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De negatieve begroting voor het afgelo-

pen boekjaar, die vooral toe te schrijven 

was aan een vermindering van de 

subsidie van de overheid, is ruim 1,6 

miljoen euro positiever uitgevallen dan 

voorzien. Kostenbesparingen en ook 

een beter bedrijfsresultaat waren hier 

debet aan.

Zonder de inzet van onze medewerkers 

en het vertrouwen van en construc-

tieve samenwerking met Onderne-

mingsraad, gemeenten en bedrijfsleven 

waren deze resultaten niet mogelijk. 

Een bijzonder woord van dank is dan 

ook op zijn plaats. In deze mag natuur-

lijk de inzet van het dagelijks bestuur 

en het algemeen bestuur niet onver-

noemd blijven.

J.H.G. (Jos) Koopman

Algemeen Directeur

In het afgelopen jaar is de plattere 

organisatie die we al sinds 2009 voor 

ogen hadden verder gerealiseerd. Dit 

heeft geresulteerd in de afbouw van de 

2 divisies in 2010 naar de huidige één 

bedrijven structuur. Deze organisatie-

aanpassing leidt tot grotere efficiency 

en verhoging van de kwaliteit, zaken 

die ook de komende jaren nauwgezet 

onder de aandacht zullen blijven.

WVS-groep heeft het afgelopen jaar 

een intense dialoog gevoerd met 

de deelnemende gemeenten over 

haar toekomst. We zien onszelf nog 

steeds als een belangrijke partner voor 

gemeenten en UWV waar het gaat 

om het begeleiden en ontwikkelen 

van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt naar zo regulier mogelijk 

werk. Ook wat betreft de uitvoering 

van de toekomstige wet Werken naar 

Vermogen zien we ons in staat hierin 

onze toegevoegde waarde aan te to-

nen.

Nog meer dan 2010 stond het voorbije jaar in het teken van: ‘We halen eruit wat erin zit!’, wanneer we terugkijken naar 

wat we hebben gedaan op het gebied van het ontwikkelen van onze medewerkers. Hierdoor kunnen we stellen dat onze 

medewerkers ‘Sterk door werk‘ geworden zijn. Maar in niet mindere mate gold dit ook voor onze bedrijfsvoering. Beide 

zaken zullen in de komende jaren nog intensiever onder onze aandacht blijven, gezien de terugtredende overheid en de 

daaruit voortvloeiende bezuinigingen en de gevolgen voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Op het personele vlak is er ons in het 

voorbije jaar alles aan gelegen geweest 

om onze medewerkers sterk te maken 

door werk. Daarmee doelen wij op 

de intensieve wijze waarmee we een 

groot aantal medewerkers hebben 

begeleid en gestimuleerd om een op-

leiding te volgen binnen hun ontwikkel-

mogelijkheden bij het werk. Naast de 

reguliere opleidingen voor Schoonmaak 

– de SVS opleiding- en de basisopleidin-

gen voor de Groenvoorziening,  hebben 

wij ook opleidingen gegeven op AKA 

niveau voor Industrie en conciërgeop-

leidingen voor onze gedetacheerde 

medewerkers. In 2011 zijn verder de 

opleidingen voor Hoger en Midden-

kader afgerond,

Voorwoord

http://www.youtube.com/watch?v=Zj1Pn7_2MZg
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2500 mensen met een SW-indicatie, 

tegenover zo’n 180 medewerkers bij 

het regulier personeel. “Als het gaat 

om het  begeleid werken dan scoort 

de WVS-groep lager dan landelijk maar 

op het gebied van detachering scoren 

we weer hoger. Ook wat betreft de 

financiën zijn we duidelijk ‘in control’. 

Dit betekent niet dat we achterover 

gaan leunen. Nee, juist nu moeten we 

inzetten op het nog efficiënter werken 

en zoeken naar vernieuwing en ontwik-

keling”, stelt John.  Er ligt tegelijkertijd 

vanuit het Rijk een opdracht om extra 

doorstroom te genereren naar de ar-

beidsmarkt.  Het kabinet zet in op een 

afbouw: “Voor elke drie mensen die 

uitstromen mag er slechts één nieuwe 

intreder met een indicatie beschut 

werken in de plaats komen.”

Schoonmaakdiensten
Steeds meer gemeenten maken 

gebruik van de mogelijkheid om in te 

besteden bij de WVS-groep. “Zo heb-

WVS-voorzitter John van Hal is in 

het dagelijks leven wethouder van 

de gemeente Rucphen. Het voorzit-

terschap van WVS-groep is een taak 

die hij nu vier jaar uitoefent, daarvoor 

was hij twee jaar vice-voorzitter. “Er 

komt heel wat op de gemeenten af”, 

weet hij. “De transitie van de jeugd-

zorg, het overhevelen van landelijke 

taken naar de gemeente, welke rol 

krijgen de lokale overheden en vooral: 

wat gaat het financieel betekenen?” 

Uitgangspunt in het nieuwe beleid van 

het Rijk is dat iedereen die dat kan ook 

daadwerkelijk actief deelneemt aan het 

arbeidsproces. Dit wordt opgenomen 

in de WWNV die in de plaats zal komen 

van de Wet Sociale werkvoorziening 

(WsW), de Wet Werk en arbeidson-

dersteuning jonggehandicapten (Wet 

Wajong) en de Wet Werk en Bijstand 

(WWB).

Op het moment dat dit jaarverslag 

verschijnt is er nog veel onzeker, maar 

één ding staat volgens John als een 

Voor WVS-groep is 2011 het jaar van veranderingen. De komende jaren gaat de sociale wetgeving ingrijpend verande-
ren door de invoering van de nieuw te vormen Wet Werken naar Vermogen (WWNV) en dit zal ook zijn weerslag hebben 
op de sociale werkvoorziening. WVS-groep zal dan ook in zijn huidige vorm veranderen. Voor de huidige doelgroep zal 
dan ook nog meer ingezet worden op het begeleid werken of detachering. Alleen als iemand echt beschut moet werken 
zal dat ten alle tijden mogelijk blijven. Ook binnen de nieuwe wetgeving. De negen West-Brabantse gemeenten, de ‘ei-
genaren’ van WVS-groep, zijn dan ook druk bezig om te kijken hoe zij deze uitdaging samen vorm gaan geven. “Wij als 
gemeenten kunnen daar zelf het goede voorbeeld in geven door constant te kijken hoe wij als gemeente de doelgroep 
zelf in kunnen zetten dan wel meenemen in aanbestedingen, aldus bestuursvoorzitter John van Hal.”

paal boven water: “Er zullen meer 

mensen moeten gaan deelnemen aan 

het ‘gewone’ arbeidsproces.”

Uitstekend jaar
“Als we terugkijken naar 2011 dan 

heeft WVS-groep het veel beter gedaan 

dan geprognotiseerd. Was er vanuit het 

Rijk geen korting toegepast dan hadden 

we weer zwarte cijfers gedraaid naast 

het gegeven dat tevens de gemeen-

telijke bijdrage tot nul zou zijn geredu-

ceerd”, concludeert de voorzitter. Dat 

is onder meer te danken aan een aantal 

maatregelen die in de afgelopen jaren 

genomen zijn. Van Hal somt op: “De 

invoering van een tweekoppig direc-

tieteam, meer inzetten op efficiënte 

bedrijfsprocessen en een aantal belang-

rijke vernieuwingen op het gebied van 

automatisering, telefonie en marktbe-

werking.”

Doorstroming
In 2011 telde WVS-groep ongeveer 

John van Hal, voorzitter WVS-groep

Gemeenten geven zelf het goede voorbeeld
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ben de gemeenten Bergen op Zoom 

en Halderberge maar bijvoorbeeld ook 

de Vliegbasis Woensdrecht schoon-

makers ingezet voor de reiniging van 

het stadskantoor en andere gebou-

wen”, geeft John als voorbeeld aan. 

Dit past in de lijn van Social return on 

investment (SROI), waarbij overheden 

kiezen voor sociale doelen bij aanbe-

stedingsopdrachten. De schoonmakers 

van WVS-groep zijn enthousiaste en 

harde werkers maar de werkwijze is 

toch anders, vergeleken met ‘gewone’ 

reinigingsbedrijven. “Zo werkten de 

schoonmaakmedewerkers van WVS-

groep uitsluitend overdag, dus ook 

tijdens kantooruren. In het begin was 

dat wel wennen voor de gemeente-

ambtenaren maar na korte tijd keek 

niemand er meer van op. Sterker nog: 

iedereen ziet hen als gewone collega’s 

en bij veel mensen zijn de vooroorde-

len over WVS’ers weggenomen, voor 

zover deze al bestonden.” Het bewijst 

maar weer dat de inzet van WVS-

groep  eigenlijk heel voordehandliggend 

kan zijn, als je de zaken nét even wat 

anders benadert. “En voor praktische 

problemen zijn altijd wel praktische 

oplossingen te vinden,“ stelt John. 

John van Hal

http://www.youtube.com/watch?v=jvrsbI94aFk
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In een tijd waarin we nog strikter kijken 

naar cijfers, percentages, efficiency 

en managementinformatie, schuilt het 

gevaar dat we soms vergeten waar 

we het eigenlijk over hebben. In dit 

digitale jaarverslag willen we de cijfers 

een gezicht geven door medewerkers 

hun verhaal te laten vertellen met als 

leidraad het thema ‘sterk door werk’. 

Ontwikkeling laat zich namelijk moeilijk 

in koude cijfers vatten maar komt wel 

tot uiting als we mensen laten vertellen 

over de stappen die ze gezet hebben 

in hun werkzame leven. Wat wellicht 

een kleine stap lijkt, kan soms juist een 

Thema’s en jaarverslagen. De door de wol geverfde ontvangers van jaarverslagen hebben ze allemaal voorbij zien
 komen; de meest uiteenlopende abstracte, met een PR-sausje overgoten  slimme en mooie thema’s. ‘Sterk door werk’ 
kan er zomaar ook één zijn die in een dergelijk rijtje past. Mooie kreet maar hoe onderbouw je het?

grote ontwikkeling in zich hebben waar-

bij het omgekeerde ook waar kan zijn. 

Voorafgaand aan de lancering van dit 

jaarverslag hebben we wederom een 

jaarbeeld uitgegeven. In een overzich-

telijke poster is in één oogopslag te 

zien wat er zoal in 2011 heeft plaatsge-

vonden. Het digitale jaarverslag is ook 

dit jaar beknopt. De verhalen van de 

medewerkers vormen de rode draad 

om het thema ‘Sterk door Werk’ kracht 

bij te zetten. Daarnaast maken we nog 

meer gebruik van korte video’s om de 

verhalen ook op deze digitale wijze te 

laten spreken. 

Voorwoord van de redactie

Sterk door werk

Als redactie hebben de verhalen van 

onze medewerkers ons in ieder geval 

weer ‘gesterkt’ in de overtuiging dat 

WVS-groep er echt ‘uit haalt wat er in 

zit’.

Wij willen graag iedereen bedanken 

voor het meewerken aan de totstand-

koming van dit jaarverslag.

Veel lees- en online blader plezier!

De redactie

René van Broekhoven

Jaap Mulders
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Strategie, beleid en structuur
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WVS-groep op te dragen. 

Afgesproken is dat de gemeenten in 

samenspraak met WVS-groep een 

herstructureringsplan SW zullen indie-

nen om voor de periode tot en met 

2018 in aanmerking te kunnen komen 

voor gelden uit het herstructurerings-

fonds. 

Algemeen
Het jaar 2011 stond vooral in het teken 

van de forse bezuinigingen op de 

sociale werkvoorziening alsmede van 

de komst van de nieuwe Wet Werken 

naar Vermogen. De combinatie van 

deze twee ontwikkelingen noopt de 

gemeenten en de SW-bedrijven 

tot een nog nauwere samenwerking 

om een zo goed mogelijk antwoord 

te geven op de financiële en sociale 

uitdagingen die op ons afkomen. Voor-

uitlopend op de nieuwe wetgeving is 

door de deelnemende gemeenten be-

sloten in ieder geval het zogenaamde 

‘beschut werken’ in de toekomst aan 

Strategie, beleid en structuur
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Organigram WVS-groep

Gemeenschappelijke
regeling

Flexkompaan 
BV

Accessio
Reïntegratie BV

WVS 
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Uitoefenen 
aandeelhoudersrechten

Bedrijven

Bestuurs-
secretariaat

Gebouwen-
beheer

FIA
Project-

coördinatie

Dienstencentrum
P&O

Propeople Holding BV 100% aandeelhouder

Propeople Holding
BV

WVS Facilitair
BV

50% vennoot

Algemeen
Bestuur

Dagelijks
Bestuur

Directie
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De heer drs. B. Roks (Etten-Leur) werd 

in het AB en het DB opgevolgd door 

drs. Th. Vaes (Etten-Leur). Wethouder 

M. van Eekelen (Bergen op Zoom) 

werd in oktober 2011 in het AB en het 

DB opgevolgd door wethouder A. van 

der Weegen (Bergen op Zoom). De 

heer mr. S. Vermeulen werd in 2011 

herbenoemd als (extern) DB-lid.   

 

Op pagina 39 van dit jaarverslag treft 

u de samenstelling van het algemeen 

en het dagelijks bestuur aan per 31 

december 2011. 

 

Managementteam
In het Managementteam van WVS-

groep heeft zich in 2011 één mutatie 

voorgedaan. 

Met ingang van 1 maart 2011 is 

afscheid genomen van de heer A. Wit-

ters, divisiedirecteur WVS@Work. Deze 

functie is niet meer ingevuld omdat de 

divisie @Work is samengevoegd tot 

één organisatieonderdeel: 

WVS-bedrijven.  

 

Op pagina 40 van dit jaarverslag treft u 

de samenstelling van het MT aan per 

31 december 2011.

 

Bezwaarschriftencommissie
De Bezwaarschriftencommissie advi-

seert het bestuur over ingediende 

bezwaarschriften in het kader van de 

Algemene wet bestuursrecht (Awb). 

Het gaat hierbij meestal om bezwaar-

schriften die ingediend worden door 

ambtenaren die in dienst zijn bij WVS-

Bestuur
Het algemeen en het dagelijks bestuur 

zijn in 2011 betrokken geweest bij de 

besluitvorming over het sociale en het 

financiële beleid van WVS-groep (op 

hoofdlijnen). Het algemeen bestuur 

stelde in juli 2011 de jaarrekening 2010 

(die sloot met een positief resultaat van 

e 308.000,-) en het sociaal jaarverslag 

2010 vast. Het sociaal jaarverslag was 

voor de eerste maal (uitsluitend) online 

beschikbaar. De begroting 2012 en de 

meerjarenbegroting 2013-2015 werden 

in december 2011 door het algemeen 

bestuur vastgesteld. Daarnaast werden 

de financiële prognoses en de kwartaal-

rapportages in het bestuur besproken. 

Onderwerpen die verder in het bestuur 

aan de orde kwamen waren onder 

andere de kaderbrief verboden partijen, 

de verruiming van de kredietlimiet 

bancaire faciliteiten, afspraken over hoe 

om te gaan met overrealisaties op de 

Wsw-taakstelling en de actualisering 

van het Mandaatstatuut. De ontwikke-

lingen op de exploitatie van WVS-groep 

werden nauw gevolgd en er werd 

intensief overleg gevoerd over het op-

stellen van de begroting 2012. Tevens 

werd met enige regelmaat gesproken 

over de gevolgen van de nieuwe Wet 

Werken naar Vermogen op de uitvoe-

ring van de sociale werkvoorziening.  

 

In 2011 vonden enkele wisselingen 

plaats in het bestuur van WVS-groep. 
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Managementteam, v.l.n.r.:
de heer drs. B.J. Stasse RA,
mevrouw C.H.J.N.M. van de Ven MSc,
de heer J.H.G. Koopman,
mevrouw drs. H. de Kovel-Gorter en
de heer P.F.J.M. Havermans

gegrond), het niet-compenseren van 

collectief vastgestelde roostervrije uren 

(één klacht, ongegrond), een wijziging 

van de reiskosten woon-werkverkeer 

(één klacht, ongegrond), een afwijzing 

van een verzoek tot vergoeding van 

hoortoestellen (één klacht, ongegrond), 

het niet-toekennen van een uitloop-

schaal (één klacht, ongegrond), een 

schriftelijke waarschuwing (één klacht, 

ongegrond), een functiewaardering 

(één klacht, ongegrond), en een 

disciplinaire maatregel (één klacht, 

ongegrond). 

 

In de samenstelling van de Klachten- 

en geschillencommissie trad in 2011 

geen verandering op. 

 

Op pagina 40 treft u een overzicht aan 

van de samenstelling van de Klachten- 

& geschillencommissie per 31 decem-

ber 2011.

groep. De commissie behandelde in 

2011 drie bezwaarschriften (2010: 2). 

Dit betrof bezwaarschriften tegen de 

functiewaardering. In alle drie de geval-

len werd geadviseerd en besloten het 

bezwaarschrift ongegrond te verklaren.  

 

In de samenstelling van de Bezwaar-

schriftencommissie trad in 2011 geen 

verandering op.

 

Op pagina 40 treft u een overzicht aan 

van de samenstelling van de 

Bezwaarschriftencommissie per 31 

december 2011.

 

Klachten- en geschillencommissie
De Klachten- en geschillencommissie 

adviseert het bestuur en de directie 

over geschillen in de arbeidsverhouding 

tussen Wsw- / WIW- / Flexkompaan-

medewerkers en WVS-groep, alsmede 

over klachten die betrekking hebben 

op seksuele intimidatie, agressie en 

geweld en klachten (van derden) die 

zich richten tegen het optreden van 

WVS-groep. De commissie behandelde 

in het verslagjaar 10 klachten/geschillen 

(2010: 3). De klachten/geschillen die in 

2011 zijn ingediend hadden betrekking 

op (seksuele) intimidatie (één klacht, 

ongegrond), een korting op het verlof 

(één klacht, ongegrond), het intrek-

ken van een verloffaciliteit (één klacht, 
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resultaten van de werkmaatschappijen 

(zie hierna). In 2011 werd (na aftrek van 

kosten) een verlies geboekt van 

e 704.000,-. 

 

De algemeen directeur van WVS-groep, 

de heer J.H.G. Koopman, fungeert als 

bestuurder / statutair directeur van 

Propeople Holding B.V.. Als plaatsver-

vangend statutair directeur is aangewe-

zen mevrouw C.H.J.N.M. van de Ven 

MSc (adjunct-directeur WVS-groep). Op 

de holding wordt toezicht uitgeoefend 

Propeople Holding B.V.
WVS-groep is 100 % aandeelhouder 

van Propeople Holding B.V. Deze 

holding fungeert als paraplu voor de 

private onderdelen van WVS-groep. On-

der de holding ressorteren per ultimo 

2011 de volgende (private) werkmaat-

schappijen: Accessio Reïntegratiedien-

sten B.V., Flexkompaan B.V. en WVS 

Facilitair B.V.. Propeople Holding B.V. 

is 100 % aandeelhouder van Accessio 

B.V., Flexkompaan B.V. en WVS 

Facilitair B.V.. Door middel van de 

holding kan WVS-groep slagvaardig 

inspelen op allerhande commerciële 

ontwikkelingen en kansen. Door middel 

van deze holding B.V. kunnen, indien 

nodig en/of gewenst, werkmaatschap-

pijen worden opgericht voor specifieke 

doeleinden. Tevens kan via de holding 

worden geparticipeerd in en/of worden 

samengewerkt met andere private 

bedrijven.  

 

Het financiële resultaat van de holding 

B.V. wordt gevormd door de financiële 
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Het concernhoofd P&O van 

WVS-groep, mevrouw drs. H. de 

Kovel-Gorter, is bestuurder / statutair 

directeur van Flexkompaan B.V.. Als 

plaatsvervangend statutair directeur is 

aangewezen mevrouw C.H.J.N.M. van 

de Ven MSc (adjunct-directeur 

WVS-groep).

 

WVS Facilitair B.V.
WVS Facilitair B.V. is een 100 % doch-

ter van Propeople Holding B.V. en is in 

2009 opgericht in verband met het aan-

gaan van de joint venture met Vebego 

International B.V. (zie hierna onder WVS 

Schoonmaak Vof). 

 

Mevrouw C.H.J.N.M. van de Ven MSc 

(adjunct-directeur WVS-groep) is be-

stuurder / statutair directeur van WVS 

Facilitair B.V..

door een Raad van Commissarissen. 

De Raad van Commissarissen is in 

2011 zesmaal bijeen geweest. Op pa-

gina 41 treft u een overzicht aan van de 

samenstelling van de Raad van Com-

missarissen per 31 december 2011. 

 

Accessio Reïntegratiediensten B.V.
Accessio is een 100 % dochter van 

Propeople Holding B.V. en richt zich op 

de uitvoering van (private) reïntegra-

tieactiviteiten. Accessio werkt nauw 

samen met gemeenten, het UWV, 

WVS-groep en opdrachtgevers uit het 

bedrijfsleven. Mevrouw C.H.J.N.M. van 

de Ven MSc (adjunct-directeur 

WVS-groep) was in 2011 bestuurder / 

statutair directeur van Accessio. De 

operationele bedrijfsvoering is sedert 

1 oktober 2009 in handen van de heer 

A. van der Zouwen.  

Accessio boekte in 2011 een verlies 

van e 222.000,-. Voor een (uitgebreide) 

toelichting verwijzen wij u naar het jaar-

verslag van Accessio dat is in te zien op 

www.accessiobv.nl).

 

Flexkompaan B.V.
Flexkompaan B.V. is eveneens een 

100% dochter van Propeople Holding 

B.V. en is opgericht voor het aanstellen 

van regulier personeel bij WVS-groep. 

De loonkosten van de werknemers 

die in dienst zijn bij Flexkompaan 

B.V. worden voor 100 % doorbelast 

aan WVS-groep. De werknemers van 

Flexkompaan B.V. beschikken over een 

eigen arbeidsvoorwaardengids.

 

Het positive financiële resultaat van 

Flexkompaan B.V. bedroeg over 2011 

e 22.000,-.
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Nadat in 2011 werd besloten het pro-

ject ‘WoonService’ niet langer voort te 

zetten (in verband met het stopzetten 

van de subsidiëring door de gemeente 

Roosendaal) leidt de Stichting West 

Brabant Werkt een enigszins slapend 

bestaan. 

Via de Stichting werden in 2011 nog 

wel enkele zogenaamde voorschakel-

trajecten uitgevoerd in opdracht van de 

gemeente Rucphen. In 2012 zal beke-

ken worden of de Stichting bestaans-

recht houdt.   

 

In het bestuur van de Stichting West 

Brabant Werkt participeren de wethou-

ders van de zes deelnemende gemeen-

ten, alsmede een vertegenwoordiger 

van WVS-groep (J.H.G. Koopman).

WVS Schoonmaak Vof
WVS Schoonmaak Vof is de joint ven-

ture die in 2009 is aangegaan tussen 

WVS Facilitair B.V. (50 % vennoot) en 

Vebego WSW-Activiteiten V B.V. (50% 

vennoot). 

In het kader van de joint venture heeft 

WVS-groep haar schoonmaakactivi-

teiten ondergebracht in WVS Schoon-

maak Vof. De werknemers die voor-

heen bij WVS-groep in de schoonmaak 

werkzaam waren, zijn per 1 juli 2009 

gedetacheerd bij WVS Schoonmaak 

Vof.  Enerzijds biedt de joint venture 

de mogelijkheid om (veel) Wsw-werk-

nemers te detacheren bij een private 

onderneming (hetgeen naadloos 

aansluit op één van onze speerpunten, 

namelijk het stimuleren van de bewe-

ging ‘van binnen naar buiten’) en ander-

zijds is zo’n samenwerking vanuit 

bedrijfsmatig oogpunt noodzakelijk.

Het positieve financiële resultaat van 

WVS Schoonmaak Vof in 2011 be-

draagt e 196.000,-.

 

Stichting West Brabant Werkt
De Stichting West Brabant Werkt 

(WBW) is met ingang van 2008 omge-

vormd tot een Stichting van en voor 

de gemeenten ten behoeve van het 

uitvoeren van (gemeentelijke) werkge-

legenheidsprojecten. De deelnemers 

in deze Stichting zijn de gemeenten 

Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roo-

sendaal, Rucphen en Zundert. 
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De cliëntenraad SW
De cliëntenraad SW is in 2008 geza-

menlijk ingesteld door de gemeenten 

Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halder-

berge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, 

Steenbergen, Woensdrecht en Zundert, 

en heeft tot taak om desgevraagd of uit 

eigen beweging de colleges van B&W 

te adviseren over aangelegenheden die 

betrekking hebben op de SW.

De taak van de cliëntenraad is een 

andere dan die van een ondernemings-

raad (OR). De OR overlegt namens 

de in een onderneming werkzame 

mensen met de bestuurder in het 

belang van het goed functioneren van 

die onderneming in al haar doelstellin-

gen. Tengevolge van de modernisering 

is het een taak van de gemeente om 

Wsw-geïndiceerden of hun wettelijke 

vertegenwoordigers te betrekken bij 

de uitvoering van de wet door die 

gemeente. De leden van de cliënten-

raad kunnen op de wachtlijst staan (de 

toekomstige werknemers), werknemer 

zijn in een SW-bedrijf of werkzaam 

zijn bij een reguliere werkgever. Het 

maatschappelijk speelveld waarop de 

cliëntenraad SW opereert is breder dan 

dat van een OR.

Op 18 mei 2009 werd de cliëntenraad 

SW in West Brabant officieel geïnstal-

leerd. De raad telt (per ultimo 2011) 

tien leden, te weten drie vertegenwoor-

digers uit belangenorganisaties voor 

gehandicapten en 7 leden met een 

Wsw-indicatie. Zij krijgen ondersteu-

ning van de ambtelijk secretaris van 

WVS-groep. In 2011 is de cliëntenraad 

SW viermaal bij elkaar gekomen. De 

cliëntenraad vergadert in het openbaar. 

De vergaderingen worden van te voren 

aangekondigd in de huis-aan-huisbladen 

in West-Brabant. In 2011 heeft de 

cliëntenraad een werkplan opgesteld. 

De gesprekspartner van de cliënten-

raad SW is (de voorzitter van) het 

Portefeuillehoudersoverleg SW (PoHo). 

In 2011 heeft de cliëntenraad haar 

functioneren geëvalueerd over de peri-

ode van 2009 tot 2011. De uitkomsten 

(en aanbevelingen) van deze evaluatie 

zijn ter kennis gebracht van het PoHo. 

Tevens heeft de cliëntenraad in 2011 

opnieuw  deelgenomen aan de infor-

matieve bijeenkomsten van cliëntenra-

den in Noord-Brabant. De cliëntenraad 

heeft zich in 2011 verder verdiept in en 

gesproken over de bezuinigingen in de 

SW en de komst van de nieuwe Wet 

Werken naar Vermogen.
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John Christianen, medewerker 

bij de groenvoorziening, heeft 

zich in 2011 van z’n sterkste kant 

laten zien: van voorman in de 

plantsoenendienst werd hij uit-

voerder. Het is wel even wennen, 

om eerst werkopdrachten van 

anderen aan te moeten nemen 

en nu zelf degene te zijn die de 

lakens uitdeelt. Een verantwoor-

delijke baan maar John was er 

wel aan toe. “Ik heb nu bereikt 

wat ik altijd heb gewild”, zo ver-

woordt hij het zelf. 

John Christianen, 

groenvoorziening 

WVS-groep 
‘In 2011 heb 
ik bereikt 
wat ik altijd 
heb gewild’
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het bijhouden van de werkplanning en 

het onderhouden van de contacten met 

opdrachtgevers en de gemeente.”

Het groene visitekaartje
Niet alleen de gemeenten in het WVS-

gebied maar ook bedrijven huren het 

Groenbedrijf in om de plantsoenen 

en groenstroken bij te houden. “En 

economische crisis of geen crisis: goed 

groenonderhoud blijft altijd nodig, want 

met onkruid en verwilderd groen blijven 

de mensen weg uit de stad. En dat 

kan toch niet de bedoeling zijn”. Want 

verzorgd openbaar groen is hét visite-

kaartje van de stad, concludeert  John.  

Voor hem is het belangrijk om dat 

groene visitekaartje perfect af te geven. 

Elke dag weer. “Zoals het hoort.”

John is 41 jaar oud en sinds 1998 in 

dienst bij  WVS-groep. Na een MBO-

opleiding begon hij op jonge leeftijd 

als metselaar in de bouwsector. Totdat 

John geveld werd door een hernia en 

in de ziektewet kwam. Na een revalida-

tieproces bleef hij gedeeltelijk arbeids-

ongeschikt en kon niet terugkeren naar 

het reguliere arbeidsproces. Zo kwam 

hij op 26-jarige leeftijd terecht bij de 

toenmalige bouwdivisie van WVS-

groep in Moerdijk. “Inmiddels is WVS-

groep gestopt met bouwactiviteiten 

en zodoende kwam ik in een andere 

sector terecht. Natuurlijk moet je dan 

wel de nodige om- en bijscholingscur-

sussen volgen maar dat ging mij goed 

af”, legt John uit. De afgelopen jaren 

heeft John diverse opleidingen en 

trainingen achter de rug. “Ponte 1 en 2, 

hoveniersopleiding, VCA en daarnaast 

wat cursussen machinetechniek”, zo 

somt hij op.

Middenkadercursus
Rond de bouwvak van 2011 heeft John 

de tweejarige opleiding Middenkader 

– SPW afgerond. “Daarbij leer je een 

aantal praktische zaken op het gebied 

van bijv. financiën en leidinggeven 

maar ook omgaan met mensen met 

een beperking.” Dat laatste aspect 

is erg belangrijk in zijn werk bij WVS-

groep, benadrukt John. “Mensen met 

depressies of borderline kunnen net 

zo goed werken als iedereen, alleen 

moet je wel rekening houden met hun 

achtergrond. In de opleiding leer je ook 

signalen herkennen waarbij je moet 

ingrijpen.” Een goede onderlinge com-

municatie is daarbij het belangrijkste, 

vindt hij.

Loopbaantraject
In september kreeg John zijn diploma 

uitgereikt en - alsof het zo moest zijn 

- was er vrijwel direct een vacature bij 

WVS-groep in Etten-Leur. Hij reageerde 

op de functie en mocht op gesprek 

komen. De sollicitatieprocedure verliep 

voor John voorspoedig en in november 

was alles in kannen en kruiken. De 

doorstroming naar zijn nieuwe functie 

kwam natuurlijk niet helemaal als een 

verrassing. “Van tevoren had WVS-

groep met mij al een loopbaantraject 

opgesteld, waarbij gekeken is wat mijn 

mogelijkheden zijn en hoe ik mij in de 

toekomst verder kan ontwikkelen”.

Vertrouwen in de toekomst
John heeft vertrouwen in die toekomst, 

en WVS-groep óók. Zo staat hij nu aan 

de leiding van een team van 34 mede-

werkers, verdeeld over ploegen van 4 

tot 8 personen. En de kans is groot dat 

het team verder wordt uitgebreid tot 

in totaal 52 medewerkers. Hij heeft er 

een dagvullende taak aan: “Het aan-

sturen en coördineren van de ploegen, 

http://www.youtube.com/watch?v=Gd2b_lusDd0
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2
WVS-groep in vogelvlucht
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divisie maar vanuit het hele bedrijf. 

Tenslotte hebben we ons ten doel ge-

steld om nog gerichter te werken aan 

mensontwikkeling.

Sociaal
Het vergaren en vergroten van ken-

nis en kunde liep als een rode draad 

door het afgelopen jaar. ‘In alle gele-

dingen’, aldus Jos Koopman, ‘hebben 

we aandacht besteed aan opleidingen 

voor mensen op de vloer, het midden-

kader en het hogere kader. Ook onze 

Trainingsafdeling, Trajectbegeleiding en 

Opleidingen (TTO) heeft in belangrijke 

mate gewerkt aan verdere professi-

onalisering. Zo is bijvoorbeeld Dariuz 

aangeschaft. Dit is een tool om beter 

inzicht te krijgen in de mogelijkheden 

van medewerkers door middel van 

diagnose, assessment en het bepalen 

van de loonwaarde.

We verwachten een toename van 

groepsdetachering in de komende 

jaren vanuit onze industriële activitei-

ten. Bij groepsdetachering  bieden we 

maatwerk en ontzorging aan werkge-

vers. Gemeenten en gesubsidieerde 

instellingen kampen met bezuinigingen 

waarbij we zien dat meer medewerkers 

‘De afbouw van de subsidie’, zo opent 

Jos Koopman het gesprek, ‘heeft ingrij-

pende gevolgen voor onze bedrijfsvoe-

ring. De rijkssubsidie wordt van 

e 27.000,- in 2010 teruggebracht naar 

ca. e 22.000 per medewerker in 2015. 

Doordat de loonkosten van de WsW 

nauwelijks te beïnvloeden zijn, loopt 

het verschil tussen de loonkosten en 

de rijkssubsidie steeds verder op. Om-

zetverbetering en kostenbesparingen 

hebben wel invloed op het resultaat 

onder aan de streep. 

Met de deelnemende gemeenten zijn 

we het afgelopen jaar gestart met 

gesprekken over de WWNV en de 

toekomstige positie van WVS-groep 

binnen deze wet. Tot een afronding 

zijn we nog niet gekomen. De WWNV 

moet overigens nog worden voorge-

legd aan de Tweede Kamer. Het huidige 

kabinet wil bereiken dat meer mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt 

weer aan de slag komen. WWB, WIJ, 

Wajong en WsW zullen worden samen-

gevoegd, waarbij gemeenten de totale 

regie hebben met een lager budget. 

De WsW zal door de jaren worden 

afgebouwd tot een voorziening voor 

De bezuinigingen op de uitvoering van de Wsw en de Wet werken naar vermogen (WWNV) hebben WVS-groep en onze 

gemeenten in hun greep gehad. Het is er algemeen directeur Jos Koopman alles aan gelegen om het optimale  voor 

alle medewerkers van WVS-groep en onze GR-gemeenten te realiseren.

mensen die alleen nog in aanmerking 

kunnen komen voor beschut werk. Het 

SW-bedrijf zal uiteindelijk 1/3 van de 

huidige grootte hebben. De overigen 

moeten worden geplaatst met loondis-

pensatie in regulier werk. Werkgevers 

betalen dan naar rato van het arbeids-

vermogen van de medewerker.  

Eén bedrijf
Vooruitlopend op de WWNV is al vanaf 

2009 een aanzet gemaakt om de drie 

divisies van WVS-groep om te vormen 

tot één bedrijf. Uitgangspunt is een 

plattere en efficiëntere organisatie. Ge-

leidelijk aan is er steeds meer samen-

werking gekomen tussen Industrie, 

diensten en detacheringen. ‘In 2011’, 

zo vervolgt Jos Koopman, ‘is de laatste 

hand gelegd aan het samenvoegen van 

alle activiteiten. Daarnaast zijn P&O 

en stafdiensten van de drie bedrijven 

samengevoegd en centraal gevestigd 

in de hoofdvestiging in Roosendaal. 

Met die samenvoeging is allereerst een 

kostenbesparing tot stand gebracht. 

Tevens is er gekozen voor een andere 

marktbenadering. We benaderen nu 

klanten met een ruimer aanbod aan 

mogelijkheden, niet langer vanuit een 

Jos Koopman
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uit Individuele Detacheringen en Be-

geleid Werken terug komen naar onze 

organisatie.  Onze doelstelling is om in 

2012 en 2013 ruim 200 medewerkers 

uit de Industrie te ontwikkelen naar een 

hoger niveau.

Toekomst
Duidelijk is dat we in de loop der jaren 

steeds meer kennis en expertise heb-

ben opgebouwd om mensen blijvend 

geplaatst te krijgen in regulier werk. In 

feite zijn we al bezig met het uitvoeren 

van de nieuwe wet, maar hebben hier 

afgelopen jaren te weinig ruchtbaarheid 

aan gegeven.

Het is voor Jos Koopman duidelijk dat 

de huidige SW aan een krimpscenario 

wordt onderworpen. Positief is dat we 

genoeg kennis en expertise in huis 

hebben om mensen verder te kunnen 

ontwikkelen naar arbeid. De opbou-

wende gesprekken over deze positie 

van WVS-groep binnen de WWnV met 

onze aandeelhouders, de gemeenten, 

lopen nog.  

Bedrijfsresultaat
In de periode van 2009 tot en met 2011 

is WVS-groep voor e 5,3 miljoen gekort 

op de rijkssubsidie. Voor 2011 had-

den we een verlies van e 4,1 miljoen 

begroot. We hebben het verlies kunnen 

beperken tot e 2,5 miljoen. Het subsi-

dieresultaat in 2011 is e 10,2 miljoen 

negatief. Het operationele resultaat van 

e 7,7 miljoen is met ca. e 1 miljoen 

verbeterd t.o.v. 2010.  Ik ben dan ook 

zeer tevreden over dit resultaat. Dit 

positievere resultaat is vooral te danken 

aan besparing van kosten zoals o.a. de 

loonkosten van het reguliere personeel. 

We hebben de bedrijfskosten en inves-

teringen in de hand gehouden. Maar 

ook is er een duidelijke verbetering 

geweest van het resultaat van onze 

activiteiten.

Het is dan ook op zijn plaats om hier 

het personeel, leiding, OR, Dagelijks en 

Algemeen Bestuur te danken voor hun 

inzet.’



Werken bij WVS-groep maakt men-

sen sterker. Dat geldt niet op de laat-

ste plaats voor de 26-jarige Maaike 

Mannien-Bouwens, die echt is opge-

bloeid in de acht jaar dat ze bij WVS, 

afdeling co-packing Food werkt. Van 

de ietwat schuchtere stagiaire van 

destijds is Maaike gegroeid tot een 

jonge vrouw die weet wat ze wil. 

In 2011 rondde ze een AKA-cursus 

af en maakte daarmee een opstap 

tot eerste medewerker bij de in- en 

ompakafdeling van WVS-groep, 

afdeling co-packing Food in Roosen-

daal. En in dezelfde periode werd ze 

bovendien moeder van haar zoontje 

Justin. Voor Maaike is 2011 dus een 

jaar om niet te vergeten!

Maaike Mannien-Bouwens, 

WVS-groep, afdeling 

co-packing Food: 
‘Nooit gedacht 

dat ik dít zou 

kunnen’ 
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Het werken bij de afdeling co-packing 

Food van WVS-groep bevalt haar prima. 

De afgelopen jaren heeft ze vooral ge-

leerd dat je ook met een beperking veel 

méér kan dan je misschien zelf denkt. 

En ook nu zijn er jongeren op een be-

schutte werkplek die twijfelen aan hun 

eigen kunnen en nog niet zo zelfverze-

kerd zijn. Voor hen heeft Maaike een 

duidelijk advies: “Niet twijfelen, maar 

gewoon dóen en je zult zien: het komt 

allemaal goed.”

Nee, als Maaike het achteraf bekijkt is 

ze veel verder gekomen bij WVS-groep 

dan ze zich ooit had kunnen voorstel-

len. Tijdens haar schoolperiode bij De 

Boogerd, een school voor speciaal 

onderwijs, maakte ze als stagiair kennis 

met de WVS-groep. Ze had het al gelijk 

erg naar haar zin, in de gezellige sfeer 

met de tientallen andere inpakkers 

en inpaksters op de werkvloer. Maar 

het idee om eerste medewerker te 

worden… dat kwam toen echt niet in 

haar op.

Chocola en snoepgoed
Hoe anders kan het uitpakken. Nadat 

ze van school kwam bleef ze bij WVS-

groep werken, nu als echte baan en in 

loondienst.  Het werk bestaat vooral uit 

het inpakken van snoepgoed. “Allerlei 

soorten snoep en chocola. Paaseieren, 

chocoladeletters, bonbons; echt van 

alles komt hier voorbij”, vertelt Maaike. 

Gaandeweg kreeg ze de smaak te pak-

ken - niet zozeer van het snoep maar 

wél van het werk. Ze had de routine al 

snel onder de knie en wilde haar werk-

terrein wat verleggen met meer taken 

en verantwoordelijkheden. In 2008 

kwam ze zelf met het idee om cursus-

sen te gaan volgen.

Arbeidsmarkt gekwalificeerd 
assistent
Gelukkig zagen ook haar leidinggeven-

den dat ze méér in haar mars heeft en 

steunden Maaike in haar plannen. De 

ontwikkelingen volgden elkaar snel op. 

In april 2010 trouwde Maaike met haar 

man Hilmar en in september van het-

zelfde jaar begon ze met de cursus ‘Ar-

beidsmarkt gekwalificeerd assistent’, 

oftewel AKA. “Daarbij heb ik geleerd 

hoe je werk moet opzetten, aansturen 

en controles uitvoeren”, legt ze uit. 

Het was een behoorlijk pittige cursus 

die ze volgde tijdens haar zwanger-

schap. Maar het behalen van het diplo-

ma was voor Maaike zó belangrijk dat 

ze zelfs tijdens haar zwangerschapsver-

lof terugkwam om de examens af te 

leggen. Wel heeft de geboorte van haar 

zoontje haar voor een keuze gesteld: 

ze is van een voltijdsbaan teruggegaan 

naar drie dagen per week in deeltijd, 

want ze wil meer tijd besteden aan 

haar gezin. Haar man werkt overigens 

vlakbij de WVS-vestiging aan het 

Vaartveld, bij het krantenverspreidings-

bedrijf RVN. “Dat is hier zowat aan de 

overkant.” 

Niet
twijfelen

maar doen

http://www.youtube.com/watch?v=e_3rhWDjDm4
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Overleg, dit heeft inmiddels geleid tot 

het opstellen van een jaarlijks marke-

tingplan. Middels het INK model zijn 

interne procedures opgesteld en vast-

gelegd in een jaarplan. Daarmee is de 

sturing van de diverse onderdelen van 

het bedrijf eenduidiger geworden. Ten 

aanzien van WVS@Work en Accessio is 

een vernieuwde aanpak ingevoerd. Het 

heeft geleid tot een herstructurering 

van detacheringen: het werkgebied is 

in regio’s opgedeeld. Verder is er een 

verdeling gemaakt onder de consu-

lenten. De beheerconsulenten zijn 

voornamelijk bezig met het begeleiden 

van hun cliënten, daarnaast is een aan-

tal vrijgemaakt voor de acquisitie van 

detacheringsplekken.    

‘In 2011’, steekt Corina van de Ven, adjunctdirecteur van WVS-groep, van wal, 

‘heeft de omzetting van Industrie, Groen, Schoonmaak en WVS@Work naar 

één bedrijf zijn beslag gekregen. Er is één geheel ontstaan, waarin we gebruik 

maken van elkaars kwaliteiten. Maar, evenmin niet onbelangrijk, is hierdoor 

ontschotting ontstaan. Dat heeft weer een makkelijkere benadering van het 

bedrijfsleven tot gevolg: er is één gezamenlijke marketingstrategie. 

Al onze bedrijfsleiders benaderen nu immers het zakenleven met een veel 

ruimer – zeg maar een bedrijfsbreed – pakket van aanbod nu ze niet langer 

meer enkel gericht zijn op hun eigen toko. Dit heeft al geleid tot een stijging 

van de omzet, er worden vaak meerdere diensten afgenomen. Het gesprek 

met het zakenleven gaat niet langer meer alleen over schoonmaak, maar tuin-

onderhoud of in- en ompak en individuele detachering komen als geheel aan 

de orde, om het zo maar te zeggen. Zo voorkom je ook dat een ondernemer 

telkens weer door een andere persoon wordt benaderd . 

Sociaal 
Een van onze doelen is het doorleiden 

van tweehonderd medewerkers van 

Industrie naar buiten. Je moet dat zien 

als een proces van losweken van de 

vertrouwde werkplek en begeleiden 

naar iets nieuws buiten. 

Uiteraard is het daarbij van belang dat 

de werknemer op een passende ma-

nier begeleid wordt naar een nieuwe 

werkplek. Het recent opgerichte 

onderdeel TTO (Trainingsafdeling, Tra-

jectbegeleiding en Opleidingen) speelt 

hier een cruciale rol in. Om goed inzicht 

te krijgen in de kwaliteiten en moge-

lijkheden van de werknemer hanteren 

we het instrument Dariuz. Met Dariuz 

kunnen we een diagnose stellen: de 

mogelijkheden van een medewerker 

in kaart brengen.  Daarnaast kunnen 

Corina van de Ven
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we een beoordeling maken van het 

functioneren: op een rij zetten op welk 

niveau competenties bij een medewer-

ker aanwezig zijn en kijken of en welke 

werkaanpassingen nodig zijn. Tenslotte 

kunnen we met dit instrument de loon-

waarde van een medewerker bepalen. 

Veel aandacht is ook besteed aan de 

opleiding van onze medewerkers. 

Zo werden een aantal AKA opleidin-

gen gegeven aan medewerkers in 

de Industrie. De AKA opleiding is op 

MBO-niveau, het aantal geslaagden 

(zie elders in dit jaarverslag) was groot. 

Daarnaast nemen jaarlijks medewer-

kers van Groen deel aan de basiscursus 

Groen en volgen ook ieder jaar weer 

medewerkers van Schoonmaak de 

landelijk erkende SVS opleiding. Sinds 

de invoering van de nieuwe Wsw in 

1998 is er een duidelijke verandering 

gekomen in het niveau van de nieuwe 

instroom. De psychische problematiek 

in deze nieuwe groep van instromers is 

groter dan voorheen. Om onze leiding-

gevenden meer handvaten te geven 

om èn beter om te gaan met deze pro-

blematiek, maar evenzogoed om hen 

tools te geven om hun medewerkers te 

ontwikkelen hebben ook zij gedurende 

het afgelopen jaar hogere en middenka-

der training in de lesbanken gehad. 

Bij de HKT (hoger kader) behoorde het 

samenstellen van een verbeterplan tot 

de examenstof. Een groot deel van 

deze verbeterplannen is inmiddels al in 

werking getreden.     

Economisch
Met een korting van e 5,3 miljoen op 

de overheidssubsidie is het voor een 

bedrijf als WVS-groep bijna onmogelijk 

om niet in de rode cijfers te komen. 

Toch ben ik niet onverdeeld ontevreden 

over het behaalde resultaat: een verlies 

van 2,5 miljoen. Een fors verlies, dat 

wel te verstaan, maar beduidend min-

der dan het begrootte tekort van 

e 4,1 miljoen. Als we dieper ingaan 

op de cijfers kunnen we zien dat het 

economisch resultaat aanzienlijk is ver-

beterd ten opzichte van het jaar ervoor. 

Dat is het resultaat van onze sturing 

op verbetering van de omzet en het 

verlagen van de kosten.

Vermeld mag ook worden in dit kader 

dat ook de vernieuwing van onze web-

site mede heeft bijgedragen aan het 

binnenkrijgen van opdrachten. Zoals 

hierboven al gemeld is onze manier van 

klantbenadering veranderd; de bedrijfs-

leider benadert een klant en bespreekt 

het totale dienstenpakket van 

WVS-groep.
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van WVS-arbeidskrachten die vanuit 

een beschutte werkplek zijn doorge-

stroomd. Zo werken er al jaren hon-

derden medewerkers via individuele 

detachering en ondanks dat medewer-

kers het niveau van detachering niet 

altijd bereiken, hebben ze wel degelijk 

grote stappen gezet in ontwikkeling (zie 

bijvoorbeeld de verhalen van medewer-

kers in dit jaarverslag).

Aan tafel zitten directielid Corina van 

de Ven, hoofd arbeidsontwikkeling 

Suzanne Faas en trajectbegeleider Agar 

Breur. Zij vertellen over de ambities en 

beleidsspeerpunten van de WVS-groep 

met betrekking tot arbeidsontwikkeling. 

Eind 2011 bleek uit een quickscan van 

onderzoeksbureau Iroko dat arbeidsont-

wikkeling nog ‘te weinig in de genen’ 

van WVS-groep zit. Een constatering 

die volgens Corina van de Ven geen 

goed recht doet aan de successen die 

op dit front wel degelijk geboekt zijn. 

“Arbeidsontwikkeling en persoonlijke 

ontwikkeling van de geïndiceerde 

medewerkers? We doen feitelijk niet 

anders bij WVS-groep”, zegt ze met 

grote stelligheid. Tal van bedrijven, 

instellingen en organisaties hebben 

de laatste decennia gebruik gemaakt 

Voor WVS-groep is de persoonlijke ontwikkeling van de werknemers van groot belang; zeker waar het mensen betreft 

met een SW-indicatie. Al vanaf de oprichting, ruim veertig jaar geleden, heeft WVS-groep honderden mensen door-

geleid naar een plek buiten de eigen organisatie; via cursussen, trainingsprogramma’s en een intensieve persoonlijke 

begeleiding. Schijnbaar moeilijk te plaatsen maar toch met een behoorlijk pakket aan vaardigheden op zak stroomt me-

nig WVS’er door naar een plek op de reguliere arbeidsmarkt. Met succes. Voor de WVS-groep is 2011 het jaar om deze 

resultaten ook zichtbaar te maken voor de buitenwereld. Be good and tell it.

Arbeidsontwikkeling: 
successen niet langer in het verborgene houden

Corina van de Ven Agar Breur Suzanne Faas

http://www.youtube.com/watch?v=aBS11IqZ1ZE
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kelingsmogelijkheden van de WVS’er 
liggen”, verduidelijkt Corina. Bovenop 
het vierkant is een driehoek geplaatst: 
het ‘dak van het ontwikkelhuis’. “Het 
dak bestaat feitelijk uit de instrumenten 
die WVS-groep ter beschikking heeft 
om de doorstroming van min naar plus 
te verwezenlijken, de TTO.” Het begrip 
‘TTO’ staat voor de onderdelen  TA 
(Trainings-Afdeling), trajectbegeleiding 
en opleidingen. Deze combinatie vormt 
de rode draad in het arbeidsontwik-
kelingsproces, zowel individueel als in 
groepsverband.

“Al jaren geleden, toen de meeste 

andere SW-bedrijven nog louter sociale 

werkplaatsen waren, had WVS-groep 

al het vizier gericht op arbeidsontwik-

keling”, merkt Corina op. “WVS-groep 

vindt dat iedereen, óók mensen met 

een beperking, het recht heeft om mee 

te kunnen doen in het reguliere ar-

beidsproces en zoveel mogelijk daarin 

begeleid wordt.” Ze noemt daarbij het 

succes van groepsdetachering waarin 

WVS-groep al sinds jaar en dag perso-

neel levert aan diverse grote bedrijven 

in de regio. 

Alleen… de resultaten blijken voor de 

buitenwacht te weinig inzichtelijk, zo 

concludeert Corina. “We hebben in het 

verleden de doorstroming nooit tot op 

detail in kaart gebracht, simpelweg om-

dat arbeidsontwikkeling voor ons een 

vanzelfsprekendheid is.” De aanbeve-

lingen uit het rapport zijn voor WVS-

groep dan ook een vanzelfsprekend-

heid: de focus op arbeidsontwikkeling 

nadrukkelijker uitdragen, de targets en 

taakstellingen nóg beter in beeld 

brengen en bovenal: het uitwerken 

van een volgsysteem. “We houden 

onze successen niet langer in het 

verborgene.”

Ontwikkelhuis en TTO
Alsof het zo moest zijn –toeval 
bestaat niet- was de WVS-groep in 
2011 al volop bezig met de uitwer-
king van een nieuwe arbeidsontwik-
kelingmethodiek. “Het moment van 
de quickscan kwam eigenlijk nét 
iets te vroeg omdat de methode 
pas in de loop van 2011 goed in de 
steigers kwam te staan”, legt het 
directielid uit. Centraal in de plannen 
rondom arbeidsontwikkeling staat 
het zogeheten ‘ontwikkelhuis’; 
een grafische weergave waarin 
het vormingsproces van de geïndi-
ceerde werknemer in beeld wordt 
gebracht. De grafiek bestaat uit een 
in vier blokken opgedeeld vierkant 
met per blok de tekens minmin, 
min, plus en plusplus. “Dit is het 
spectrum waarbinnen de ontwik-

In 2011 zijn twee opleidingstrajecten voor het leidinggevend midden- en hogerkader afgerond. Doel van de op-
leidingen was de competenties van de leiding verder te versterken, zodat WVS-groep nog beter om zou kunnen 
gaan met de veranderingen op de arbeidsmarkt en in de sociale wetgeving. Het merendeel van alle eindopdrach-
ten is gebruikt binnen WVS-groep. 121 medewerkers hebben het MBO-diploma Sociaal Pedagogisch Werker be-
haald en 2 medewerkers een certificaat. Aan de opleiding voor het hogerkader hebben 69 medewerkers deelgeno-
men. Een gedeelte stond ingeschreven als HBO-student bij SDO (Stichting Deeltijdopleidingen). 40 medewerkers 
hebben het éénjarige HBO-traject succesvol doorlopen. Beide opleidingen zijn gefinancierd met WVA (wet vermin-
dering afdracht) en subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds. Door deze opleidingen is WVS-groep klaar om in 
te spelen op de vraag vanuit gemeenten.

Voorbeeld voettekst 
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vervolgens weer en zo brengen we 
stap voor stap de individuele arbeids-
ontwikkeling in kaart.”
Arbeidsontwikkeling is een tweeledig 
proces van zowel verdieping als verbre-
ding, zo stelt Suzanne. “Het versterken 
van capaciteiten en vaardigheden is 
een verdiepingsproces; maar tegelijk 
kijken we ook of een WVS’er inzet-
baar is in meerdere functies met een 
verbreding van het takenpakket.” Zo 
kan een productiemedewerker die nu 
in de industrie werkt, met behulp van 
trainingen en begeleidingen in aanmer-
king komen voor een administratieve 
functie.

Jobcarving
De arbeidsontwikkeling moet uiter-
aard aansluiten op de behoefte vanuit 
de arbeidsmarkt, en daarmee is het 
zoeken naar een balans in een vraag- 
en aanbodgerichte aanpak. Als voor-
beeld noemt Agar het systeem van 
‘jobcarving’, waarbij bestaande functies 
worden ontleed, zoals in streekzie-
kenhuis Lievensberg in Bergen op 
Zoom. “Gesteld, een radioloog bedient 
technische apparatuur maar verricht 
daarnaast ook andere werkzaamheden, 
zoals ontvangen van patiënten. Bij 
jobcarving worden deze bijkomende 
taken losgekoppeld en ondergebracht 
in een nieuwe functie van ‘patientopha-
ler’, waarvoor een WVS’er aangesteld 
kan worden. Het mes snijdt aan twee 
kanten: er ontstaat een nieuwe functie 
en de radioloog wordt ontlast van 
bijkomende werkzaamheden die niet 
zijn hoofdtaak zijn.” Ook financieel kan 
jobcarving interessant zijn, zo merkt Su-
zanne Faas daarbij op. “Want de uren 
van een radioloog zijn veel kostbaarder 
dan die van een WVS-medewerker.”

Project met 200 geïndiceerden
Suzanne Faas is als tijdelijk hoofd 
arbeidsontwikkeling betrokken bij de 
verdere uitvoering en realisering van 
het TTO-model. “In 2011 heeft WVS-
groep een visie ontwikkeld waarbij we 
zoveel mogelijk mensen willen laten 
doorstromen naar een baan in het regu-
liere arbeidsproces. Enerzijds hebben 
we te maken met nieuwe landelijke 
regelgeving, waarbij er minder plaats 
is voor beschutte werkplekken binnen 
de SW-bedrijven zelf; maar tegelijkertijd 
hebben we als WVS-groep ook geloof 
en vertrouwen in de capaciteiten van 
de werknemers.” 
Daarom is WVS-groep gestart met 
een project, waarbij in een periode van 
twee jaar 200 geïndiceerde WVS’ers 
begeleid worden in een doorstroming 
naar de reguliere arbeidsmarkt; 100 
geïndiceerden in 2012 en 100 in 2013. 

“Het doel is in de eerste instantie om 
door te leiden naar begeleid werken 
maar voor een deel ook via detache-
ring”, legt Suzanne uit. 

Individueel ontwikkelplan
Inmiddels zijn de eerste 50 medewer-
kers voor het project geselecteerd en 
trajectbegeleider Agar Breur vertelt 
over de procedure. “We beginnen met 
een assessment en vanuit het indivi-
dueel ontwikkelingsplan zetten we een 
vormingstraject op met trainingen, cur-
sussen en een intensieve persoonlijke 
begeleiding.” Dit gebeurt vanuit het 
persoonlijk ontwikkelplan, dat elke SW-
geïndiceerde  medewerker meekrijgt 
bij zijn binnenkomst bij WVS-groep. 
“Via de zogeheten Dariuz-methodiek 
volgen we de persoonlijke ontwikke-
ling op de voet. Drie maanden na het 
eerste assessment volgt een nieuwe, 30

Afdeling Entree: de eerste stap op weg naar ‘buiten’.
Aan de voorkant van ieder bedrijf is er een ingang. In het geval van WVS-groep vormt  
de afdeling Entree de ingang voor alle nieuwe medewerkers. Vanaf het moment dat 
medewerkers op de wachtlijst staan, wordt er door middel van intake en diagnose met 
behulp van het instrument Dariuz gekeken naar wat iemand kan en wil. Op het moment 
dat medewerkers echt aan de slag kunnen binnen WVS-groep worden er meer stap-
pen gezet. Op dat moment maakt de afdeling Entree gebruik van haar eigen test- en 
trainingscentrum waar aan de hand van testen wordt gekeken wat de mogelijkheden 
van een medewerker zijn. Door medewerkers zelf te laten werken en dit goed te obser-
veren kan er een gedegen conclusie worden getrokken. De beschikbare technieken en 
kennis worden breder dan alleen voor WVS-medewerkers ingezet. Ook voor Accessio 
BV en het UWV neemt de afdeling Entree testen af. Naast alle praktische onderzoeken 
doet het arbeidsonderzoekcentrum ook diagnostische onderzoeken. Door theoreti-
sche testen kunnen de mogelijkheden van een medewerker, zoals bijvoorbeeld een 
capaciteitentest, in kaart worden gebracht. De afdeling Entree neemt tot slot ook haar 
verantwoordelijkheid over de kwaliteit van de wachtlijst zelf. Op basis van de nieuw 
gestelde landelijke criteria is de afdeling zeer actief geweest met het opschonen van de 
wachtlijst.

De input van de intake en de testen en trainingen wordt beschreven in een trajectplan; 
de routebeschrijving naar betaald werk. 
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BBL  Afgerond in 2011 Bezig per 31-12-11

Assistent medewerker groen groen nivo 1 28 19

Medewerker groen groen nivo 2 9 9

Zelfstandig beroepsbeoefenaar groen groen nivo 3 - 4

Verpakken nivo 1 72 -

 incl. taal (2-jarig traject) - 10

Metaal en verpakken  - 55

Ass. installatie  - 1

Concierge nivo 1 27 -

 nivo 1 - 20

Schilders  - 4

Logistiek teamleider  - 1

SPW 3  36 -

SPW 4  93 -

HKT  40 -

Overig

Bosmaaien  28 -

 herinstructie 5 -

Gewasbescherming herinstructie 55 -

Heftruck  4 -

 herinstructie 1 -

Motorkettingzagen  19 -

 herinstructie 8 -

Postbesteller  13 -

Rijbewijs E achter B  6 -

SVS Schoonmaker  33 -

VCA 1  34 -

VCA vol  13 -

Veilig werken 

met de hoogwerker  6 -

Overzicht opleidingen
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Wie in oktober 2011 de kranten en 

journaals heeft gevolgd, kán het 

bijna niet ontgaan zijn: de woens-

dagmarkt van Etten-Leur is na een 

spannende finaleronde tot ‘Beste 

Markt van Nederland’ uitgeroepen. 

Met een spectaculaire TV-show 

bij SBS behaalde Etten-Leur het 

landelijke nieuws. We hebben het 

allemaal te danken aan de inzet van 

marktmeester Henk Neven, ooit be-

gonnen als WVS’er en nu in dienst 

van de gemeente. “Nog altijd ben ik 

er trots op bij WVS-groep gewerkt 

te hebben.”

Henk Neven, 

marktmeester Etten-Leur  
‘Je kan het als 

WVS’er nog 

ver schoppen’ 
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houden; dit tegen de trend in van terug-

lopende bezoekersaantallen. “Je moet 

als markt de mensen iets te bieden 

hebben, vandaar dat we ook regelma-

tig activiteiten rondom de weekmarkt 

organiseren zoals muziekoptredens en 

kermisattracties.”

‘En plein publiek’
In zijn huidige functie krijgt Henk vaak 

te maken met WVS-medewerkers die 

bij de gemeente zijn gedetacheerd. 

Het feit dat hij zelf ook een WVS-ach-

tergrond heeft, geeft meteen een ‘klik’ 

in het contact met de medewerkers. 

“En ze zien dat je als WVS’er het nog 

behoorlijk ver kan schoppen. “ En Henk 

hoeft daarover niet bescheiden te zijn. 

Want in 2011 verscheen het boek ‘En 

plein publiek’ over dienstverlenende 

beroepen waarin de marktmeester is 

geportretteerd; samengesteld door het 

Eerste Kamerlid en tevens directeur 

van het Kwaliteitsinstituut Neder-

landse Gemeenten (KING), Tof Thissen. 

Het boek is in juni gepresenteerd in 

perscentrum Nieuwspoort aan premier 

Mark Rutten. “Later ben ik nog door 

hem uitgenodigd voor een High Tea 

op het Catshuis in Den Haag. Dát was 

voor mij toch wel de kroon op het werk 

in 2011”, zo besluit Henk met gepaste 

trots.

De 52-jarige Henk Neven mag met 

recht een markante persoonlijkheid ge-

noemd worden. Vlot van de tongriem 

gesneden vertelt hij zijn successtory in 

geuren en kleuren. Tot ruim vijfentwin-

tig jaar geleden was Henk glaszetter 

maar door een ernstig ongeval raakte 

hij bijna zijn arm kwijt.  “Ik ben redelijk 

goed gerevalideerd maar ik kon niet 

meer aan de slag in mijn vroegere baan 

en raakte werkloos. Daarna heb ik van 

alles gedaan om aan het werk te ko-

men, ik stuurde 180 sollicitatiebrieven 

maar geen enkele werkgever durfde 

het aan om mij in dienst te nemen. “ 

Alle kansen aangegrepen
In de tussentijd wilde Henk toch aan 

het werk blijven en haalde schillen 

en groenafval op voor De Kringloper. 

Totdat hij bij een gesprek op het toen-

malige Arbeidsbureau de tip kreeg om 

bij WVS-groep te solliciteren.  “Eerst 

dacht ik nog: dat is toch niets voor 

mij, wat heb ik daar te zoeken. Maar 

het werken bij WVS-groep bleek heel 

anders te zijn dan dat ik mij had voor-

gesteld en ik had het er gelijk prima 

naar mijn zin. Vooral de mogelijkheid 

om cursussen en trainingen te volgen 

sprak hem aan. “Alle kansen die ik bij 

WVS-groep kreeg heb ik met beide 

handen aangegrepen, want ik wist van 

mijzelf dat ik meer kan en meer wil.“ 

Bij WVS-groep is Henk begonnen als 

loodgieter, later werd hij medewerker 

van de bedrijfskantine en na het volgen 

van een cursus verkeerstechniek werd 

hij als verkeersmedewerker gedeta-

cheerd bij de gemeente Etten-Leur. 

“Daar zag ik op het prikbord een 

interne vacature staan die mij wel 

aansprak. Ze zochten een medewerker 

technische dienst en ik mocht zowaar 

op gesprek komen.“

Bestuursacademie
Opnieuw volgde Henk een training, 

ditmaal bij de Bestuursacademie in 

Maarsen, en met het behalen van dit 

papiertje kwam hij door de sollicitatie-

ronde heen. Een jaar na zijn aanstel-

ling bij de gemeente werd hij zelfs 

bevorderd tot marktmeester. Inmiddels 

staat Henk voor 1/3 fte als kermis- en 

marktmeester en 2/3 fte als medewer-

ker technische dienst op de loonlijst. 

Hij pakte zijn taak als marktmeester 

voortvarend op en werd al gelijk in het 

diepe gegooid met de opdracht om de 

markt te verplaatsen van het Stadhuis-

plein naar het nieuwe Marktplein, dat 

is aangelegd bij de herstructurering 

van de Bredaseweg. Met zijn enthou-

siasme, flair en betrokkenheid weet hij 

de markt ook in deze tijd levendig te 

http://www.youtube.com/watch?v=mbylwi80cG8
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Medezeggenschapsstructuur
De OR heeft begin 2011 besloten om 

de medezeggenschapsstructuur aan 

te passen aan de huidige omstan-

digheden: Inspelen op toekomstige 

ontwikkelingen binnen de WVS-groep 

organisatie en meer flexibiliteit. 

De OR heeft derhalve besloten om :

- het aantal OR-leden aan te passen. De 

OR bestaat nu uit 11 leden i.p.v. 

  19 en behandelt alle advies- en in-

stemmingaanvragen. 

- de onderdeelcommissies per bedrijf 

op te heffen en hiermee ook het 

  achterbanbezoek door deze commis-

sies; 

- zelf het achterbanbezoek te doen. 

- te werken met een adviespool. Deze 

bestaat uit medewerkers die zich 

hiervoor hebben 

  aangemeld. Uit deze adviespool kan 

per onderwerp een adviesgroep 

geformeerd 

  worden die de OR adviseert. Een 

adviesgroep heeft dus een tijdelijk 

karakter.

  Hiermee zijn de vaste adviescommis-

sies verdwenen.

- een full time ambtelijk secretaris 

te benoemen, die belast is met de 

ondersteuning voor 

  de gehele OR. Hiermee is een secre-

taris vanuit de OR komen te vervallen.

Verkiezingen
In maart 2011 hebben de verkiezingen 

voor de nieuwe ondernemingsraad 

plaatsgevonden. Er zijn 7 OR leden 

teruggekomen, waarvan 1 OR lid zich 

vrij snel na de verkiezingen heeft terug-

getrokken omdat het lidmaatschap 

moeilijk te combineren was met het 

werk. Er zitten 5 nieuwe leden in. Van 

elk lid wordt een superinzet verwacht 

en gevraagd. 

Programma van de Ondernemings-
raad 2011-2014
De Ondernemingsraad heeft voor deze 

zittingsperiode een programma vastge-

steld waarin onderstaande speerpunten 

zijn benoemd:

- handhaven werkgelegenheid door 

flexibel en constructief mee te den-

ken om voor andere doelgroepen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt iets 

te kunnen betekenen met inachtname 

van de dalende budgetten.

- Achterbancontact uitvoeren (o.a. mid-

dels bezoek, mail, telefonisch)

- Goed werkoverleg bevorderen

- Bureaucratie verminderen

In dit jaarverslag wil de OR graag inzicht geven in alle belangrijke OR-zaken die er gedurende het afgelopen jaar binnen 

WVS-groep gebeurd zijn. Hieronder staan in willekeurige volgorde een aantal door de OR in 2011 uitgebrachte advie-

zen/instemmingen. 

De ondernemingsraad
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- De directie voortdurend stimuleren 

om de betrokkenheid van het mid-

denkader te vergroten. Enerzijds door 

naar hen te luisteren en anderzijds 

door hen er op aan te spreken. 

Deskundigheidsbevordering
Direct na de verkiezingen heeft de OR 

een 1-daagse cursus gehad, waarin 

teambuilding centraal stond; daarnaast 

zijn de belangrijkste artikelen uit de 

WOR (Wet op de Ondernemingsraden) 

behandeld en besproken. Deze dag is 

georganiseerd in een locatie van de 

Heemtuin in Rucphen. 

Bezuinigingen
Bij aanvang van 2011 werd duidelijk dat 

WVS-groep niet aan het bezuinigings-

beleid van de regering zou ontsnappen. 

De OR probeert met de directie mee te 

denken over bezuinigingen. 

Per 31-12-2011 is er binnen 

WVS-groep al voor e 1.250.000,-- 

(afgerond) bezuinigd.

Wet Werken naar Vermogen
Aanvankelijk zou deze wet 1 januari 

2012 in werking treden, doch er is 

besloten om deze op 1 januari 2013 te 

laten in gaan. Bij het tot stand komen 

van deze wet, verdwijnt de Wet Sociale 

Werkvoorziening. De organisatie van 

WVS-groep zal aan de hand van de 

ontwikkelingen die op stapel staan aan-

gepast dienen te worden. De Onderne-

mingsraad verwacht hierover te zijner 

tijd een adviesaanvraag.

Verder hebben er in 2011 enkele lan-

delijke acties plaatsgevonden, waaraan 

OR-leden actief hebben deelgenomen.

De OR heeft inmiddels per gemeente 

een presentatie gemaakt die in de 9 

aangesloten gemeenten aan raadsle-

den wordt gepresenteerd en waarin 

duidelijk wordt gemaakt dat de  know 

how en ervaring die WVS-medewer-

kers hebben in het begeleiden en 

ontwikkelen van mensen die een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt hebben, 

benut kunnen worden bij de uitvoering 

van de Wet Werken naar Vermogen. 

Organisatiestructuur WVS-groep
Begin 2011 werd de OR om advies 

gevraagd over de organisatiestructuur 

van WVS-groep. Door het vertrek van 

een divisiedirecteur is de organisatie 

herzien. De divisiestructuur heeft plaats 

gemaakt voor de WVS werkbedrijven. 

Er is tevens gekozen voor een Dien-

stencentrum P&O waaronder de P&O 

afdeling, Arbodienst en Entree ressor-

teren. Na ampel beraad heeft de OR 

positief geadviseerd ten aanzien van 

deze structuur. 

Roostervrije dagen 2012
Naar aanleiding van de instemmingaan-

vraag inzake roostervrije dagen 2012 

heeft de OR een enquête gehouden 

binnen de ploegen van het groenbedrijf 

over de procedure die is gevolgd. Daar-

naast is er ook een enquête gehouden 

onder het staf- en leidinggevend per-

soneel over de vraag of deze regeling 

minder administratief en registrerend 

werk oplevert en of de regeling een 

planningsinstrument is. Mede op basis 

van de uitslag van deze enquête heeft 

de OR besloten om in te stemmen met 

het voorstel voor 2012.
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Tevens heeft de evaluatie van de 

Regeling roostervrije uren er toe geleid 

dat de Regeling opnieuw bekeken 

zal worden in 2012. 1 OR lid en 1 OR 

adviespool-lid nemen deel aan de 

projectgroep die deze regeling gaat 

herzien. 

Initiatiefvoorstel
De OR heeft een initiatiefvoorstel 

ingediend met 11 voorstellen om tot 

omzetverhoging te komen. De alge-

meen directeur heeft zowel mondeling 

als schriftelijk op dit voorstel gerea-

geerd. Over 2 voorstellen m.n. begeleid 

werken en job-carving zal de bestuur-

der de OR omtrent de ontwikkelingen 

op de hoogte houden. 

Werkkostenregeling
In het kader van de werkkostenregeling 

heeft de OR ingestemd met de uitruil 

om de vakantietoelage die wij in de 

maand mei ontvangen vóór 1 novem-

ber uit te ruilen tegen een onbelaste 

bijdrage van e 200 ten behoeve van de 

ziektekostenverzekering.

EHBO/BHV-beleid
De OR heeft ingestemd met het 

afschaffen van de EHBO/BHV-toelage 

per 1 januari 2012 enerzijds omdat het 

EHBO/BHV-diploma een functie-eis 

is en anderzijds omdat EHBO/BHV-

(herhalings-)cursussen vanaf genoemde 

datum onder werktijd worden gegeven.

Uitstroombeleid Indicatie boven-
grens
De OR heeft ingestemd met de 

werkwijze die wordt toegepast voor 

medewerkers met de (her)indicatie 

bovengrens.

Regeling dienstjubilea en SW/
ambtsjubilea
De OR heeft ermee ingestemd dat de 

“Regeling dienstjubilea en SW/ambts-

jubilea” is aangepast waardoor het 

toekennen van gratificaties geschiedt 

conform de CAO’s. Verder is op voor-

stel van de Ondernemingsraad bij een 

12,5 jarig dienstjubileum de verlofdag 

vervallen en is de gratificatie verhoogd 

naar e 125,00 netto (i.p.v. e 75,00).

Chauffeursregeling werkauto’s
De OR heeft ermee ingestemd dat bij 

vervanging van ziekte van een chauf-

feur aan diens vervanger na 1 maand  

e 25,00 netto wordt uitbetaald omdat 

hij een eigen bijdrage reiskosten van 

e 25,00 moet betalen.

Toekomst
Met grote belangstelling zal de OR de 

ontwikkelingen van de Wet Werken 

naar Vermogen blijven volgen en daar 

waar mogelijk zijn stem laten horen. Zo-

als het er nu naar uitziet zal WVS-groep 

voor de 9 aangesloten gemeenten 

Beschut Werken gaan uitvoeren. Dat 

betekent in ieder geval een langzame 

afbouw omdat het aantal mensen naar 

1/3 deel teruggaat m.a.w. 3 medewer-

kers vertrekken en er komt er maar 1 

voor terug. 

De OR streeft er naar om samen met 

de directie in te spelen op de nieuwe 

ontwikkelingen en om de werkgelegen-

heid voor de medewerkers te blijven 

behouden.
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3
Overzichten
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Centrale Diensten (Hoofdkantoor)
Bosstraat 81

4704 RL ROOSENDAAL

Tel. 0165 - 596 500

Fax 0165 - 561 263

WVS Industrie Roosendaal
Vaartveld 12

4704 SE ROOSENDAAL

Tel. 0165 - 596 500

Fax 0165 - 541 156

WVS Industrie Etten-Leur
Munnikenheiweg 46

4879 NG ETTEN-LEUR

Tel. 0165 - 596 500

Fax 076 - 501 43 68

WVS Industrie Bergen op Zoom
Ravelstraat 145

4614 XG BERGEN OP ZOOM

Tel. 0165 - 596 500

Fax 0164 - 238 938

Detachering en Begeleid Werken
Bosstraat 48

4704 RL ROOSENDAAL

Tel. 0165 - 596 500

Fax 0165 - 544 220

Vestigingen

Accessio Reïntegratiediensten B.V.
Munnikenheiweg 46

4879 NG ETTEN-LEUR

Tel. 076 - 508 87 00

Fax 076 - 501 43 68

Flexkompaan
Bosstraat 81

4704 RL ROOSENDAAL

Tel. 0165 - 596 500

Fax 0165 - 535 008

Stichting West Brabant Werkt
Bosstraat 81

4704 RL ROOSENDAAL

Tel. 0165 - 596 500

Fax 0165 - 561 263

WVS Schoonmaak vof
Bosstraat 81

4704 RL ROOSENDAAL

Tel. 0165 - 596 500

Fax 0165 - 541 156

WVS Businesspost & Pakketservice
Bosstraat 48

4704 RL ROOSENDAAL

Tel. 0165 - 596 500

Fax 0165 - 534 848
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Algemeen Bestuur
De leden van het algemeen bestuur (AB) worden door en uit de bij WVS-groep aangesloten colleges van B&W aangewezen.

Gemeente: Naam: Functie:  

Bergen op Zoom de heer A.G.J. van der Weegen wethouder, lid DB                  

Etten-Leur de heer drs. Th.M.P. Vaes wethouder, plv. voorzitter

Halderberge de heer J.C.M. Paantjens wethouder

Moerdijk de heer L.M. Koevoets wethouder

Roosendaal de heer C.W.M. Jongmans wethouder

Rucphen de heer drs. J.L.J. van Hal wethouder, voorzitter 

Steenbergen de heer C.J.M. van Geel wethouder

Woensdrecht de heer M.P. Groffen wethouder

Zundert mevrouw M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf wethouder

Secretaris: de heer P.F.J.M. Havermans

Dagelijks Bestuur
De leden van het dagelijks bestuur (DB) worden door en uit het algemeen bestuur gekozen. 

De (externe) DB-leden worden door het algemeen bestuur benoemd.

Voorzitter: de heer drs. J.L.J. van Hal wethouder van Rucphen

Plv. voorzitter: de heer drs. Th.M.P. Vaes wethouder van Etten-Leur

Lid: de heer A.G.J. van der Weegen wethouder van Bergen op Zoom

Extern lid: de heer drs. J.W. Schipper

Extern lid: de heer mr. S.M.Th.P. Vermeulen

Secretaris: de heer P.F.J.M. Havermans

Samenstelling bestuur, commissies en directie 
[per 31 december 2011]
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Bezwaarschriftencommissie
De bezwaarschriftencommissie van WVS-groep adviseert 

over bezwaarschriften die worden ingediend in het kader 

van de Algemene wet bestuursrecht. De commissie is 

samengesteld uit externe deskundigen.

Voorzitter: de heer drs. J.W.A.G. Steeghs

Lid: mevrouw mr. J.M. Wijnmalen-Hans

Lid: de heer mr. B. Brouwer

Lid: de heer mr. P. Engelvaart

Secretaris: de heer P.F.J.M. Havermans

Managementteam
De directie van WVS-groep was op 31 december 2011 als volgt samengesteld (met vermelding van het jaar van benoeming):

De heer J.H.G. Koopman algemeen directeur (2009)

Mevrouw C.H.J.N.M. van de Ven MSc  directeur WVS Bedrijven (2011)  

adjunct-directeur (2008)

De heer drs. B.J. Stasse RA concernhoofd FI&A (2003)

Mevrouw drs. H. de Kovel-Gorter concernhoofd P&O (2010)

De heer P.F.J.M. Havermans concernhoofd Bestuurssecretariaat, bestuurssecretaris (2002) (adviseur)

Mevrouw E. van der Sanden-van den Berg secretaresse MT (2007)

Klachten- en geschillencommissie
De klachten- & geschillencommissie van WVS-groep adviseert 

over klachten die worden ingediend door Wsw-medewerkers en 

die betrekking hebben op de arbeidsverhouding, alsmede over 

klachten met betrekking tot seksuele intimidatie, agressie en 

geweld en over klachten die worden ingediend door derden en 

die betrekking hebben op WVS-groep. De commissie is samen-

gesteld uit externe deskundigen.

Voorzitter: mevrouw mr. M.A.E. in ’t Veld

Plv. voorzitter: de heer P. den Dunnen

Lid: mevrouw mr. J.M. Lammers-Sigterman

Secretaris: de heer P.F.J.M. Havermans
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Propeople Holding B.V.
De gemeenschappelijke regeling WVS-groep is 100% 

aandeelhouder van Propeople Holding B.V.. De aandeel-

houdersrechten worden uitgeoefend door het dagelijks 

bestuur (DB) van WVS-groep.

Statutair directeur / bestuurder: de heer J.H.G. Koopman

Plv. statutair directeur:  mevrouw C.H.J.N.M. 

 van de Ven MSc

Raad van Commissarissen van Propeople Holding B.V.
Voorzitter: de heer ing. J. Lensen MBA

Plv. voorzitter: de heer A.J. de Jong

Lid: de heer H.P.F. Stijnen

Secretaris: de heer P.F.J.M. Havermans

Accessio Reïntegratiediensten B.V.
Accessio is een dochtermaatschappij van Propeople Holding 

B.V.. Propeople Holding B.V. is 100% aandeelhouder van 

Accessio Reïntegratiediensten B.V.

Statutair directeur / bestuurder: mevrouw 

 C.H.J.N.M. van de Ven

Manager: de heer A. van der Zouwen

Flexkompaan B.V.
Flexkompaan is een dochtermaatschappij van Propeople 

Holding B.V. Propeople Holding B.V. is 100% aandeelhouder 

van Flexkompaan B.V.

Statutair directeur / bestuurder:  mevrouw drs.  

H. de Kovel-Gorter

Plv. statutair directeur:  mevrouw 

 C.H.J.N.M.van de Ven MSc

WVS-groep Facilitair B.V.
WVS Facilitair B.V. is een dochtermaatschappij van Propeople 

Holding B.V. Propeople Holding B.V. is 100% aandeelhouder 

van Flexkompaan B.V.

Bestuurder:  mevrouw 

 C.H.J.N.M.van de Ven MSc

WVS Schoonmaak VOF
WVS Schoonmaak VOF is een joint venture van WVS  

Facilitair B.V. (50% vennoot) en Vebego Wsw-activiteiten   
B.V. (50% vennoot)

Manager:  de heer S. Blom
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Divisieteam WVS-bedrijven

Naam:  Functie:

Mevrouw C.H.J.N.M. van de Ven  Directeur

Mevrouw C.M. van Wijk  Hoofd personeelsadvisering

Mevrouw W.C.C.J. Faijaars  Controller

De heer A.C.M. van den Broek  Bedrijfsleider

De heer R.J. de Vreede  Bedrijfsleider

Mevrouw S.J.C. Faas-Evers  Bedrijfsleider

Mevrouw A.J.P.M. Ogier  Hoofd Detachering en Begeleid Werken

Mevrouw H.W. Mensen - l’Ami  Secretaresse

Mevrouw C.J.A.M. Kerremans  Secretaresse
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Ondernemingsraad (per december 2011)

Naam Functie:

De heer G. de Jong

De heer C.P.M. Krielen

De heer J.E.A. Schippers

De heer I. Çelikoz 

De heer W.H.M. van Haperen

Mevrouw D.P.M. Gabriels

Mevrouw R.F. Schipperen-Noordzij

De heer M. Rockx 

De heer G.M.A. Roovers 

De heer J.J. Snepvangers Voorzitter OR

De heer W. Visser 

Mevrouw M. Lanooij Ambtelijk secretaris OR

o
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Het jaar 2011 was voor iedereen bij 

WVS-groep op zijn of haar eigen 

manier een bijzonder jaar. Zo ook 

voor de 44-jarige Max Kratzsch. Max 

gooide het roer om en werd van 

productiemedewerker nu postbezor-

ger bij WVS Businesspost. Een super 

leuke baan, zo zegt Max zelf. “Je 

bent veel op stap en het is afwis-

selend werk. Geen enkele dag is 

hetzelfde.”

Max Kratzsch, 

WVS Businesspost: 
‘Als 

postbezorger 

kom je nog 

eens ergens!’
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Gevarieerd werk
Inmiddels is Max al een aantal maan-

den als postbezorger aan het werk, van 

dinsdag tot en met zaterdag. Daar-

naast moet hij poststukken sorteren 

en op woensdagen bezorgt hij ook de 

Roosendaalse Bode in de binnenstad. 

Al met al is zijn nieuwe baan veel 

gevarieerder dan zijn oude werk als 

productiemedewerker. Het werken in 

de weekeinden of in de avonduren vind 

Max niet erg. “Het is wel flink aanpak-

ken maar ook ontzettend leuk om te 

doen”, zegt hij lachend. En dáár gaat 

het tenslotte toch om.

Max is één van de oudgedienden bij 

WVS-groep, waar hij sinds 1985 een 

beschutte werkplek heeft. Heel lang 

heeft hij gewerkt in de productie. Zo 

begon hij destijds bij de assemblage 

van aluminium huishoudtrappen in De 

Kroeven. “Daar zette ik de traptreden 

in elkaar”, zo legt hij uit. Vervolgens 

werkte Max op detacheringsbasis bij 

enkele bedrijven in de regio zoals Phi-

lips, Manoli en Furness. Meestal ging 

het om inpakken van consumentpro-

ducten zoals dvd’s en elektronica.

Een nieuwe weg
Uiteindelijk kreeg Max van zijn lei-

dinggevenden de vraag voorgelegd: 

“Postbezorger worden… is dat niet iets 

voor jou?” Daar moest de WVS-er toch 

even over nadenken.  “Ik heb in het 

begin wel even getwijfeld en vroeg mij 

af of ik het wel leuk zou vinden”, moet 

Max toegeven. “Het is een ander soort 

werk dan dat ik gewend was”. Geluk-

kig viel het allemaal mee voor Max. 

De kans om door te groeien  greep hij 

met beide handen aan en hij volgde 

met succes de opleiding ‘postbezorger 

geadresseerd’ bij WVS-groep. Hij sloeg 

letterlijk een nieuwe weg in. Dit keer 

op de fiets. “Ik heb er helemaal geen 

spijt van”. Integendeel zelfs: als het 

aan Max ligt, wil hij nooit meer weg 

bij WVS Businesspost. Hij beleeft er 

plezier aan en voelt zich er zelf ook een 

stuk beter bij. De overstap betekende 

ook veel voor Max’ zelfvertrouwen, 

hij is een sterker persoon geworden. 

Daar heeft hij zowel in privésfeer als 

werksfeer veel profijt van.  

Een bekend gezicht
In zijn postbode outfit en de gele 

bezorgfiets is Max als postbezorger van 

WVS-groep inmiddels een bekend ge-

zicht in het Roosendaalse straatbeeld 

en zwaaien de mensen hem al toe als 

hij voorbij fietst. De meeste routes kent 

hij goed maar in het begin was het wel 

even zoeken naar de juiste straten en 

adressen. “De eerste weken heb ik 

ook samen met een andere collega de 

bezorgrondes gefietst”, legt Max uit. 

Hij levert allerhande poststukken af: 

van pakketten, briefkaarten tot zakelijke 

post. “Ja, als postbode ben je vaak 

de bezorger van goed nieuws maar je 

moet ook wel eens wat minder leuke 

brieven afgeven”. Zo gebeurde het wel 

eens, dat Max bij een bepaald adres 

meerdere belastingenveloppes tegelijk 

moest bezorgen per aangetekende 

post. “Zoveel blauwe enveloppes?”, 

reageerde de klant quasi-verbaasd. 

“Nou, neem er dan zelf ook maar één”. 

Ze moesten er allebei hartelijk om 

lachen. 

http://www.youtube.com/watch?v=ifYtzccwbEc
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Deelnemende Aantal inwoners
gemeenten per 1 januari 2012
Bergen op Zoom  66.155

Etten-Leur  42.035

Halderberge  29.328

Moerdijk  36.517

Roosendaal  77.383

Rucphen  22.323

Steenbergen  23.364

Woensdrecht  21.668

Zundert  21.233

Totaal  340.006

MOERDIJK

HALDERBERGE

ETTEN-LEUR

RUCPHEN

ZUNDERT

WOENSDRECHT

BERGEN OP ZOOM ROOSENDAAL

STEENBERGEN

Werkgebied
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Personeel

 Centrale WVS WVS WVS
    Diensten    Diensten    @Work   Industrie

Bergen op Zoom (748) 10 166 116 283

Etten-Leur (777) 4 105 69 110

Halderberge (1655) 7 115 59 99

Moerdijk (1709) 4 45 41 50

Roosendaal (1674) 21 275 163 293

Rucphen (840) 7 140 91 116

Steenbergen (851) 5 43 42 49

Woensdrecht (873) 3 39 25 41

Zundert (879) 3 40 32 26

Overig 3 8 16 12

Totaal 67 976 654 1079

Verdeling naar gemeente van inwoning 31-12-2011

 WSW Ambtelijk Flexkompaan Stg. WBW WIW Totaal ID
 pers fte pers fte pers fte pers fte pers fte pers fte pers

Bergen op Zoom (748) 575 501,39 14 13,94 5 5,31 0 0,00 3 2,11 597 523 25

Etten-Leur (777) 288 254,03 8 7,11 5 4,72 0 0,00 13 11,83 314 278 

Halderberge (1655) 280 242,50 6 5,78 12 12,31 0 0,00 3 2,89 301 263 

Moerdijk (1709) 140 125,26 0 0,00 2 2,11 0 0,00 5 4,78 147 132 

Roosendaal (1674) 752 637,67 31 28,69 21 20,97 0 0,00 15 13,75 819 701 

Rucphen (840) 354 300,66 10 8,83 6 6,44 10 6,10 2 1,89 382 324 

Steenbergen (851) 139 119,85 7 6,78 2 2,11 0 0,00 1 1,00 149 130 0

Woensdrecht (873) 108 96,33 9 8,41 2 2,22 0 0,00 1 0,89 120 108 1

Zundert (879) 101 90,47 5 4,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 106 95 

Overig 39 36,11 16 15,50 22 21,86 0 0,00 1 89 78 74 

Totaal 2776 2404,27 106 99,72 77 78,06 10 6,10 44 40,03 3013 2628,17 26

Verdeling naar gemeente van inwoning 31-12-2011
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    2011    2010

Bergen op Zoom 575 535

Etten-Leur 288 304

Halderberge 280 271

Moerdijk 140 150

Roosendaal 752 773

Rucphen 354 341

Steenbergen 139 133

Woensdrecht 108 120

Zundert 101 107

Overige gemeenten 39 35

Totaal 2776 2769

WSW-medewerkers naar gemeente 
van inwoning per 31-12-2011

    WSW    Ambtelijk + Regulier

31 december 2010 2769 personen 191 personen

 2409,81 FTE 185,83 FTE

31 december 2011 2776 personen 183 personen

 2404,27 FTE 177,77 FTE

Personeel WSW en Ambtelijk + Regulier

    2011    2010

Bergen op Zoom 3 4

Etten-Leur 13 15

Halderberge 3 3

Moerdijk 5 5

Roosendaal 15 18

Rucphen 2 2

Steenbergen 1 0

Woensdrecht 1 1

Zundert 0 1

Overige gemeenten 1 0

Totaal 54 49

WIW-medewerkers naar gemeente 
van inwoning per 31-12-2011

Peildatum: 31 december 2011

WVS Industrie 1.079

WVS Diensten 976

Centrale Diensten 67

WVS@Work 656

WSW-medewerkers per bedrijfsonderdeel

In dienst 166

Uit dienst 159

Reden uit dienst:

WAO 37

TOP/pensioen 40

eigen verzoek 18

ontslagen 12

overleden 11

beëindiging proeftijd 0

overige redenen 0

einde contract 36

andere voorziening 4

reguliere arbeid 1

WSW-medewerkers in dienst /  uit dienst
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voor 1 januari 1998 1.380 personen (oude doelgroep)

na 1 januari 1998 1.401 personen (nieuwe doelgroep)

Aantal WSW-medewerkers naar doelgroep

 2009 2010 2011

WSW 2.723 2.769 2.776

WIW 56 49 44

Ambt. + Reg. 186 191 183

Overigen 36 13 10

Totaal 3.001 3.022 3.013

Aantal medewerkers 
WVS-groep

licht / matig  2573

ernstig  203

WSW-medewerkers naar arbeidshandicap
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leeftijdsopbouw SW-populatie
per 31 december 2011

leeftijdsopbouw ambtelijke + reguliere medewerkers
per 31 december 2011
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 Aantal met Aantal met Aantal met Totaal Totaal
 duurklasse duurklasse duurklasse aantal aantal IF ID
 1-7 dagen 8-42 dagen >42 dagen ongevallen dagen

Centrale Diensten  0 0 0 0 0 0 0

WVS@Work  4 4 2 10 355 1,45 35,5

WVS Diensten 7 8 2 17 260 1,65 15,3

WVS Industrie  0 0 1 1 46 0,09 46,0

Totalen 11 12 5 28 661 0,97 23,6

Totaal aantal gemelde arbeidsongevallen met verzuim in 2011 
naar duurklasse en verzuimdagen per bedrijfsonderdeel WVS-groep

In 2011 zijn op basis van artikel 9 lid 1 Arbo-wet drie ongevallen gemeld bij de Arbeidsinspectie vanwege de ernst van het letsel 

(ziekenhuisopname of mogelijk restletsel):

•  Een ongeval van een medewerker WVS Diensten: Hierbij was een vermoeden van restlestel;

•  Een ongeval van een medewerker WVS @ Work: Hierbij is het slachtoffer opgenomen in een ziekenhuis; 

•  Een ongeval van een medewerker bij WVS Industrie: Hierbij is restletsel opgetreden. 

De afwikkeling van de ongevallen door de Arbeidsinspectie was als volgt:

•  Het vermoede restletsel is uitgebleven; betrokkene is volledig hersteld in eigen werk, er is geen nader ongevalonderzoek 

 ingesteld.

•  Dit ongeval heeft in Essen (België) plaatsgevonden; hier heeft de Arbeidsinspectie geen opsporingsbevoegdheid;

• Dit ongevalonderzoek wordt in 1e kwartaal 2012 afgerond. 

Verzuimcijfers 2011
WVS-groep in divisiestructuur

Bedrijfsonderdeel:  WSW Regulier Totaal 

Centrale Diensten 10,18 % 5,54 % 8,00 % 

WVS@Work 17,66 % 9,54 % 17,38 %

WVS Diensten 10,86 % 6,22 % 10,64 % 

WVS Industrie 15,24 % 7,51 % 14,81% 
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Indien klager dit wil, wordt de klacht ter behandeling 

doorgeleid naar de klachten- en geschillencommissie. 

Voor de overige meldingen zijn na onderling overleg met 

betrokkene en de werkleiding acties ondernomen. Met 

betrekking tot zaken als huiselijke problemen is doorver-

wezen naar maatschappelijk werk. 

Meldingen vertrouwenspersonen

Aard van de melding Aantal

Seksuele intimidatie 5

Bedreiging / Agressie 0 

Fysiek geweld 1

Intimidatie 1

Pesten / ongewenste omgangsvorm 5

Arbeidsconflicten 3

Huiselijke problemen 1

Discriminatie 1

Totaal 17

Gemeente Aantal

Bergen op Zoom 128

Etten-Leur 73

Halderberge 61

Moerdijk 36

Roosendaal 142

Rucphen 75

Steenbergen 23

Woensdrecht 19

Zundert 22

Totaal 578

Aantal wachtlijstkandidaten per
gemeente van inwoning, per 31 december 2011
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 2011 budget 2011 2010

Baten    

Netto omzet 29.277 28.704 28.852

Mutatie voorraad gereed product en onderhanden werk -36 0 -36

Grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk -7.440 -6.793 -7.156

Toegevoegde waarde 21.801 21.911 21.660

Bijdragen overheden 64.115 64.144 67.455

Overige opbrengsten 2.512 2.233 2.173

Subtotaal 66.627 66.377 69.628

Totaal baten 88.428 88.288 91.288

Lasten
Personeelskosten -84.358 -85.523 -84.237

Afschrijvingskosten -1.876 -2.061 -1.925

Overige bedrijfskosten -4.496 -4.586 -4.937

Totaal bedrijfskosten -90.730 -92.170 -91.099

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór rente -2.302 -3.882 189

Rentebaten en -lasten -500 -476 -492

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -2.802 -4.358 -303

Resultaat verbonden partijen 0 200 245

Resultaat voor mutaties reserves -2.802 -4.158 -58

Mutaties in reserves 308 0 366

Exploitatieresultaat -2.494 -4.158 308

Resultatenrekening (x e1.000)
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“Het is een mooie baan en ik ben er in alle 
opzichten sterker door geworden”
Carlo van den Brand werkte via WVS-groep al vanaf zijn zestiende bij De Kringloper. 
Hij leerde daar rijden op een vrachtwagen en kreeg als taak het halen en brengen van de 
goederen. 

http://www.youtube.com/watch?v=-dM7ExvP-sc
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is een mooie baan en ik ben er in alle 

opzichten sterker door geworden.” 

Hennie vult aan: “Je moet het zo zien: 

het is een kwestie van vertrouwen. 

Een chauffeur rijdt rond in een wagen 

met de waarde van een kleine woning. 

Ik heb daar geen enkele moeite mee 

als m’n gevoel bij iemand goed is. Er 

moet wel een klik zijn. En iemand moet 

natuurlijk laten zien dat ie het kan. Bij 

Carlo zit dat wel goed. De praktische 

kanten zijn perfect opgelost, mede 

vanwege de hulp die WVS-groep

bood, en wij hebben er nu gewoon een 

goede teamgenoot bij. Ik kan het ieder-

een aanraden daar eens te informeren

of ze mensen beschikbaar hebben, 

zeker voor de sectoren waar goed per-

soneel vinden wel eens lastig is.”

Best een leuke baan maar rommelig en 

fysiek zwaar. Er moest veel gesjouwd 

worden. Van een kennis die werkt bij 

Transportbedrijf H. De Klerk in Zeven-

bergen hoorde hij dat er nog chauffeurs 

werden gezocht. Hij trok de stoute 

schoenen aan en solliciteerde. Eigenaar 

Hennie de Klerk zag het wel zitten met 

hem, en in april van 2011 mocht Carlo 

er beginnen als chauffeur. Vanwege zijn 

dyslexie

moest er wat geregeld worden voor de 

communicatie maar daar vond hij zelf 

een prima oplossing voor. Carlo: “Ik zag 

een collega met een laptop en dacht: 

dat is wat voor mij. Korte zinnen kan ik 

daarop prima en op m’n gemak lezen. 

Bovendien heb ik dat ding onderweg 

altijd bij. Er zit zelfs een printertje in 

m’n truck.

Veiligheidsklep
WVS-groep bemiddelde en begeleidde 

de overstap naar deze nieuwe werkge-

ver. Vanwege de geldende CAO bleek 

al snel dat het lastig werd om ook via 

hen de salariëring te laten verlopen, 

dus sinds kort is Carlo ook echt vol-

ledig in dienst bij De Klerk Transport. 

Wél met de afspraak dat hij altijd terug 

kan naar WVS-groep, mocht het nodig 

blijken. Hennie de Klerk legt uit: “In 

eerste instantie was er volop begelei-

ding, verzorgd door Roel Alkhoven van 

WVS-groep. Daar zijn we zeer tevreden 

over. Het bleek al snel helemaal niet 

nodig, dus nu zijn we overeengekomen 

dat we zelf contact opnemen, mocht 

er eens wat zijn. Carlo werd binnen de 

kortste keren een gewaardeerd lid van 

de club. Hij denkt echt mee. Ik ben heel 

blij met z’n kwaliteiten als chauffeur 

én z’n technische kennis. Hij heeft al 

heel wat problemen onder de motorkap 

verholpen. Aangezien we ook voor z’n 

dyslexie goede oplossingen hebben, 

functioneert hij prima. Met andere zo-

genaamd ‘gewone’ medewerkers heb 

ik geregeld meer te stellen gehad.”

Vertrouwen
Carlo legt uit: “Ik heb natuurlijk thuis 

besproken dat ik een ander leven zou 

krijgen. We hebben privé veel mee-

gemaakt en je bent natuurlijk veel van 

huis in bepaalde periodes. Mijn vrouw 

en kinderen moesten er niet onder 

lijden. Gelukkig staan ze volledig achter 

me. Ik houd van dit vak en ben blij 

dat ik deze keuze gemaakt heb. Het 

De Brabantse Reintegratieprijs was een initiatief van tien Brabantse SW-bedrij-

ven, de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging en Stichting Atlant Partner-

ship. 1 december jl. vond de uitreiking van de Brabantste Re-integratieprijs 

plaats. WVS-medewerker Carlo van den Brand was één van de genomineerden 

en heeft zich ondanks diverse tegenslagen uitstekend ontwikkeld. 

De prijs gaat naar die persoon die ondanks de beperkingen op zijn/haar weg 

mede dankzij eigen inspanning aansprekende resultaten bereikte. Iemand 

wiens eigen inbreng mede het succes bepaalde van zijn/haar traject naar werk. 

De genomineerden zijn personen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt, 

die dankzij hun deelname aan het arbeidsproces niet alleen een steentje bijdra-

gen aan de economische samenleving, maar ook aan hun eigen sociaal-maat-

schappelijke ontwikkeling. Personen die dus een voorbeeld zijn voor werkge-

vers, gemeenten, sw-bedrijven en andere personen met een arbeidsbeperking. 

En daarom werden zij tijdens de uitreiking van de Brabantse Re-integratieprijs 

in het zonnetje gezet!

Een deskundige en onafhankelijke jury onder leiding van Frank Visser, manager 

Werkgelegenheidsplan Philips. heeft de winnaar bekend gemaakt. Helaas heeft 

Carlo de prijs niet kunnen bemachtigen. Desondanks is Carlo al een winnaar 

omdat hij zich ondanks diverse tegenslagen ontwikkeld tot een zeer gewaar-

deerd vrachtwagenchauffeur bij De Klerk Transport in Zevenbergen.



www.wvsgroep.nl




