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Crisis ook merkbaar bij Baanbrekers 

De economische crisis heeft directe gevolgen voor de werkgelegenheid, ook in onze regio. Bedrijven 
gaan failliet of slanken af. Het UWV (belast met uitvoering werkloosheidswet) ziet zijn bestanden 
sterk uitbreiden. Bij Baanbrekers gaat het vooral om bijstandsuitkeringen en daar doet zich dat zelfde 
verschijnsel, zij het iets vertraagd, ook voor. Voor 2013 werd in de begroting van Baanbrekers nog 
een negatief resultaat verwacht van 1,3 miljoen, maar afgelopen week bleek dat nog veel te 
optimistisch. 

Afgelopen maandag werd in het Algemeen Bestuur van Baanbrekers (opvolger van ISD en WML) de 
2e bestuursrapportage van dit jaar behandeld. Daarin worden de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering 
en de financiële gevolgen daarvan, nader toegelicht. En daar word je nou niet bepaald vrolijk van. 
Werd in de begroting nog een negatief resultaat van 1,3 miljoen verwacht, op basis van de resultaten 
in het 1e halfjaar wordt dat nu voorlopig bijgesteld naar 2,8 miljoen negatief over geheel 2013. De 
baten vallen in het 1e halfjaar al 8½ ton lager uit. Belangrijke oorzaken: de bijzondere bijstand valt 
veel duurder uit, de opbrengst  vanuit het werkbedrijf is een stuk lager en zeer opvallend: van de 
geraamde opbrengst inbesteding en social return is nog steeds helemaal niets gerealiseerd. Bij het 
vaststellen van de begroting hebben Heusden, Loon op Zand en Waalwijk afgesproken dat ze een 
deel van de werkzaamheden die ze als gemeente jaarlijks uitbesteden, zullen onderbrengen bij 
Baanbrekers. Een soort voorkeurspositie dus om Baanbrekers waar mogelijk wat extra ondersteuning 
te geven. In de begroting was daar een voordeel voor Baanbrekers van 680 duizend euro voor 
ingerekend. Maar in het eerste halfjaar is daar dus helemaal niets van terecht gekomen. Volgens de 
verantwoordelijke wethouders (ook aanwezig in dezelfde bestuursvergadering) blijkt het in de 
praktijk erg lastig om deze doelstelling ook echt te realiseren. 

Het aantal bijstandsklanten gaat dit jaar drastisch stijgen. Ging Baanbrekers eerder nog uit van 
gemiddeld 1300 klanten over geheel 2013, nou zit men al op een bestand van ruim 1500 mensen en 
men verwacht dat dit getal zelfs realistisch is als gemiddelde over geheel 2013. Dit heeft niet alleen 
gevolgen voor de uitkeringen die betaald moeten worden. Ook de personeelsinzet 
(inkomensconsulenten, uitkeringsadministratie en alles wat er verder bij komt kijken) moet veel 
groter zijn dan begroot. Als deze ontwikkeling zich zo doorzet, dan zal het tekort over 2013 naar 
verwachting toenemen tot 2,8 miljoen. Een forse tegenvaller voor de drie gemeenten die dat tekort 
zullen moeten bijlappen. Toch heeft het Algemeen Bestuur nog niet besloten tot een 
begrotingswijziging. Op de eerste plaats hoopt men via diverse bezuinigingsmaatregelen de kosten te 
beperken. Op de tweede plaats wordt het definitieve rijksbudget voor de bijstandsuitkeringen pas in 
oktober bekend (dat kan dus nog een extra mee- of tegenvaller opleveren) en bovendien probeert 
men de uitkeringslasten zoveel mogelijk in de hand te houden. Naast de gebruikelijke maatregelen 
zoals kritisch kijken naar de instroom bij de poort komt Baanbrekers daarom nu met een zgn. 
Aanvalsplan. Doel van dit aanvalsplan is om het 2e halfjaar een extra uitstroom van 100 
uitplaatsingen te genereren en dat is in deze arbeidsmarkt erg ambitieus te noemen. Vanuit het 
Werkbudget (geoormerkte gelden ten behoeve van de participatie) wil men 845 duizend euro voor 
dit plan inzetten. Men denkt bijvoorbeeld aan extra personeelsinzet (1,5 fte) bij benadering van 
werkgevers, een intensiever gebruik van de faciliteiten bij Baanbrekers, tijdelijke plaatsing van WWB-
ers bij het Midden- en Kleinbedrijf meer faciliteren door een loonkostensubsidie en het inzetten van 



een nieuw matchingsysteem (waarmee snel een goede match te maken moet zijn tussen werkgever 
en een geschikte kandidaat). 

Zoals gezegd, men wil  hiermee 100 extra mensen plaatsen bij bedrijven die dan ook zoveel mogelijk 
moeten gaan uitstromen naar regulier werk. Een ambitieuze doelstelling en als die ook inderdaad 
gerealiseerd wordt, dan wordt daarmee een besparing op het uitkeringsbudget bereikt van ruim drie 
ton per jaar. Of dat ook lukt is maar zeer de vraag maar niks doen is ook geen optie. 
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