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1 11 Op pagina 5 wordt gesproken over een “ afslag op het aan  

Baanstede door te betalen uurtarief voor detacheringen”. Hoe 

groot is deze afslag? 

 

De ‘afslag’ op het door te betalen uurtarief moeten we afleiden 

van de bieding van Agens van destijds. Afhankelijk van de soort 

detachering heeft Baanstede die teruggerekend naar € 4 tot € 5 

per uur. N.B.: die afslag had Agens gehanteerd voor de eigen 

kosten-, winst- en risico-opslag. De traject- en 

begeleidingskosten zouden dan voor Baanstede vervallen. 

2 11 Pagina 16/17. Worden de meerjarige risico's met name die ten 

aanzien van de detacheringen niet te laag ingeschat? 

Hierbij is gerekend dat of het nieuw te plaatsen volume (50) 

geheel niet wordt gehaald en/of het uurtarief wordt niet gehaald. 

Dit risico is daarmee niet te laag ingeschat.   

3 11 Pagina 22. Is het uitgangspunt van het transitieplan dat in 2019 

alle medewerkers met een Sw-indicatie naar regulier werk zijn 

begeleid, nog wel realistisch? 

 

Wij gaan hier nog steeds van uit, waarbij opgemerkt dat voor SW-

medewerkers die niet te plaatsen zijn een voorziening wordt 

gecreëerd (beschut werken). De verwachting is mede gebaseerd 

op het vervreemden van een aantal  bedrijfsonderdelen, 

waardoor een groot aantal  SW-medewerkers ‘verhuizen’ naar 

een nieuwe werkgever.  

4 11 Pagina 24. Waar is de plaatsingsvergoeding op gebaseerd, is dit 

marktconform? 

Er vinden regelmatig marktconsultaties plaats. De genoemde 

plaatsingsvergoeding is marktconform en is gebaseerd op de 

verwachte kosten, waaronder begeleiding.  

5 11 Pagina 25. Komt dit personeel ook in aanmerking voor de 

benodigde opbouw van de ambtelijke organisatie van de 

gemeenten? 

 

Wij zetten in om de ambtenaren mee te laten ‘verhuizen’ bij de 

vervreemdingen. Er vindt overleg plaats tussen gemeenten en 

BaanStede over de resterende ambtenaren. Hierbij opgemerkt 

dat veel gemeenten staan voor reorganisaties.  

  

  


