dan in 
deze grafiek getoond. De realisatie is structureel laag ten opzichte van het volume. De getoonde 
realisatie heeft betrekking op 1 verplichting. Van 5 van de 6 verplichtingen is geen realisatie bekend bij 
Baanbrekers.    
 

 
 
Het aantal  SROI-verplichtingen in de gemeente Waalwijk is in 2019 flink gegroeid en in 2020 nog verder 
toegenomen. In 2020 betrof dit 4 nieuwe verplichtingen en 9 nog lopende verplichtingen. In 2020 mist 
van 6 van de 13 verplichtingen het volume, waardoor in werkelijkheid het volume hoger zal liggen dan 
in deze grafiek getoond. De realisatie is in 2020 hoger dan in 2019 maar nog altijd structureel zeer laag. 
Van 10 van de 13 verplichtingen is geen realisatie bekend bij Baanbrekers.  
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5. Bevindingen Baanbrekers 
1. Registratie SROI is incompleet  

De taakverdeling tussen gemeenten, Baanbrekers en leveranciers is na de tussenevaluatie in 2019 
duidelijk. Dit is deels zichtbaar in de resultaten op basis van de SROI-registratie van Baanbrekers. 
Binnen Baanbrekers waren tot voorkort delen van de taakverdeling nog onvoldoende geborgd 
waardoor delen van de registratie niet gevuld zijn. Hierdoor geven de resultaten geen volledig 
betrouwbaar beeld. Zo zijn 11 van de 37 volumes niet bekend en is van 29 van de 37 verplichtingen 
geen realisatie bekend. De missende gegevens worden nog achterhaald om gemeenten een kloppend 
overzicht te geven.  
 
2. De mogelijkheden van de doelgroep worden beperkter 

Baanbrekers signaleert voor SROI-plaatsingen een toenemende mismatch tussen vraag (functie-eisen) 
en aanbod (doelgroep). Daarvoor zijn meerdere verklaringen. Allereerst is de doelgroep van 
Baanbrekers structureel aan het veranderen. Bij de invoering van de Participatiewet is voorzien dat de 
samenstelling van de doelgroep gaat wijzigen zoals in onderstaand figuur weergegeven. Vooral door 
de instroom van de doelgroep ‘voorheen wajong’ (rood in de figuur) wordt de gemiddelde afstand tot 
de arbeidsmarkt van de gehele doelgroep groter. Voor SROI-plaatsingen via Baanbrekers is de afname 
van WSW oud (oranje) en toename van nieuwe doelgroep regulier (geel) en nieuwe doelgroep 
beschut (Blauw) minder relevant doordat de doelgroep van Baanbrekers al uit de combinatie van 
bijstand (groen) en WSW oud bestaat.  
 

 
Berenschot november 2018 

Daarnaast zijn in de hoogconjunctuurjaren (tot begin 2020) de kandidaten met een vrij korte afstand 
tot de arbeidsmarkt sneller uitgestroomd en maakten zij nauwelijks onderdeel uit van nieuwe 
instroom. Daardoor werd de gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt van het overgebleven zittende 
bestand groter.  
 
3. Functie-eisen van leveranciers blijven relatief hoog 

Baanbrekers signaleert voor SROI-plaatsingen een toenemende mismatch tussen vraag (functie-eisen) 
en aanbod (doelgroep). Enerzijds door de beperktere mogelijkheden van de doelgroep, anderzijds 
doordat de functie-eisen door de leveranciers niet worden bijgesteld aan de mogelijkheden van de 
doelgroep. Baanbrekers ziet de volgende factoren als meest logische verklaring hiervoor.   

• De werkzaamheden zijn niet geschikt te maken voor de beschikbare doelgroep, ook niet na 

advies van Baanbrekers.  

• De leverancier voelen te weinig (financiële) prikkels om meer pogingen te wagen 

werkzaamheden geschikt te maken, ook na advies van Baanbrekers.  
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De eerst genoemde is de meest gehoorde verklaring van leveranciers. Het is niet ondenkbaar dat 
intensivering van het contact tussen de leverancier en Baanbrekers kan leiden tot meer geschiktere 
werkplekken. Dit leidt echter tot hogere proceskosten (advies) en onzekere baten (realisatie).   
 
De tweede verklaring hangt samen met het boetebeleid van gemeenten. Baanbrekers is niet bekend 
met de gevallen waarin onderrealisatie tot een boete leidt. De verwachting is dat onderrealisatie lang 
niet altijd beboet wordt, waardoor leveranciers wellicht minder prikkels ervaren om onderrealisatie te 
voorkomen. Baanbrekers verwacht dat het verbeteren van dit boete-proces in eerste instantie zal 
leiden tot een terugvloeiing van de SROI-middelen naar gemeenten (via boetes) en uiteindelijk tot een 
hogere SROI-realisatie. Baanbrekers kan gemeenten beter faciliteren door vaker de SROI-registraties 
te delen zodat gemeenten onderrealisatie tijdig kunnen signaleren en daar de juiste consequentie aan 
kunnen verbinden.  
 
4. Toename van realisatie door andere doelgroepen  

Wanneer een leverancier over een PSO-certificering beschikt, wordt deze vaak ingezet als onderdeel 
van de SROI-realisatie.  

 
 
 
 
 
 
 
 

In de praktijk betekent dit dat er bij een PSO-certificaat direct voldaan wordt aan (een deel van) de 
SROI-realisatie, terwijl er geen nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd worden voor de doelgroep van 
Baanbrekers of andere doelgroepen uit de Langstraatgemeenten. De inspanningen van gemeenten en 
Baanbrekers rondom SROI verdienen zich in dit geval niet terug.  
 
Ook signaleert Baanbrekers dat leveranciers buiten de doelgroep van Baanbrekers of WSP-Midden 
Brabant zelf op zoek gaan naar invulling van arbeidsplaatsen in het kader van SROI. Bijvoorbeeld bij 
aangrenzende arbeidsmartkregio’s. Ook in dit geval is er voldaan aan (een deel van) de SROI-realisatie 
zonder dat er nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd voor de inwoners van de Langstraatgemeenten. De 
inspanningen van gemeenten en Baanbrekers rondom SROI verdienen zich ook hierbij niet terug.    
 
5. Alternatieve invulling SROI  

In de tussenevaluatie is gesproken over alternatieve invullingen voor SROI. De leverancier gaat met 
Baanbrekers in gesprek over maatwerkoplossingen waarbij de leverancier kennis of bedrijfsmiddelen 
inzet ten gunste van de doelgroep van Baanbrekers. Een succesvoorbeeld daarvan is de ICT-
leverancier die een computercursus georganiseerd heeft voor statushouders. Er was sprake van een 
win-win situatie. Door intensieve afstemming tussen de SROI-specialist van Baanbrekers en de 
leverancier ontstond een maatwerkoplossing. De impact van zo’n oplossing lijkt groter dan enkel de 
geregistreerde SROI-realisatie, die zelfs lager uitvalt dan realisatie door plaatsing. De inspanningen die 
hierbij door Baanbrekers geleverd moeten worden staan daardoor nauwelijks in verhouding tot de 
opbrengsten. Baanbrekers benoemt de opties tot maatwerk in gesprekken met leveranciers, maar 
houdt daarbij ook in de gaten of de kans van slagen groot genoeg is. Daarmee voorkomen we dat 
inspanningen van Baanbrekers zich onvoldoende terugverdienen in realisatie.   
 
 
 
  

PSO. De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk 
onderbouwd  kwaliteitskeurmerk van TNO dat inzicht geeft in de mate waarin 
organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie 
van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. De PSO brengt op bedrijfsniveau in kaart hoe 
het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt zich verhoudt tot het totaal 
aantal werkzame medewerkers gedurende een peiljaar.   
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6. Overige bevindingen 

Naast de hiervoor opgesomde bevindingen van Baanbrekers blijven de volgende bevindingen (eind 
2018 begin 2019) nog open ter beoordeling door de gemeente.   

• Leveranciers lijken in een vraaggerichte markt bereid om meer inspanningen te leveren, 

bijvoorbeeld op gebied van SROI, om een opdracht gegund te krijgen. 

• SROI opnemen in een aanbesteding kan een prijs opdrijvend effect hebben waardoor 

gemeenten alsnog zelf betalen voor de SROI-realisatie.   

• SROI kan onder de goede omstandigheden een nuttig instrument zijn.  

• Inspanningen en resultaten lijken niet in verhouding.   

• SROI kan wellicht ook buiten de doelgroep van Baanbrekers om van nut zijn voor de 

gemeenten. Bijvoorbeeld door het leveren van een materiële of financiële bijdrage aan het 

sport- en cultuurklimaat of het vergroten van de leefbaarheid in een wijk.   

Bovenstaande bevindingen hebben vooral betrekking op de afweging van gemeenten om al dan geen 
SROI in een aanbesteding op te nemen. Baanbrekers herkent het conjuncturele effect dat onder het 
eerste bullet wordt genoemd en ziet dat dit wordt versterkt in een krappe arbeidsmarkt. De invulling 
van SROI op andere wijze, zoals genoemd in de laatste bullet, kan de effecten van arbeidsmarkt 
schommelingen opvangen en bijdragen om de SROI-realisatie meer lokaal van nut te laten zijn.  

6. Conclusies & advies 
Op basis van de resultaten en bevindingen concludeert Baanbrekers het volgende: 

• De effectiviteit van SROI in de huidige vorm kan verder toenemen door de taken van 

Baanbrekers en het boete-proces bij gemeenten te optimaliseren (bevinding 1 en 3). 

Baanbrekers zal daarvoor het interne proces optimaliseren.  

• De effectiviteit van SROI in de huidige vorm wordt echter beperkt doordat realisatie vaker 

middels externe doelgroepen gebeurt (bevinding 4) en minder vaak middels de doelgroep van 

Baanbrekers (bevinding 2 en 3).  

• De effectiviteit van SROI in de huidige vorm is afhankelijk van schommelingen in de 

arbeidsmarkt (bevinding 2 en 6) die mogelijk zijn op te vangen door alternatieve invulling van 

SROI (bevinding 6).  

De drie gemeenten wordt geadviseerd de bevindingen en conclusies mee te nemen in de evaluatie 
van het gemeentelijke SROI-beleid.   
 

 


