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Inleiding 
 
WVS-groep is hèt werk-/leerbedrijf in het westen van Noord-Brabant om mensen tegen zo 
laag mogelijke kosten deel te laten nemen aan arbeid. De missie is mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt naar betaald werk brengen. WVS-groep beschikt hiertoe over diverse 
werkbedrijven. Negen gemeenten in het westen van Noord-Brabant zijn aandeelhouder van 
WVS-groep. Dit geldt ook voor uw gemeente. 
 
Graag informeren wij u over de financiële en sociale resultaten binnen WVS-groep in het 
algemeen én voor uw gemeente specifiek. Omdat in deze informatieset een aantal termen en 
afkortingen gebruikt worden die verbonden zijn met WVS-groep en de specifieke opdracht die 
wij ook voor uw gemeente uitvoeren, is in hoofdstuk 6 een verklaring van afkortingen en 
begrippen opgenomen. 
 
Wij gaan er vanuit dat wij u, middels deze informatieset, zo volledig mogelijk informeren. 
Voor een nadere toelichting of suggesties kunt u contact opnemen met de heren Jos 
Koopman, algemeen directeur, of Pieter Havermans, ambtelijk secretaris, te bereiken op 
telefoonnummer 0165 – 596500 of per e-mail: jkoopman@wvsgroep.nl of 
phavermans@wvsgroep.nl. 
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1. Algemene informatie 
 

In deze kwartaalrapportage doet de directie verslag van haar activiteiten en resultaten 
binnen de aan haar verstrekte opdrachten. Hierbij gelden als leidraad de strategische 
doelen uit het vastgestelde beleid, te weten: 

- het bieden van een SW-baan aan ongeveer 2800 personen 

- het meer naar buiten plaatsen van onze medewerkers 

- het zoeken van samenwerking met private marktpartijen 

- het ontwikkelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald 
werk. 

In deze rapportage treft u sociale én financiële kengetallen aan over (en tot en met) het 
3e kwartaal van 2015.  
 
In het 3e kwartaal 2015 vonden de navolgende gebeurtenissen en / of ontwikkelingen 
plaats. 
 
1. In de gemeenteraden van de 9 deelnemende gemeenten is / wordt de uitkomst 

besproken van het rapport Herstructurering WVS-groep. Op grond van dit rapport ligt 
het in de bedoeling dat WVS-groep wordt omgevormd tot een leer/werkbedrijf voor de 
9 deelnemende gemeenten en de 2 werkpleinen. In 2016 zal voor het eerst een start 
worden gemaakt met de uitvoering van leer/werktrajecten voor de doelgroep van de 
Participatiewet. Doelstelling is om zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep van de 
Participatiewet (en dan met name diegenen die een (grote) afstand hebben tot de 
arbeidsmarkt) toe te leiden naar een betaalde baan. Voor de transitie die WVS-groep 
zal doormaken is een periode afgesproken van minimaal 5 jaar. 
 

2. Er zijn voorbereidingen getroffen om te komen tot het opstellen van een herziene 
begroting 2016 van WVS-groep. Omdat er medio oktober nog geen overeenstemming 
was tussen de 2 ISD’s (werkpleinen) en WVS-groep over (het aantal van) de uit te 
voeren leer/werktrajecten in 2016, loopt de procedure tot vaststelling van de herziene 
begroting 2016 enkele weken vertraging op. Verwacht wordt dat de concept herziene 
begroting 2016 van WVS-groep in december besproken kan worden in het algemeen 
bestuur. Na accordering door het algemeen bestuur zal de concept herziene begroting 
2016 worden toegezonden aan de 9 deelnemende gemeenten. De gemeenteraden zijn 
vervolgens tot 29 februari 2016 in de gelegenheid hun zienswijze te geven met 
betrekking tot de concept herziene begroting 2016. Het ligt in de bedoeling dat het 
algemeen bestuur de herziene begroting 2016 op maandag 29 februari 2016 vast 
stelt. 
 

 

1.1 Arbeidsontwikkeling - Iedereen ontwikkelt mee 

 
Arbeidsontwikkeling is het gehele proces van intake, diagnostiek, bemiddeling, 
ontwikkeling en begeleiding dat doorlopen wordt om iemand uit te rusten om werk te 
krijgen en te behouden. Arbeidsontwikkeling is het primaire proces dat nodig is om van 
de Participatiewet een succes te maken. Arbeidsontwikkeling is het totaalpakket aan 
maatregelen dat nodig is om bij reguliere werkgevers werkplekken te realiseren die voor 
langere tijd worden ingevuld door werknemers die gezien hun beperkingen zijn 
aangewezen op ondersteuning bij het vinden en behouden van het werk. 
Arbeidsontwikkeling is een vorm van zakelijke dienstverlening. Medewerkers / klanten 
worden aangesproken op hun eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen 
verantwoordelijkheid. 
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De nieuwe identiteit van SW-bedrijven is samen te vatten in de term ‘werk-leerbedrijven’. 
Geheel in overeenstemming met de politieke realiteit staat vooral het woord WERK 
voorop. 

 
Nieuwe doelgroepen 

‘Iedereen doet mee’ (ISD Brabantse Wal) 

Tot 1 oktober 2015 zijn er in totaal 75 klanten in traject gezet. Zowel de inzet van 
instrumenten vanuit WVS-groep is aan de orde als ook inzet van klantmanagers in de 
vorm van een meer coachende rol naar de klanten. Het activeren van klanten vergt de 
nodige tijd en stimulering. De inzet van instrumenten is heel divers en betreft maatwerk. 
Hierbij kan gedacht worden aan een training ‘Toekomst gericht denken’, inzet van de scan 
voor werkzoekenden, e-learning en praktijkonderzoek. Gaandeweg het project worden de 
toe te passen regels uit de verordening ook steeds duidelijker. De gezamenlijke aanpak 
tussen de ISD en WVS-groep werp zijn vruchten af, zichtbaar door de plaatsingen en 
ontwikkelingen die de klanten doormaken en door het multidisciplinair kijken naar de 
klanten in het project. In augustus heeft Cedris een publicatie op haar website geplaatst 
over deze samenwerking. Via dit project worden er thans ook WWB-klanten geselecteerd 
die aan de slag kunnen bij en verder ontwikkeld kunnen worden in de groenploegen van 
WVS-groep en bij de afdelingen Openbare Werken van de 3 gemeenten van de Brabantse 
Wal. De voorbereidingen om samenwerking te vinden tussen WVS-groep, de ISD en de 3 
gemeenten van de Brabantse Wal hebben in het 3e kwartaal plaatsgevonden. 

 
Kandidaten Spoor 2 

In het 3e kwartaal van 2015 is er 1 kandidaat gestart in het kader van spoor 2 (het werk, 
de begeleiding en de bemiddeling worden verzorgd door WVS-groep voor externe 
medewerkers die ziek zijn in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter). 

 
Werk Activering Plaatsen (WAP) 

Contractueel zijn 20 trajecten voor de duur van 9 maanden bij het Team Openbare 
Werken (TOW), 40 trajecten van 13 weken bij TOW en 140 trajecten van 13 weken bij 
WVS Industrie afgesproken. Nieuwe instroom wordt, bij gebleken geschiktheid, 
doorgeplaatst vanuit WVS Industrie in Roosendaal naar het TOW van de gemeente 
Roosendaal. Deelnemers die een traject bij het TOW positief hebben doorlopen komen in 
aanmerking voor een traject van 9 maanden bij het TOW. Tijdens het 9 maanden traject 
worden aanvullende opleidingen en trainingen gevolgd, waardoor de kans op uitstroom 
wordt vergroot. In Q3 zijn 49 trajecten van 13 weken afgesloten. Tot en met Q3 zijn 189 
trajecten, waarvan 44 bij het TOW, 1 bij Businesspost en 144 trajecten bij WVS Industrie 
afgesloten. Medio september is het afgesproken aantal bereikt. In Q3 zijn 9 trajecten van 
9 maanden afgesloten, wat het totaal op 23 brengt. Vooraf is toestemming verleend om 
het contractueel afgesproken aantal trajecten te overschrijden. 

 
Openbare werken gemeente Halderberge, WVS-groep en het Werkplein Hart van 

West Brabant 

In het 3e kwartaal hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden tussen deze 3 partijen 
om te komen tot een samenwerking in de gemeente Halderberge. Voorgesteld wordt een 
pilot te starten tot het einde dit jaar waarbij wordt samengewerkt met medewerkers van 
WVS-groep en WWB-klanten. 

 
Develop and Job placement (PMI) 

Per 1 september is voor de duur van 6 maanden het project gestart om vijf 55-plussers te 
begeleiden en te ontwikkelen en zo veel als mogelijk uit te plaatsen in een baan op de 
reguliere arbeidsmarkt. Dit project wordt door Philip Morris International (PMI) 
gefinancierd. Vanuit de ISD Brabantse Wal zijn er vijf 55-plussers geselecteerd voor dit 
project.  
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UWV-pilot 

Samen met de SW-bedrijven !GO en Atea voert WVS-groep een pilot uit ten behoeve 
van 25 mensen van de (oude) SW-wachtlijst met een uitkering van het UWV om mensen 
te ontwikkelen en te begeleiden naar een zo hoog mogelijke plaats op de re-
integratieladder met als ultieme doel het plaatsen in een regulier dienstverband op de 
arbeidsmarkt. WVS-groep voert 8 trajecten uit. De trajectbegeleiding en de acquisitie 
consulent van detachering zijn aan de slag voor het activeren van de kandidaten en het 
zoeken naar passende werkplekken. De pilot duurt 1 jaar.  

 

Samenwerking WVS-groep, Stichting Dag- en Woonvoorziening en Geestelijke 

Gezondheid Zorg (GGZ) West Noord Brabant 

In 2013 hebben de directies van de 3 genoemde organisaties besloten om een traject in 
te zetten om te komen tot een meer intensieve, geformaliseerde en structurele 
samenwerking. Dit heeft geleid tot een visiedocument waarin we streven naar een 
organisatorisch verband met de 3 participerende organisaties met dienstverlening voor 
mensen met een arbeidsgeschiktheid tussen de 0-40 %. Tijdens de evaluatie medio 2015 
is de conclusie dat er een aanpassing van de afspraken noodzakelijk is. De doelstellingen 
moeten worden bijgesteld naar meer praktische en realistische doelstellingen. De focus 
zou moeten liggen op tastbare cliëntgebonden activiteiten. Deze krijgen nu vorm in twee 
lopende projecten, namelijk De Meeten en Klein Loo. Vanuit deze twee projecten worden 
nu een tweetal opdrachten geformuleerd om de samenwerking verder te optimaliseren.  
 
Opleidingen 
Om de kennis en vaardigheden van de medewerkers verder te ontwikkelen met als doel 
intern maar uiteindelijk ook extern te kunnen functioneren zijn in het 3e kwartaal de 
volgende trainingen en cursussen gevolgd: 

� Training receptiemedewerker, 11 deelnemers geslaagd. 

� Herhalingscursus arbeid hygiënist, 1 deelnemer geslaagd. 

� Opleiding bedrijfshulpverlening, 7 deelnemers geslaagd. 

� Herhalingscursus bedrijfshulpverlening, 9 deelnemers geslaagd. 

� Training heftruckchauffeur, 2 deelnemers 1 geslaagd. 

� Herinstructie heftruckchauffeur, 1 deelnemer geslaagd. 

� Training opkomen voor jezelf, 12 medewerkers geslaagd. 

� Cursus rijbewijs B5, 5 deelnemers, 4 geslaagd. 

� Cursus Talent 6 (loonwaarde methodiek), 12 deelnemers geslaagd. 

 

1.2 Commerciële ontwikkelingen 

Hierna leest u de belangrijkste commerciële ontwikkelingen binnen WVS-groep. Gelet op 
onze relatie met onze klanten noemen we geen bedrijfsnamen. 

 

Online marketing 
In het 3e kwartaal van 2015 werd er vervolg gegeven aan de voorbereiding van enkele 

online (en offline) acties. Hierbij werd zoveel mogelijk gewerkt volgens de inbound 

marketing strategie. Deze strategie sluit niet uit dat zo nu en dan een gerichte outbound 

actie ingezet wordt. Zo zijn er video’s gemaakt en blogs geschreven ten behoeve van een 

marketing actie om de VAL-activiteiten en het aantal WOL’s uit te breiden. Voor deze 

actie werd ook een optimalisatie van de website gestart. Het aantal aanvragen verkregen 

uit online marketingactiviteiten komt in het 3e kwartaal uit op 51. Iets minder dan de helft 

hiervan was afkomstig van bedrijven. Er was dit kwartaal een daling van het aantal 

particuliere aanvragen, maar juist een toename van de bedrijfsaanvragen.  
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Industriële activiteiten 

Tijdens het 3e kwartaal was het werkaanbod groot en hebben we diverse nieuwe klanten 

aan ons kunnen binden. 

- In de regio Bergen op Zoom is een nieuwe groepsdetachering opgestart van ongeveer 

20 medewerkers in een bedrijf waar in- en ompak werkzaamheden worden verricht. 

- Een bestaande groepsdetachering voor een klant uit Roosendaal is uitgebreid naar 

ongeveer 80 medewerkers en wordt uitgevoerd binnen onze eigen industrie. Het 

betreft o.a. in- en ompakwerk. 

- De productie van de hittepitkussens is uitgebreid (deze kussens kun je opwarmen in 

de magnetron voor het verwarmen van de nek). 

- Er is een nieuwe klant verwelkomd voor het stickeren en het verpakken van starterkits 

ten behoeve van Adblue wat de schadelijke stoffen van dieselmotoren vermindert. 

- Er is een nieuwe klant verwelkomd voor het maken van skinverpakkingen voor 

cosmetische producten. 

- Er is een order ontvangen van een groothandel voor het inpakken van 10.000 

kerstpakketten. 

- Er is een order ontvangen voor het assembleren van 40.000 spellen voor een 

supermarktketen uit Zwitserland. 

- Er is een structurele orderflow voor het labelen van wijn- drankflessen (2 

vrachtwagens per week). 

- Er is een nieuwe klant verwelkomd voor het inpakken van chocolade in blokzakjes. 

 

Groen 

- De orderportefeuille van het groen was in het 3e kwartaal goed gevuld. Het betreft 

werkzaamheden zoals maaien, bestrating, snoeien, het plaatsen van schuttingen et 

cetera. 

- Met Staatsbosbeheer, regio West-Brabant, worden gesprekken gevoerd over 

werkzaamheden die WVS-groen voor hen zou kunnen uitvoeren. 

- Om de klanten nog beter te kunnen bedienen, alsmede in relatie tot onze nieuwe rol 

als leer/werkbedrijf, worden momenteel medewerkers getraind om het specialisme 

van het groenbedrijf te verhogen. 

- Met de gemeente Etten-Leur vinden gesprekken plaats over de samenstelling van 

woonserviceteams, waarin onze medewerkers en mensen uit de doelgroep van de 

Participatiewet gezamenlijk zullen optrekken. 

- Voor Waterschap Brabantse Delta, een nieuwe klant, kan WVS-groen werkzaamheden 

gaan verrichten. 

- In de gemeente Steenbergen is een pilot gestart voor wijkgericht werken waarin onze 

medewerkers en mensen uit de doelgroep van de Participatiewet gezamenlijk 

optrekken. 

 

Detachering 

- De bedrijfsleider en de detacheringsconsulenten van het bedrijf detachering hebben in 

dit kwartaal 61 bedrijfsbezoeken afgelegd. 

- Er vindt nu structureel wekelijks overleg plaats tussen de detacheringsconsulenten 

van WVS-groep en de MDT’s van de werkpleinen. 
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- In samenwerking met de werkpleinen zijn er verschillende proefplaatsingen 

gerealiseerd voor mensen die vallen onder de Participatiewet. Daarnaast worden aan 

mensen uit deze doelgroep vaardigheden bijgebracht om de doorstroom naar het 

reguliere bedrijf te bevorderen. 

- Er zijn 7 nieuwe klanten (inleners) aangetrokken waar WVS-groep mensen individueel 

kan detacheren. 

 

Netwerkevent ‘De Reis naar succes’ 

Ruim 250 bezoekers op Netwerkevent ‘de reis naar succes’ van BZW/MKB, WVS-groep, 

!GO, Atea-groep en WSP West-Brabant op Breda International Airport 

Bedrijfsleven West-Brabant en overheden slaan handen in elkaar en maken werk 

van de Participatiewet 

De mouwen opstropen en werk maken van de Participatiewet. Dat was kort en krachtig de 

boodschap van een gezamenlijk event tussen werkgevers en (semi)overheden dat op 24 

september jl. heeft plaatsgevonden op Breda International Airport. Ruim 250 bezoekers, 

waarvan het merendeel ondernemers, hebben zich op verschillende manieren laten 

inspireren en informeren over de mogelijkheden om mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt in te zetten. 

Gewoon doen 

Er is al heel veel gezegd en geschreven over de Participatiewet. De drie 

leer/werkbedrijven in de regio, WVS-groep, !GO (Oosterhout) en Atea-groep (Breda), 

hebben in 2014 de handen al ineen geslagen om samen op te trekken. Dit kwam o.a. tot 

uiting in een gezamenlijke bijeenkomst in Oosterhout waarin voor het eerst de 

Participatieprijs werd uitgereikt aan de meest maatschappelijk betrokken ondernemer. 

Vanuit deze bijeenkomst was het in 2015 de beurt aan WVS-groep om namens de drie 

partijen de organisatie op zich te nemen. Al snel werd de samenwerking gezocht met 

meerdere partijen omdat het succes van de Participatiewet valt of staat met de 

betrokkenheid van het West-Brabantse bedrijfsleven. De koppeling van het event aan de 

BZW en het MKB heeft ervoor gezorgd dat de vraag van de werkgever rondom het 

werken met diverse doelgroepen uit de Participatiewet centraal stond tijdens het event.   

De reis naar succes! 

De vragen van ondernemers kwamen aan bod op een speciaal daarvoor ingericht 

kennisplein. In een hangar van Breda International Airport hebben diverse partijen, 

waaronder ondernemers die al ervaring hebben met de doelgroep, de vele vragen van 

ondernemers beantwoord. Dit op basis van thema’s zoals wetgeving, financiën, de 

doelgroep zelf enz. In het plenaire gedeelte kwamen verschillende sprekers aan bod, 

waaronder de voorzitter van de BZW, Anton van Beers, maar ook wethouder van Breda, 

Marianne de Bie (als voorzitter Regionaal Platform Arbeidsmarkt). Tevens werd de nieuwe 

website van het Werkgeversservicepunt West-Brabant gelanceerd. Het WSP West-Brabant 

is opgericht om voor werkgevers 1 aanspreekpunt te realiseren rondom de 

Participatiewet.  



 

                                        -9-                        

 

 

 

 

 

 

 

 

De Participatieprijs 

Een belangrijk onderdeel van het event was de uitreiking van de Participatieprijs 2015. 

Hiervoor waren na een grondige selectie vier ondernemers geselecteerd: Van de Lande BV 

uit Raamsdonksveer, De Graaf Logistics uit Oosterhout, Optisport Breda BV en Dutchcreen 

uit Roosendaal. De bekendmaking van de winnaar vond op spectaculaire wijze plaats. Per 

vliegtuig werd de envelop met de naam van de winnaar overhandigd aan de 

juryvoorzitter. Het bedrijf Van de Lande BV uit Raamsdonksveer heeft de participatieprijs 

2015 gewonnen. Zij kregen naast een speciaal ontworpen kunstwerk en een groot 

applaus ook een bijpassende prijs. Direct na de uitreiking stapte de prijswinnaar in het 

gereed staande vliegtuig om letterlijk de reis naar succes te maken. 
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2. Informatie van uw gemeente en WVS-groep totaal over 

Wsw 
 
Om als WVS-groep in afzonderlijke marktomgevingen succesvol te kunnen zijn, zijn 
concurrerend werken en het leveren van kwaliteit absolute voorwaarden. WVS-groep moet 
zich namelijk kunnen meten met de betere bedrijven in de diverse markten. Alleen dan kan 
WVS-groep werkgelegenheid op langere termijn garanderen, medewerkers een volwaardige 
werkplek bieden waar ze trots op kunnen zijn en mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt kansen bieden op betaald werk elders. Onze sociale doelstellingen kunnen 
slechts gerealiseerd worden bij het beschikbaar hebben van voldoende werk en uitstekende 
contacten met het bedrijfsleven. Vanaf 1 januari 2015 stromen er geen nieuwe SW-
geïndiceerden in in een SW-dienstverband. Dit betekent dat het zittende Wsw bestand via 
natuurlijk verloop jaarlijks afneemt. 
 
 

2.1 Financiering Wsw 

Het ministerie van SoZaWe verstrekt aan de gemeenten jaarlijks een Participatiebudget. Ook 
het budget voor de Wsw is hieraan toegevoegd. Het geld voor het zittend Wsw bestand wordt 
door het ministerie verdeeld op basis van de realisaties uit het voorgaande jaar, gecorrigeerd 
voor de voorspelde natuurlijke uitstroom voor het lopende jaar. Door de aangesloten 
gemeenten wordt het participatie (deel-)budget Wsw/zittend aan WVS-groep overgedragen. 
De financiering (per SE) ziet er tot 30 september 2015 als volgt uit: 
 
Middelen WVS-groep Steenbergen Totaal 
 Se’s € Se’s € 
Bestedingen 122,72 3.180.580,87 2.376,42 61.590.580,18 
 

 
 

2.2 Dienstverbanden 

 
Wsw-dienstverbanden 

 
In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in het aantal Wsw-dienstverbanden bij WVS-
groep van uw gemeente tot en met het 3e kwartaal van 2015. 
 
Plaatsingen WSW Steenbergen Totaal 
(incl. Begeleid Werken) Se’s Fte’s Aantal Se’s Fte’s Aantal 
Per 31 december 2014 119,07 117,29 135 2434,29 2390,27 2806 
Nieuwe dienstverbanden 0,00 0,00 0 4,50 4,00 4 
Beëindigde dienstverbanden 1,56 1,56 2 81,18 79,19 103 
Overige mutaties* 3,33 3,34 3 -9,39 -9,18 -12 

Per 30 september 2015 120,84 119,07 136 2348,22 2305,90 2695 
Gemiddeld t/m 3e kwartaal 122,45 120,65 138 2391,74 2348,40 2749 
Waarvan Begeleid Werken:       

Gemiddeld t/m 3e kwartaal 1,00   18,39   
Werkzaam bij ander Wsw-bedrijf:       
Gemiddeld t/m 3e kwartaal 1,00   30,31   
* Betreft wijzigingen in omvang dienstverband of mate van handicap of verhuizing. 
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De beëindiging van Wsw-dienstverbanden tot en met het 3e kwartaal 2015 is als volgt te 
specificeren: 
Bestemming einde dienstverband Steenbergen Totaal 
 Aantal % Aantal % 
Reguliere arbeid buiten Wsw   2 2 
Wsw-plaatsing andere gemeente   4 4 
Retour wachtlijst Wsw   35 33 
Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid   9 9 
Uitkering werkloosheid     
(Vervroegd)pensioen 2 100 40 39 
Voorziening ihkv AWBZ     
Overige bestemmingen   6 6 
Overlijden werknemer   7 7 
Begeleid werken plaatsing     
Totaal 2 100 103 100 

 
De betaalde transitievergoeding* aan Wsw-medewerkers tot en met het 3e kwartaal 2015: 
Transitievergoeding Steenbergen Totaal 
 Aantal € Aantal € 
 0 0,00 6 39.430,80 
* Transitievergoeding is een wettelijk recht; WVS-groep heeft hier geen invloed op. 

 
De verdeling van de geplaatste Wsw-medewerkers naar geslacht, handicapcategorie, 
arbeidshandicap en leeftijd per 30 september 2015 is als volgt: 

  
 

  
*overig = handicaps die niet direct te relateren zijn aan de bovengenoemde driedeling 
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Re-integratieladder 

Het Wsw-personeel is onder te verdelen op de re-integratieladder*. De SW-medewerkers die 
bij WVS-groep werkzaam zijn in staf- of leidinggevende functies vallen volgens de definitie 
van de re-integratieladder (voor een groot deel) onder de categorie ‘Binnen onder eigen 
leiding’. Om een duidelijk beeld te geven om hoeveel fte staf- en leidinggevend SW-personeel 
het gaat zijn deze aantallen in het onderstaande overzicht uitgesplitst. Aan het eind van het 
3e kwartaal van 2015 geldt de volgende verdeling in vergelijking tot het eind van het 3e 
kwartaal van 2014: 
 

Re-integratieladder Steenbergen totaal 
(in fte’s) fte waarvan staf 

of leiding 
fte waarvan staf of 

leiding 
3e kwartaal 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Binnen onder eigen leiding 60,11 53,31 3,00 3,00 1.005,36 960,97 88,84 88,64 
Buiten onder eigen leiding (werken op locatie) 26,75 34,20   732,83 765,80 5,89 7,89 
Buiten met externe leiding (groepsdetachering)     3,00 3,00   
Individuele detachering 31,01 30,56   609,40 560,25 3,89 2,00 
Begeleid werken  1,00   19,84 18,21   

* Re-integratieladder volgens de officiële definities van Cedris. 
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Detachering bij gemeenten/ Begeleid Werken 

WVS-groep heeft Wsw-geïndiceerden geplaatst bij de gemeenten. Dit kan ofwel op basis van 
een Begeleid Werken plaats ofwel middels een detacheringsovereenkomst. Onderstaande 
overzichten geven het aantal geplaatste medewerkers weer bij uw gemeente aan het eind 
van het 3e kwartaal van 2015 vergeleken met het eind van het 2e kwartaal van 2015. 
 
Detachering bij Gemeente eind 2e kwartaal 2015 eind 3e kwartaal 2015 

 Fte’s Aantal Fte’s Aantal 
Bergen op Zoom 28,72 32 26,83 30 
Etten-Leur 20,43 25 16,48 21 
Halderberge 4,67 6 4,67 6 
Moerdijk 6,80 7 7,47 8 
Roosendaal 5,11 8 5,11 8 
Rucphen 3,60 4 3,60 4 
Steenbergen 1,47 2 1,47 2 
Woensdrecht 0,58 1 0,58 1 
Zundert 10,84 12 10,84 12 
ISD Hart van West-Brabant 0 0 0 0 
ISD Brabantse Wal 0 0 0 0 
Totaal 82,21 97 77,04 92 
 

 
Begeleid Werken bij Gemeente eind 2e kwartaal 2015 eind 3e kwartaal 2015 
 Fte’s Aantal Fte’s Aantal 
Bergen op Zoom 2,00 2 2,00 2 
Etten-Leur 0,00 0 0,00 0 
Halderberge 0,56 1 0,56 1 
Moerdijk 0,00 0 0,00 0 
Roosendaal 0,00 0 0,00 0 
Rucphen 0,00 0 0,00 0 
Steenbergen 0,00 0 0,00 0 
Woensdrecht 0,00 0 0,00 0 
Zundert 0,00 0 0,00 0 
ISD Hart van West-Brabant 0,00 0 0,00 0 
ISD Brabantse Wal 0,00 0 0,00 0 
Totaal 2,56 3 2,56 3 

 
 

2.3 Herindicaties dienstverbanden 

 
Herindicaties ten opzichte van de regio 

Totaal aantal herindicaties van geplaatste Wsw-medewerkers tot en met het 3e kwartaal van 
2015. 
Herindicaties medewerkers Steenbergen Totaal 
 Aantal Aantal 
Verlenging indicatie 5 227 
Bovengrens*   
Ondergrens**  1 
Totaal 5 228 
*   Bovengrens: iemand voldoet niet meer aan de Wsw-criteria en kan doorstromen naar reguliere arbeidsmarkt. 
** Ondergrens: iemand heeft dermate veel beperkingen dat hij/zij niet (meer) werkzaam kan zijn in de Wsw; in dit geval kan doorstroom plaatsvinden naar 
de dagbesteding. 
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3. Gemeentelijke omzet en omzet ISD’s 
Onderstaand treft u een overzicht aan van de door de gemeenten aan WVS-groep verstrekte 
opdrachten (in geld) tot en met het 3e kwartaal van 2015 voor de uitvoering van de Wsw en 
de nieuwe doelgroepen (ter vergelijking zijn de cijfers over dezelfde periode vorig jaar 
opgenomen). In het onderstaande overzicht van het 3e kwartaal 2015 is ook rekening 
gehouden met de omzet van WVS-groep bij de Stichting Samenwerken (SSW). De omzet van 
SSW is in het onderstaande overzicht verdeeld over de gemeenten Bergen op Zoom (43%), 
Steenbergen (28,5%) en Woensdrecht (28,5). Een gedeelte van Woensdrecht Groen wordt 
gerealiseerd via onder-aanneming. 
 
Bedrijf/Activiteit Steenbergen Totaal 
(in euro’s) Tot en 

met 3e 
kwartaal 

2015 

Tot en 
met 3e 

kwartaal 
2014 

Verschil 
2015-
2014 

Tot en  
met 3e 

kwartaal 
2015 

Tot en  
met 3e 

kwartaal 
2014 

Verschil 
2015-
2014 

Centrale diensten 764 1.197 -433 5.425 8.123 -2.698 

Bedrijf 1 Groen 303.154 266.742 36.412 4.513.737 4.387.161 126.576 

Bedrijf 3 Post 24.450 21.434 3.016 284.844 201.731 83.113 

Bedrijf 4 Deta + BW 38.577 36.611 1.966 1.067.233 1.093.606 -26.373 

Bedrijf 5 Schoonmaak 48.821 47.026 1.795 592.626 443.831 148.795 

WIW-ID 0 0 0 21.193 21.871 -678 

Nieuwe doelgroepen* 0 0 0 176.468 224.187 -47.719 

Totaal 415.766 373.010 42.756 6.661.526 6.380.510 281.016 
* Zie hoofdstuk 1.1 

 
 
In het onderstaande overzicht van het 3e kwartaal 2015 wordt de omzet van de ISD 
Brabantse Wal en de ISD Hart van West-Brabant gerapporteerd. 
 
Bedrijf/Activiteit Totaal 
(in euro’s) Tot en  

met 3e 
kwartaal 

2015 

Tot en  
met 3e 

kwartaal 
2014 

Verschil 
2015-
2014 

ISD Brabantse Wal 56.112 0 56.112 

ISD Hart van West-Brabant 47.420 0 47.420 

Totaal 103.532 0 103.532 
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De omzet per inwoner van uw gemeente tot en met het 3e kwartaal 2015 is als volgt (ter 
vergelijking is het kengetal over dezelfde periode vorig jaar opgenomen):  
Omzet per inwoner Tot en met Tot en met Verschil 
(in euro’s) 3e kwartaal 2015 3e kwartaal 2014 2015-2014 
Gemeente Steenbergen 17,59 15,96 1,63 
 

De omzet per inwoner tot en met het 3e kwartaal van 2015 van de negen deelnemende 
gemeenten in de regio West-Brabant is als volgt te specificeren (in vergelijking tot vorig 
jaar): 
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4. Regulier personeel en ziekteverzuim 
 

4.1 Personele bezetting (regulier) 

 
De gebudgetteerde formatie 2015 voor regulier personeel met een ambtelijk dienstverband in 
dienst van WVS-groep dan wel met een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst in dienst van 
Flexkompaan BV bedraagt 172 fte’s. De daadwerkelijke bezetting per ultimo september 2015 
is als volgt. 
 
Regeling Totaal 
 Fte’s Aantal 
Flexkompaan* 91,11 91 
Ambtelijk 82,16 88 
Totaal 173,27 179 

Waarvan:   
werkzaam bij WVS-groep 165,34  
werkzaam bij WVS Schoonmaak Vof 4,50  
werkzaam bij Stichting Samen Werken 1,77  
Overig 1,66  

* Op basis van een 36-urig dienstverband. 

 
De betaalde transitievergoeding* aan regulier personeel tot en met het 3e kwartaal 2015: 
Transitievergoeding Totaal  
 Aantal € 

Flexkompaan 0 0 
* Transitievergoeding is een wettelijk recht; WVS-groep heeft hier geen invloed op. 

 
 

4.2 Ziekteverzuim 

 
Verzuimvisie en verzuimbeleid 
De stijging van het ziekteverzuim onder het regulier personeel betreft vooral langdurig zieke 
medewerkers met ernstige medische klachten. Daarnaast speelt een toegenomen werkdruk 
een rol, als mede de wat hogere leeftijd en de onzekerheden en veranderingen die WVS-
groep doormaakt. 
Door de directie zijn diverse acties ondernomen om het ziekteverzuim naar beneden te 
krijgen. Zo zijn er trainingen gegeven aan leidinggevenden en is er extra uitleg gegeven over 
de Wet Verbetering Poortwachter. Tevens is besloten om een pilot te starten van 1 november 
2015 tot 1 november 2016 bij 2 bedrijven van WVS-groep waarbij 2 (intern aan te stellen) 
verzuimcoaches aan de slag gaan. Deze verzuimcoaches gaan de leidinggevenden direct 
coachen in verzuimbegeleiding voor 16 uur per week. Dit in nauw overleg met de 
personeelsadviseurs en de bedrijfsartsen. Het gestegen ziekteverzuim onder het Wsw- en 
regulier personeel heeft zeker de volle aandacht van de directie en bedrijfsleiding. 
 
Cijfermatig overzicht 3e kwartaal 2014 3e kwartaal 2015 
 Regulier WSW Regulier WSW 
Kort 0,7 0,9 0,5 0,9 
Middellang 0,5 2,0 0,6 2,3 
Lang 1,0 5,5 2,3 8,4 
Langer dan 1 jaar 1,9 3,9 1,3 2,1 

Totaal 4,1 12,3 4,7 13,7 
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5. Financiële kengetallen en informatie 
 

5.1 Exploitatierekening 

 
De resultaten tot en met het 3e kwartaal 2015 zijn als volgt: 
 

    t/m sept. t/m sept.  jaar 
in € x 1.000   werkelijk budget verschil budget 

        
netto omzet derden   16.572 16.879 -307 23.013 
netto omzet deelnemende gemeenten 6.765 6.544 222 8.725 
 +/- mutatie onderhanden werken  704 9 695 0 
- grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk -7.898 -7.234 -664 -9.627 
toegevoegde waarde  16.143 16.197 -54 22.111 
 in % van de omzet  69,2 69,2 0,0 69,7 

        
rijkssubsidie   46.067 45.603 464 60.802 
overige subsidies overheid  223 432 -209 575 
totaal bijdrage overheden  46.290 46.035 255 61.377 
overige bedrijfsopbrengsten  1.659 1.771 -112 2.354 

        
totaal baten   64.092 64.003 89 85.842 

        
 - loonkosten SW   -52.916 -52.225 -691 -69.628 
 - overige personeelskosten SW  -1.360 -1.531 171 -2.042 
 - verstrekte loonkostensubsidies  -117 -135 18 -182 
totaal personeelskosten SW  -54.393 -53.891 -502 -71.852 

        
 - kosten regulier personeel  -8.031 -8.613 582 -11.483 
 - afschrijvingen   -1.170 -1.219 49 -1.637 
 - overige bedrijfskosten  -2.903 -3.399 496 -4.534 
 - financieringskosten  -239 -252 13 -334 
totaal 
bedrijfslasten 

  -66.736 -67.374 638 -89.840 

        
resultaat voor gem. bijdragen en dividend -2.644 -3.371 727 -3.998 
gemeentelijke bijdragen  3.005 2.997 8 3.998 
dividend Propeople Holding BV  0 0 0 0 
totaal exploitatie resultaat  361 -374 735 0 
 
Het exploitatieresultaat tot en met het 3e kwartaal 2015 is € 735.000,- positiever dan het 
budget. Dit wordt veroorzaakt door een hoger aantal SE’s bij aanvang van het jaar en 
derhalve een hogere rijksbijdrage. Dit verschil zal in de loop van het jaar kleiner worden als 
gevolg van de uitstroom van SW-medewerkers. Het resultaat wordt enigszins gedempt door 
een reservering van 20 SE op jaarbasis voor een eventuele overrealisatie op de 
gebudgetteerde SE’s. Bij een overrealisatie komen wel de loonkosten van de SW-ers ten laste 
van het exploitatieresultaat, doch daar staat dan geen rijkssubsidie (als ontvangsten) 
tegenover. 
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5.2 Risicoparagraaf 

 
Vanaf 2015 wordt in de Wsw niet meer gewerkt met jaarlijkse taakstellingen die per 
gemeente worden toegekend. Vanaf 2015 ontvangen de gemeenten een deelbudget in de PW 
dat bedoeld is voor de uitvoering van de huidige SW. Bij de verdeling van het macro SW-
budget tracht het ministerie van SZW zo goed mogelijk aan te sluiten bij de feitelijke 
ontwikkelingen van het aantal Wsw-plekken in een gemeente. Het ministerie rekent hierbij 
o.a. ook met de zogenaamde blijfkans van SW-dienstverbanden. Voor het jaar 2015 rekent 
het ministerie op een gemiddelde (natuurlijke) uitstroom uit de SW van 3,7 %. Deze 
uitstroom is in werkelijkheid bij onze gemeenten echter een stuk lager. WVS-groep heeft 
daarmee derhalve meer SW-ers in dienst dan waarvoor een rijksbijdrage wordt ontvangen. 
Dit zorgt voor een financieel risico omdat WVS-groep dan wel (extra) loonkosten moet 
betalen terwijl daar geen rijkssubsidie (als ontvangsten) tegenover staat.  
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6.  Verklaring van afkortingen en begrippen 
 

Arbeidshandicap Dit betreft de indeling van een Wsw-geïndiceerde in de 
arbeidshandicapcategorie ‘matig’ of ‘ernstig’. Indeling wordt (bij de 
indicatie) bepaald door de zwaarte van de aanpassing(en) en de mate 
van productiviteit. Arbeidshandicap ‘matig’= 1 SE, arbeidshandicap 
‘ernstig’= 1,25 SE. 
 

Begeleid Werken Competitief en betaald werk op een geïntegreerde externe werkplek, 
waarbij men in dienst is bij de externe opdrachtgever. Personen die 
Begeleid Werken hebben een dienstverband (niet zijnde onder de cao 
SW) met een (reguliere) werkgever maar krijgen wel begeleiding via 
WVS-groep. 
 

Flexkompaan 
personeel 

Dit betreft werknemers die in dienst zijn van Flexkompaan BV en 
intern worden gedetacheerd naar WVS-groep (regulier personeel van 
WVS-groep). Zij zijn werkzaam onder een bedrijfsgebonden 
arbeidsvoorwaardenreglement dat deels de CAR-UWO volgt. 
 

FTE Fte staat voor full-time equivalent en is gelijk aan een voltijds baan. 
 

Gemeentelijke omzet Dit is het bedrag dat uw gemeente bij de diverse WVS-bedrijven 
besteedt. 
 

Groepsdetachering Werken met een groep bij een externe opdrachtgever waarbij de 
aansturing en begeleiding ligt bij de desbetreffende opdrachtgever. 
 

Individuele 
detachering 

Op individuele basis werken bij een externe opdrachtgever, waarbij de 
aansturing en begeleiding ligt bij de desbetreffende opdrachtgever. 
 

Re-integratieladder De re-integratieladder geeft aan hoe ver de medewerkers van de 
reguliere arbeidsmarkt afstaan. Werken zij bij een reguliere 
werkgever, dan staan zij dicht bij de reguliere arbeidsmarkt, werken 
zij in een beschermde omgeving, dan is de afstand (nog) groot. 
 

SE Se staat voor Subsidiale Eenheid. Dit is gelijk aan een fte, tenzij er 
sprake is van mensen met een ernstige arbeidshandicap. In dat geval 
wordt de fte-factor vermenigvuldigd met 1,25. 
 

Werken op locatie 
(WOL) 

Werken met een groep op een externe locatie met directe aansturing 
en begeleiding op de werkvloer door een leidinggevende vanuit WVS-
groep. 
 

Wsw Wsw staat voor Wet sociale werkvoorziening. De Wet sociale 
werkvoorziening maakt het mogelijk dat mensen die (begeleid) willen 
werken dat ook daadwerkelijk kunnen doen in een zo gewoon 
mogelijke arbeidsomgeving. Het gaat om mensen met een 
lichamelijke, verstandelijke en / of psychische handicap die op de Wsw 
zijn aangewezen om te kunnen werken. De sociale werkvoorziening is 
alleen bestemd voor mensen die daar ook echt thuishoren. Het UWV 
bepaalde dit via een onafhankelijke indicatiestelling. Vanaf 1 januari 
2015 is het niet meer mogelijk om in te stromen in een Wsw-
dienstverband. 

 


