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Aan de Raad, 
Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Met de decentralisaties in het 
sociale domein zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor ondersteuning en dienstverlening voor 
een grotere groep inwoners. Met de participatiewet wil de rijksoverheid meer mensen met een 
arbeidsbeperking aan het werk krijgen, waarbij gemeenten verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van 
mensen die nog kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. De invoering gaat 
gepaard met grote bezuinigingen op het participatiebudget en de sociale werkvoorziening. 

De Stichting Samen Werken bestaat sinds 1991 en heeft tot doel om de werkervaring, vorming en 
scholing van werknemers te versterken voor een betere positie op de arbeidsmarkt en ter bevordering van 
de doorstroming naar reguliere arbeid. Het tweede doel is om andere activiteiten uit te voeren ter 
bevordering van de bestrijding van de werkloosheid, passend binnen de taakstelling van de 
samenwerkende gemeenten. De Stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit drie 
wethouders uit de gemeente Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom. 

De invoering van de Participatie wet zorgt er ook voor dat we opnieuw kijken naar de partners in de 
uitvoering. In de zomer van 2014 heeft dit geleid tot een principe besluit van het bestuur om de Stichting 
niet in de huidige vorm voort te zetten. 

Het bestuur heeft op 30 oktober 2014 besloten om meer tijd te nemen om tot een kwalitatief goede 
uitwerking te komen voor een duurzame oplossing van de activiteiten die plaats vinden binnen de 
Stichting Samen Werken. Het uitgangspunt hierbij is dat de drie deelnemende gemeenten het belangrijk 
vinden dat mensen die tussen wal en schip vallen, een mogelijkheid hebben om zinnig bezig te zijn en 
hierbij professioneel worden ondersteund in hun persoonlijke ontwikkeling. 
Het bestuur van de Stichting Samen Werken heeft besloten om de Stichting Samen Werken zelfstandig 
door te laten ontwikkelen en daar waar mogelijk aan te sluiten bij het te ontwikkelen leer/werk-bedrijf. 

Het doel van de Stichting Samen Werken per 1 januari 2016 is het stimuleren van de zelfredzaamheid 
van de inwoners zodat iedereen in staat is om deel te nemen aan de samenleving. Dit doet de stichting 
door het aanbieden van sociale activering voor mensen zonder of met onduidelijk 
arbeidsmarktperspectief middels maatschappelijk nuttige werkzaamheden. 

De Stichting Samen Werken richt zich op de kwetsbare doelgroepen. Binnen deze doelgroepen zijn 
diverse subgroepen te definiëren, maar de basisgedachte is: mensen die ontmoedigd en/of kwetsbaar zijn 
met een te grote afstand tot de arbeidsmarkt en derhalve geen plek gevonden hebben in het reguliere 
werkveld. De doelgroepen die primair worden onderkend voor de toekomstige organisatie zijn: 



» Mensen met een uitkering die worden doorverwezen vanuit de ISD Brabantse Wal, waarbij 
het arbeidsperspectief niet mogelijk is binnen een reguliere werkomgeving of waarbij er geen 
of onduidelijk arbeidsperspectief is. 

« ID'ers (instroom-doorstroom-banen, voorheen Melkertbanen) 
» Taakgestraften 

In aansluiting op het doel van de stichting wordt actief het overleg gezocht om daar waar mogelijk binnen 
de keten de samenwerking te creëren. Veel organisaties zijn actief bezig binnen het sociale domein, 
waarbij de Stichting Samen Werken de mogelijkheid heeft om 'arbeidsmatige dagbesteding' te bieden. 
Het doel is dat de stichting het komende jaar concreet vorm geeft aan het nader uitwerken van de 
samenwerking binnen het sociale domein. De gedachte is dat hierbij zowel het gesprek gaat plaats 
vinden met betrekking tot de onderwijsagenda en de innovatieagenda met betrekking tot de WMO. 

Het sociaal akkoord dat werkgevers en werknemers in april 2013 met het kabinet sloten, heeft 
verschillende gevolgen voor het domein van werk en inkomen. Enkele belangrijke punten zijn het 
perspectief op de vorming van 35 werkbedrijven en de instandhouding van uiteindelijk 30.000 beschut 
werkplekken. 
In 2012 zijn er 35 arbeidsmarktregio's gevormd, elk met een eigen werkplein waar gemeenten en UWV 
samenwerken. In het sociaal akkoord is afgesproken dat de 35 werkbedrijven worden aangestuurd door 
werkgevers, vakbonden en wethouders. In westelijk West-Brabant zijn twee werkpleinen: 

« Werkplein Brabantse Wal; werkplein voor de gemeenten Steenbergen, Woensdrecht en 
Bergen op Zoom. 

» Werkplein Hart van West-Brabant; werkplein voor de gemeenten Roosendaal, Etten-Leur, 
Moerdijk, Rucphen, Zundert en Halderberge. 

Het is de bedoeling dat beide werkpleinen hetzelfde werkproces gaan uitvoeren, met gelijke 
kennisniveaus, met gebruikmaking van dezelfde ondersteunende instrumenten en met dezelfde 
kwalitatieve output. Stichting Samen Werken zou hierin op een zo logisch mogelijke manier moeten 
worden gepositioneerd. Daar waar mogelijk zou de Stichting Samen Werken op termijn en onderdeel 
kunnen worden van het op te richten 'leer/werk-bedrijf. De redenen hiervoor zijn: 

» op terrein van arbeidsstimulering zou de keten zo logisch mogelijk kunnen worden ingericht in 
het op te zetten leer/werk-bedrijf; 

» efficiency zou te realiseren zijn qua besturing, harmonisering van processen als 
doorontwikkeling en 

» tussen Stichting Samen Werken en de WVS Groep is nu al een intensieve samenwerking op 
terrein van de bedrijfsvoering (o.a. inhuur personeel, ondersteuning ICT, debiteurenbeheer, 
salarisadministratie, ARBO-dienstverlening en beheer van verzekeringen en activa). Dit zou 
verder vorm kunnen krijgen binnen het leer/werk-bedrijf. 

In aanloop naar de verdere samenwerking is het goed om actiever met elkaar samen te gaan werken op 
onder meer het terrein van opleidingen, acquisitie van opdrachten en ontwikkeling van instrumentarium. 
De verdergaande samenwerking is géén doel op zich, maar daar waar het logisch aansluit in het proces is 
zal dit gestimuleerd worden. De komende jaren zullen actief de ontwikkelingen gevolgd worden met 
betrekking tot het te ontwikkelen leer/werk - bedrijf om daar waar mogelijk aan te sluiten bij deze 
ontwikkeling. 

Het bestuur van Stichting Samen Werken wordt nu gevormd door de drie wethouders sociale zaken van 
de gemeenten, de directeur en de manager control en bedrijfsvoering van de stichting. Per 1 januari 2016 
zal de governance worden gewijzigd en wordt er voor één dag in de week een bezoldigd bestuurder 
aangetrokken die samen met de wethouders en een bestuurder afkomstig uit het bedrijfsleven het nieuwe 
bestuur vormt. 
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Deze wijzigingen houden in dat ook de statuten aanpast moeten worden. Het gaat dan om onder andere: 
» De wijze van benoemen en ontslaan van de bezoldigd bestuurder 
« Het beoordelen van het functioneren van de directeur 
« De uitvoering van het secretariaat 
» Het ritme van aftreden en toetreden van bestuurders 

Wij willen benadrukken dat we Stichting Samen Werken nog steeds als een goede partner beschouwen in 
de uitvoering in ons sociaal domein. Wij zijn dan ook van mening dat de stichting in haar nieuwe 
hoedanigheid de meest logische samenwerkingspartner is gelet op de jarenlange ervaring en expertise 
waarover zij beschikken met betrekking tot de doelgroep. We willen er niet alleen zijn voor mensen met 
een perspectief op werk, maar ook voor mensen voor wie dit er (nog) niet is. ledereen moet in staat 
worden gesteld om mee te doen. 

Mocht u over deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer R. Peeters 
Bereikbaar via telefoonnummer 0167 543413 of via e-mail r.peeters@gemeente-steenbergen.nl 

Hoogachtend, 
burgemeeste r en wethouders van Steenbergen, 
de loco^secn ìtaris, de burgemeester, 


