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Aan de Raad, 
De Participatiewet, die 3 juli jl. is aangenomen door de Eerst Kamer, komt grotendeels tegemoet aan de 
wens van gemeenten om meer maatwerk te kunnen bieden bij het begeleiden naar werk van mensen met 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

Sinds 1991 voert Stichting Samen Werken voor de huidige 3 Brabantse Wal gemeenten diverse projecten en 
trajecten uit die tot doel hebben om mensen te laten meedoen. Het gaat daarbij niet uitsluitend om een 
zinvolle en maatschappelijk nuttige tijdsbesteding, maar zeker ook over het ontwikkelen van mensen zodat zij 
kunnen worden doorgeleid naar regulier werk. SSW richt zich op diverse projecten, die variëren van het 
ondersteunen bij evenementen tot het inzetten van menskracht bij onderhoudsactiviteiten. De opdrachten 
voor dergelijke projecten komen voornamelijk van de gemeenten zelf. 

De komst van de Participatiewet per 01-01-2015, boekt een totale structurele bezuiniging in van C 1,6 
miljard over 40 jaar. Het is vooral in de komende jaren dat gemeenten de stapeling van bezuinigingen 
(korting op de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de korting op het re-integratiebudget) niet op zullen 
kunnen vangen. De tekorten die er zijn en mogelijk verder oplopen bij de uitvoering van de Wsw moeten 
ook worden voldaan uit het re-integratiebudget. Het is onzeker hoeveel middelen we nog overhouden 
voor andere op participatie gerichte activiteiten. Het dwingt ons als Brabantse Wal gemeenten tot 
nadenken over onze uitvoering en te kijken naar eventuele dubbelingen in de keten. Dit omdat er steeds 
minder geld wordt ontvangen voor een groeiende doelgroep en we daarbij dus steeds kritischer moeten 
kijken naar hoe we het almaar krimpende participatiebudget moeten besteden. 

De afgelopen maanden zijn er diverse overleggen geweest met de directie van de Stichting Samen Werken 
over de toekomst. Er zijn verschillende scenario's besproken waarbij de directie van de Stichting een 
tweetal scenario's bespreekbaar vindt, namelijk onderbrengen bij WVS-Groep of zelfstandig verdergaan. 
De stichting omzetten naar een commercieel bedrijf is in deze onzekere markt echter ook zeer risicovol 
en zonder financiële verplichtende afspraken met de gemeenten durft de directie dit niet aan. 

Het scenario om de stichting (of delen ervan of activiteiten) onder te brengen bij WVS-groep heeft het bij 
bestuur de grootste voorkeur. Met name ook om de reden die de directie ook aangeeft, namelijk de 
ontwikkeling van mensen met loonwaarde. De gedachte is tevens dat een deel van de activiteiten van 
SSW daar ook aan kunnen bijdragen. Zo kunnen we de dubbelingen uit de keten halen en optimaal 
gebruik maken van de kennis, kunde en infrastructuur van WVS-groep. Wij denken dat de kennis van de 
doelgroep bij WVS aanwezig is aangezien we ook op ESF gebied een samenwerking zijn aangegaan. 
Wellicht dat een deel van de trajecten van SSW in het ESF project ondergebracht kunnen worden. 

Dit betekent dat het bestuur aan de directie de opdracht heeft gegeven om dit scenario uit te werken. De 



directie van de SSW is momenteel in overleg met de VWS- Groep over de overname van trajecten en 
activiteiten. 
Tevens wordt momenteel onderzocht hoeveel trajecten per 01-01-2015 nog gecontinueerd moeten 
worden. En in welke vorm dit bij VWS Groep ondergebracht kan worden om te voorkomen dat 
uitkeringsgerechtigden nu nog werkzaam bij de SSW tussen wal en schip belanden. 

Zodra de resultaten van de verschillende onderzoeken bekend zal zijn zal u verder worden geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

de burgemeester, 
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