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Oprichten participatiebedrijf sociaal domein 
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Aan de Raad, 

Het college heeft op 11 december 2012 besloten om opdracht te geven tot het opstellen van een 
businesscase om te onderzoeken of het participatiebedrijf de oplossing is voor de herstructurering op het 
sociaal domein. Dit onderzoek zal medio mei 2013 zijn afgerond, waarna op basis van de businesscase 
een afweging kan worden gemaakt over het al dan niet oprichten van een participatiebedrijf. Ook de 
colleges van de gemeente Woensdrecht en Bergen op Zoom zullen rond dezelfde tijd dit besluit nemen, 
omdat we op uitvoeringsniveau samenwerken binnen de ISD Brabantse Wal. Het is de bedoeling om ook 
hier gezamenlijk in op te trekken. 

Een gezonde exploitatie bij WVS-Groep zodat de gemeentelijke bijdrage kan worden afgeschaft en een 
oplossing voor mensen die willen werken, maar door een grote wachtlijst soms jaren moeten wachten op 
een dienstverband bij WVS-Groep. Meedoen in de samenleving is belangrijk en wel om meer dan een 
reden. Meedoen betekent dat iemand meetelt en participeert, een bijdrage levert aan de maatschappij. 
De wens is om tot een oplossing te komen voor mensen die willen werken, maar door een grote wachtlijst 
soms jaren moeten wachten op een dienstverband bij WVS-Groep. Uiteindelijk biedt ook immers betaald 
werk het beste perspectief tegen armoede en uitsluiting. Hierbij past wel de realisatie dat niet iedereen die 
stap naar betaald werk kan zetten. Voor sommige mensen is maatschappelijke participatie het hoogst 
haalbare. Ook dat moet voor die mensen ondersteunt en gefaciliteerd worden. 

In het voorjaar 2012 heeft de gemeenteraad besloten tot het vaststellen van de 12 uitgangspunten voor 
het herstructureringsplan Sociale Werkvoorzieningen. In de kern komt het er op neer dat de WVS de 
uitvoerder wordt voor de 9 gemeenten voor Beschut Werk en de doelgroep arbeidsmarkt (sub)regionaal 
wordt opgepakt, voor ons op de schaal van de Brabantse Wal. Thans is de Intergemeentelijke Sociale 
Dienst al volop bezig met het beperken van de instroom en het vergroten van de uitstroom door een zeer 
actieve werkgeversbenadering. De lokale arbeidsmarkt en werkgelegenheid is hierin essentieel. 

Als gevolg van de herstructurering van de Sociale Werkvoorziening dient er ook het een en ander te 
gebeuren op (sub) regionaal gebied. Hiervoor is het concept Participatiebedrijf bedacht, een bedrijf 
waarin arbeidsontwikkeling centraal staat en de doelgroep arbeidsmarkt ( deel van de WSW en de 
huidige doelgroep WWB) kan begeleiden naar een reguliere baan bij een reguliere werkgever. De ISD en 
de taken van de Stichting Samenwerken kunnen worden toegerekend naar een Participatiebedrijf. 

Om dit te bereiken moet er serieus werk gemaakt worden van het oprichten van een participatie bedrijf. 
Door optimaal gebruik te maken van de voorzieningen en al beschikbare infrastructuur, kan de totale 
huidige doelgroep goed ondersteunt worden. Daarnaast biedt het voldoende kansen om in de toekomst 
ook andere doelgroepen te bedienen. Het participatiebedrijf voldoet hiermee aan de huidige en 
toekomstige behoefte. Er zal eveneens verdere samenwerking gezocht moeten worden met onderwijs en 
ondernemers. Vraag is leidend, wat betekent dat het aanbod daarop afgestemd moet worden. 



Bij het vormen van en oprichten van een participatiebedrijf, vindt het college het van groot belang om 
eerst de gevoelens te peilen van de gemeenteraad. Daarom is gekozen voor deze raadsmededeling. De 
notitie 'Participatiebedrijf Brabantse Wal' zoals in de bijlage is bijgevoegd, vormt hierbij het uitgangspunt. 
In die notitie zijn uiteraard ook opgenomen de door u vastgestelde uitgangspunten voor de 
herstructurering van de WSW. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 

drs. S.C.C.M. Bolten 
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