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Drie voorbeelden uit de praktijk  : voor wie doen we het? 

 Leonard, 38 jaar (uitkeringsgerechtigd) 
 
Leonard heeft het moeilijk, hij vindt zijn leven uitzichtloos en heeft suïcidale gedachten. De 
problemen die hij heeft zijn hem duidelijk boven het hoofd gegroeid. Leonard heeft een 
drankprobleem, hoewel hij dat zelf niet wil toegeven.  
Omdat hij gedotterd moet worden, komt hij enige weken niet naar de Stichting. Hierdoor heeft 
hij even geen ritme en continuïteit in zijn leven. Na de herstelperiode komt Leonard ook niet 
naar zijn werk. Zijn trajectbegeleidster gaat in gesprek met hem. Leonard vertelt haar over 
problemen in zijn privéleven die hij niet kan verwerken, dat hij daarom zo diep in de put zit dat 
hij zelfmoord wil plegen en geeft toe dat hij een alcoholprobleem heeft. 
De trajectbegeleidster besluit de hulp in te roepen van een van de ketenpartners van SSW, het 
SDW. Er komt een stappenplan, Novadic Kentron wordt ingeschakeld en Leonard heeft 
wekelijks gesprekken om hem te ondersteunen bij het oplossen van zijn problemen. Leonard 
hervat zijn werk bij SSW. Hij voelt zich serieus genomen. Het gaat nu  beter hem, er komen weer 
ritme en structuur, hij heeft geen tijd om te piekeren, heeft weer contact met collega’s en 
daardoor met de samenleving.  
 

 Herman, 62 jaar oud, ID-baan: 
 
Herman werkt al langer dan 10 jaar bij Brabants Landschap op landgoed Mattemburgh. Hij is 
verantwoordelijk voor het onderhoud van de gereedschappen en onderdelen op het landgoed. .  
Brabants Landschap is zeer tevreden over zijn werk. Herman is erg handig en creatief.  
Herman heeft echter een probleem, hij heeft een onstuitbare verzameldrang. Overal heeft hij 
spullen opgeslagen in zijn eigen huis, maar ook in loodsen van Brabants Landschap. Deze 
organisatie wil dat Herman de opslag in hun gebouwen staakt en alles opruimt. Dit is voor 
Herman echter problematisch, wanneer hij met enige dwang tot opruimen wordt gemaand 
escaleert hij volledig. 
Herman heeft nu wekelijks gesprekken met een trajectbegeleidster van SSW, zij heeft zijn 
vertrouwen gewonnen. Samen met ketenpartners SDW en GGZ wordt getracht de  
onderliggende motieven achter Herman’s problematiek te vinden. Het doel is om Herman de 
komende jaren te helpen zijn leven weer op orde te krijgen. Zo moet de verzameling spullen 
drastisch verminderen en kan Herman wanneer hij met pensioen gaat op een goede en positieve 
manier afscheid nemen van Brabants Landschap en SSW!  
 

 Maxime, 34 jaar (uitkeringsgerechtigd) 
 
Maxime heeft problemen in meerdere leefgebieden. Ze is niet zo lang geleden gescheiden en 
moet een nieuwe start maken als alleenstaande ouder. Maxime heeft geen woonruimte, moet met 
haar kinderen weer bij haar ouders wonen en heeft haar financiën niet op orde. Daarnaast moet 
ze het nodige uit haar verleden verwerken. 
Maxime is ongeschoold en haar laatste werkervaring dateert van elf jaar geleden. In eerste 
instantie komt ze één keer per week langs bij de stichting voor een gesprek van een uur. Na drie 
maanden komt ze in de ochtenduren werken bij SSW. Door de thuissituatie eerst een ochtend per 
week, later vier ochtenden. Na een verkeersongeval komt Maxime opnieuw in de ziektewet. Zij 
kan vijf maanden niet werken. Na haar herstel bouwt ze de werktijden snel op en werkt al gauw 
hele dagen. Ze wordt met succes extern bij een werkgever geplaatst. Het gaat zo goed dat ze 
momenteel zelf aan het solliciteren is en is aangemeld voor het project "Iedereen doet mee" van 
de ISD Brabantse Wal. Ze kan weer zelfstandig functioneren, ziet kansen en benut die.  
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1 Inleiding 

 

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.  

 

Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Met de decentralisaties in 
het sociale domein worden de gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning en 
dienstverlening voor een grote 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. Eén van de effecten is dat hierbij minder financiële middelen beschikbaar zijn. Dit is ook 
de reden dat in juli 2014 aan de directie van de WVS-Groep is gevraagd om te onderzoeken of de 
WVS-groep de Stichting in zijn geheel (of op onderdelen) over zou kunnen nemen.  Het voorstel 
heeft in het najaar van 2014 nog niet tot een uiteindelijke oplossing gezorgd. 

 

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. 

 

Deze notitie is het voorstel voor het bestuur van de Stichting Samen Werken om in juli 2015 te 
besluiten om de Stichting Samen Werken zelfstandig door te laten ontwikkelen.  

De komende jaren zullen actief de ontwikkelingen gevolgd worden met betrekking tot het te 
ontwikkelen leerwerkbedrijf om daar waar mogelijk aan te sluiten bij deze ontwikkeling. 
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2 Doel en doelgroepen 

 

2.1  Doel 

Het doel van de Stichting Samen Werken per 1 januari 2016 is: 

Het stimuleren tot zelfredzaamheid om deel te nemen aan de samenleving, door het aanbieden 

van sociale activering voor mensen zonder of onduidelijk arbeidsmarktperspectief middels 

maatschappelijk nuttige werkzaamheden. 

Wat wordt bedoeld met dit doel? 
 
Zelfredzaamheid  
 Zelfredzaamheid kent lichamelijke en sociale aspecten.  Het uitvoeren van eenvoudig 
 zelfverzorgende activiteiten, zoals hygiëne, gezond eten zijn vooral fysiek bepaald. De 
 sociale redzaamheid is het vermogen van mensen sociaal te kunnen functioneren. 
 Competenties hierbij zijn onder meer het op orde hebben van de financiën en het 
 spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal. 
  
Sociale activering 
 Het verhogen van de maatschappelijke participatie. Anders gezegd, de aanwezige 
 kwaliteiten en mogelijkheden van mensen te vergroten die al geruime tijd niet meer 
 deelnemen aan de arbeidsmarkt of deel uitmaken van andere maatschappelijke verbanden. 
 Hiermee verhoog je de maatschappelijke participatie en doorbreek je een sociaal 
 isolement. Een belangrijk element is het opdoen van werkervaring. Werk biedt ritme en 
 structuur, doorbreekt het sociaal isolement, geeft zelfvertrouwen, stimuleert motivatie en 
 geeft inzicht in te ontwikkelen aspecten. 
 
Arbeidsmarktperspectief 
 Het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling om de kans op reguliere betaalde arbeid te 
 vergroten. 
 
Maatschappelijk nuttige werkzaamheden 
 Het karakter van de maatschappelijk nuttige werkzaamheden is dat ze in hoge mate van 
 waarde zijn voor de lokale gemeenschap, bijdragen aan een leefbare omgeving of passen 
 binnen het lokale beleid  binnen de gemeentes Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op 
 Zoom. 
 
 Ook dienen de werkzaamheden ‘naar het vermogen van de deelnemers  te zijn’; deze 
 moeten met andere woorden door de uitkeringsgerechtigde wel kunnen worden verricht 
 en een bijdrage leveren aan de sociale activering. Activiteiten kunnen worden ontwikkeld 
 als er behoefte is vanuit meerdere deelnemers en kunnen zich ook richten op 
 maatschappelijk goede initiatieven (zoals demontage). 
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2.2 Doelgroepen 
 
De Stichting Samen Werken richt zich op de kwetsbare doelgroepen. Binnen deze doelgroepen 
zijn diverse subgroepen te definiëren, maar de basisgedachte is: mensen die dusdanig beschadigd 
zijn, ontmoedigd en/of kwetsbaar zijn, niet functioneren in het reguliere werkveld en/of iemand 
die een te grote impact heeft op zijn/haar omgeving. 
 
De doelgroepen die primair worden onderkend voor de toekomstige organisatie zijn: 
 
1 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 
2  ID’ers (instroom-doorstroom-banen, voorheen Melkertbanen) 
3  Taakgestraften   
 
Het doel  is het stimuleren tot zelfredzaamheid en om deel te nemen aan de samenleving, door 
het aanbieden van arbeidsmatige dagbesteding (welke in hoge mate een maatschappelijk zinvol 
nut hebben). 
 
Ad. 1  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 
 
Vanuit de Stichting Samen Werken worden uitkeringsgerechtigden begeleid die een grote afstand 
hebben tot de arbeidsmarkt en bedreigd worden door sociaal-maatschappelijke uitsluiting. De 
deelnemers participeren moeizaam in de samenleving, waardoor sociale activering noodzakelijk is 
om (opnieuw) aansluiting te vinden bij de maatschappij. Een traject bij Stichting Samen Werken 
is bedoeld als instrument om uitkeringsgerechtigden deze sociale activering te bieden door middel 
van het uitvoeren van werk.  
 
Tevens worden ontwikkelafspraken gemaakt om de kans op een mogelijk arbeidsperspectief te 
vergroten. De duur van het traject wordt afgestemd op de klant en op basis van een stappenplan 
wordt de voortgang bewaakt. Het doel is om een leerzame werkomgeving te zijn, waar de 
uitkeringsgerechtigden de juiste omgangsvormen leren en hun kennis en vaardigheden verder 
ontwikkelen. In samenwerking met andere partners zal actief gekeken worden op welke wijze 
cursussen/workshops kunnen worden aangeboden. 
 
Het streven is dat uitkeringsgerechtigden zich positief ontwikkelen op de participatieladder en de 
kans vergroten om aan betaald werk te komen. Tegelijkertijd zal er ook een grote groep 
uitkeringsgerechtigden zijn, waarbij geaccepteerd moet worden dat er geen vaardigheden meer 
worden ontwikkeld, maar dat door activering bij de Stichting Samen Werken mogelijke terugval 
wordt voorkomen. 
  



 

 
7 

 
Ad. 2 ID’ers (instroom-doorstroom-banen, voorheen melkertbanen) 
 
De melkertbaan was een initiatief in Nederland om mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt via gesubsidieerde arbeid werkervaring op te laten doen. Een van de voorwaarden 
van de melkertbanen was dat deze vorm van gesubsidieerde arbeid niet zou concurreren met 
reguliere banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt om zo verdringing van reguliere banen 
door melkertbanen te voorkomen. Na het vertrek van Ad Melkert uit de Nederlandse politiek 
werden de melkertbanen omgedoopt tot instroom-doorstroom- of ID-banen, waarbij de naam 
duidelijker moest refereren aan het uiteindelijk beoogde doel, het (her)integreren van de persoon 
in de reguliere arbeidsmarkt. In 2004 besloot de rijksoverheid de id-banen af te schaffen. De 
gemeente Bergen op Zoom heeft in het verleden gekozen om deze banen te behouden en de 
toenmalige ID’ers deze werkgarantie te geven. 
 
Ad. 3 – Taakgestraften 
 
Ruim vijf jaar heeft de Stichting Samen Werken een intensieve samenwerking met Reclassering 
Nederland ten behoeve van het uitvoeren van werkstraffen.  Een werkstraf is een straf waarbij 
iemand door de rechter of de officier van justitie verplicht wordt een aantal uren zinvol en 
onbetaald werk te verrichten.  
De maximale duur van een werkstraf is 240 uur, wat gelijk staat aan zes maanden detentie. Uit 
onderzoek blijkt dat de werkstraffen de kans verkleind op terugval in crimineel gedrag. Dit komt 
omdat werkgestraften niet (zoals bij een gevangenisstraf) huis en haard verliezen, maar in de 
maatschappij blijven functioneren.   
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2.3 Subdoelgroepen 
 
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 functie 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 als de innovatie-
agenda met betrekking tot de WMO. Ook wordt gekeken naar aansluiting bij de jeugdhulp om in 
de keten zo logisch mogelijk de samenwerking te realiseren om hulp te bieden voor kwetsbare 
kinderen. 
 
De groepen die in eerste instantie concreet onderkend worden om verder uit te werken zijn: 
 

1 Deelnemers met een persoonsgebonden budget die geplaatst zijn bij SDW; 
2 Cliënten van GGZ Westelijk Noord-Brabant ; 
3 Dak- en thuislozen die begeleid worden door de Maatschappelijke opvang en 
4 Leerlingen van het Speciaal onderwijs. 

 
 
Ad 1. Deelnemers met een persoonsgebonden budget die geplaatst zijn bij SDW 
 
SDW verleent ondersteuning, begeleiding en behandeling aan een zeer uiteenlopende groep 
mensen met een verstandelijke beperking. Het merendeel van de cliënten heeft een zinvolle 
dagbesteding binnen SDW. Ondanks het brede aanbod zijn er cliënten die mogelijkheden en 
vaardigheden bezitten, waardoor ze tot de ‘toplaag’ horen. Binnen de SDW vinden deze cliënten 
onvoldoende aansluiting en binnen een organisatie als de WVS Groep kunnen ze vaak niet 
voldoen aan het werktempo. Ook zijn ze vaak niet in staat om continuïteit te bieden en vragen 
extra begeleiding.  
Op basis van eerdere ervaringen is gebleken dat de deze cliënten een zinvolle dagbesteding 
vinden binnen de Stichting Samen Werken. Deze samenwerking zal de komende periode 
concreter vorm gegeven worden. 
 
Ad 2. Cliënten van GGZ Westelijk Noord-Brabant  
 
Patiënten die in behandeling zijn bij de GGZ en gereed zijn om een volgende stap te kunnen 
maken in de richting van het reguliere arbeidsproces, worden vanuit de GGZ ondersteund. De 
GGZ heeft zelf leer- en werkprojecten, zoals een boekbinderij en een fietsenherstel. 
Mensen met psychiatrische en/of psychosociale problemen die iets willen ondernemen op het 
gebied van arbeid en/of activering bij GGZ WNB kunnen ook bij het SPAR terecht. Dit 
onderdeel van GGZ WNB vervult een brugfunctie tussen behandelfase en terugkeer naar 
(vrijwilligers)werk. SPAR staat voor Samenwerking, Participatie, Arbeid en Rehabilitatie. De 
medewerkers bieden gespecialiseerde zorg in het bemiddelen en begeleiden van mensen die 
vanwege hun mentale beperking buiten het arbeidsproces staan. Zij bieden individuele 
ondersteuning bij het zoeken, vinden en behouden van passend (vrijwilligers)werk. 
In samenwerking met de WVS Groep en SDW is de GGZ gestart om intensiever samen te 
werken op o.a. het terrein van arbeidsontwikkeling en training om onder andere dubbeling in de 
keten te voorkomen. In deze lijn is het niet meer dan logisch om te bezien in welke mate 
Stichting Samen Werken deze samenwerking zou kunnen stimuleren. 
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Ad 3. Dak- en thuislozen die begeleid worden door de Maatschappelijke opvang 
 
In de doelgroep van de Stichting Samen Werken en de maatschappelijke opvang is een overlap te 
vinden. Dak- en thuislozen hebben op meerdere leefgebieden1 problemen en hebben een hele 
grote afstand tot de arbeidmarkt. Dak- en thuislozen kunnen bij verkrijgen van een 
bijstandsuitkering via de ISD verwezen worden naar de Stichting Samen Werken. Andersom kan 
het ook gebeuren dat uitkeringsgerechtigden in een latere fase dak- en thuisloos worden.  
Door arbeidsmatige activering aan te bieden, wordt een positieve bijdrage geleverd aan de 
persoonlijke situatie van de dak- en thuislozen2. Het structureert tijd van de deelnemer, verschaft 
sociale contacten, levert status en identiteit op en biedt kansen tot zelfontplooiing en 
ontwikkeling van competenties. Dit sluit naadloos aan op de beschikbare faciliteiten van de 
Stichting Samen Werken. 
 
Tot 1 oktober 2015 wordt de maatschappelijke opvang in Bergen op Zoom georganiseerd door 
Novadic-Kentron. Met ingang van 1 oktober 2015 zal een andere partner hier invulling aan geven 
en zullen hier ook afspraken over gemaakt worden over de vorm van ‘sociale activering’.  
 
 
Ad 4. Leerlingen van het Speciaal onderwijs 
 
Deze groep is te splitsen in twee categorieën, te weten de vroegtijdig schoolverlaters en de 
reguliere schoolverlaters. 
Een nog onbekend aantal jongeren verlaat vroegtijdig het special onderwijs en hebben geen 
dagbesteding. De kans is groot dat deze jongeren in een latere fase te maken gaan krijgen met de 
ISD, reclassering en/of Maatschappelijke Opvang. Binnen het REA (Regionale Educatieve 
Agenda)-overleg is dit probleem ook herkend en is er behoefte aan een tussenoplossing tussen 
het speciaal onderwijs en de arbeidsmarkt. Stichting Samen Werken zou een logische partner 
hierin zijn om in samenwerking met het onderwijs deze jongeren verder te helpen hun 
basisvaardigheden te ontwikkelen. 
 
Het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en het Praktijkonderwijs kan voor de ISD Brabantse 
Wal beschouwd worden als hofleverancier. Het onderwijs probeert in hoge mate deze reguliere 
schoolverlaters voor te bereiden op de arbeidsmarkt, maar de kans is groot dat een behoorlijke 
groep aan zal kloppen voor een uitkering. In samenwerking met het onderwijs kan Stichting 
Samen Werken ondersteuning bieden op het terrein van werknemersvaardigheden. Tevens is de 
kans aanwezig dat de schoolverlaters van vandaag over een aantal jaar actief zijn binnen de 
Stichting Samen Werken. 
 
 
 
 
  

                                                      
1 Zoals gezondheid, verslaving, psychiatrische problemen, inkomen en schulden 
2 Visie op de toekomst Maatschappelijke opvang en SSW / Ger van Nispen. – 4 maart 2015 (bijdrage tbv bestuur 
van Stichting Samen Werken) 
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3 De organisatie  

3.1  Doelstellingen  

De Stichting Samen Werken is een zelfstandige stichting die in opdracht van het bestuur van de 
Stichting Samen Werken uitvoering geeft om cliënten te stimuleren zich zelf verder te 
ontwikkelen. Het streven is dat de cliënten (weer) participeren in de samenleving. 

De Stichting heeft hierbij drie uitvoerbare doelstellingen: 

1 Het bieden van een basis voor cliënten om zich om te kunnen ontwikkelen 
 
Binnen een veilige omgeving is het doel dat cliënten zich actief ontwikkelen en 
deelnemen aan arbeidsmatige activiteiten. Binnen deze omgeving wordt samen 
met de cliënt gewerkt aan het vergroten van de sociale en 
werknemersvaardigheden. 
 

2 Het leveren van een maatschappelijke bijdrage op de Brabantse Wal 

  In hoge mate is het streven om maatschappelijk zinvolle activiteiten uit te voeren 
  en met het regionale bedrijfsleven samen te werken om maatschappelijk zinvolle 
  initiateven mogelijk te maken. 

  Tevens wordt daar waar mogelijk binnen de keten op een zo logisch mogelijke 

  manier  samen gewerkt. Hierbij wordt zowel gekeken naar de verschillende  

  doelgroepen als naar de uit te voeren activiteiten. 

3 Een financieel gezonde organisatie zijn 

 

Gezien de aard van de activiteiten is het logisch dat de lokale overheid een 

financiële bijdrage levert in de uitvoering van de organisatie. In lijn met de 

tijdsgeest en de Participatiewet  is de insteek hierbij dat meerdere partijen een 

bijdrage leveren aan de doelstellingen van de stichting en dat er actief op te 

behalen resultaten wordt gestuurd (zonder daarin door te slaan). 
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3.2 Samenwerking met WVS Groep / participatiebedrijf in oprichting 

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 werkbedrijven en de instandhouding van 30.000 beschut-

werkplekken.  

In 2012 zijn er arbeidsmarktregio’s gevormd, elk met een eigen werkplein waar gemeenten en 
UWV samenwerken. In het sociaal akkoord is afgesproken dat de arbeidsmarktpleinen worden 

aangestuurd door werkgevers, vakbonden en wethouders. In westelijk West-Brabant zijn er twee 

werkpleinen: 

- Werkplein Brabantse Wal; dit werkplein is voor de gemeenten Steenbergen, Woensdrecht 

en Bergen op Zoom. 

- Werkplein Hart van West-Brabant 

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 ‘leerwerkbedrijf’.  De redenen hiervoor zijn: 

- op terrein van arbeidsstimulering zou de keten zo logisch mogelijk kunnen worden 

ingericht in het op te zetten participatie 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 leerwerkbedrijf. 

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, zal dit gestimuleerd worden. 
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3.3 Bestuur 

Om de Stichting Samen Werken de kans te geven zich zelfstandig binnen de keten te 
ontwikkelen, wordt het bestuur aangepast qua samenstelling. Het bestuur bestaat uit vijf leden, te 
weten: 

- drie wethouders van de afzonderlijke gemeenten Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op 
Zoom, 

- een vertegenwoordiger uit het bedrijfsleven en 
- een bestuurder die voor één dag per week bezoldigd is en namens de overige bestuurders 

als intermediair fungeert naar de directeur van Stichting Samen Werken en 
verantwoordelijk is voor het opstellen van beleidsvoorstellen (incl. een gezonde financiële 
huishouding) 

De eerste vier bestuursleden vervullen de bestuurstaak onbezoldigd. 

Het bestuur is het hoogste orgaan binnen de Stichting Samen Werken en heeft als taken: 

 bepalen van het algemene beleid van de stichting; 

 toezicht op het beheer van de organisatie; 
 vaststelling van het bestedingsbeleid, de begroting en de jaarrekening. 

 

De drie Brabantse Wal gemeenten zullen het bestuur faciliteren en beleidsmatig adviseren. Naar 
aanleiding van bovenstaande zullen de statuten van de Stichting Samen Werken aangepast 
worden, waarin onder aandacht is voor: 

- 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 

3.4   Overlegstructuur 

Naast reguliere overleggen, zijn er een drietal structurele overleggen met bestuur en externen. 

- Bestuurlijk overleg 

 Doel:   bestuurlijk afstemmen en monitoren van doelstellingen 
 Deelnemers: bestuursleden  
 Frequentie:  1 x per 3 maanden 
 

- Opdrachtgever – opdrachtnemers-overleg 

 Doel:  Bespreken van voorgangsresultaten vorderingen tbv ketensamenwerking 

 Deelnemers: Bezoldigd bestuurder, directeur SSW en Regisseur sociaal domein als 

   opdrachtgever (en mogelijke andere partners) 
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- Overleggen tbv dienstverleningsovereenkomsten  

 Doel:   bespreken van voortgangsresultaten, monitoren van de doelstellingen en 

   maken van vervolgafspraken 

 Deelnemers:  Afzonderlijk overleg met vertegenwoordiging van ISD Brabantse Wal, 

   SDW en Reclassering Nederland (en mogelijke andere partners) tbv  

   operationele afspraken 

 Frequentie:  variërend tussen 1 x per maand en 1 x per 3 maanden 

 

- ‘Vrienden-overleg’ 
 Doel:   bespreken van voortgang, nieuwe ontwikkelingen en het concretiseren van  

   intenties 

 Deelnemers:  bedrijven en maatschappelijke partners waarmee samen gewerkt wordt 

 Frequenties:  minimaal 2 x per jaar 
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4  Communicatie-traject rondom besluitvorming 

 

Op donderdag 2 juli 2015 vindt de definitieve besluitvorming plaats over de toekomst van de 

Stichting Samen Werken. Het besluit zal worden genomen door het bestuur van de Stichting 

Samen Werken (bestaande uit de wethouders Lars van der Beek, Cors Zijlmans en Arjan van der 

Weegen). Vervolgens zullen de drie wethouders in de eerstvolgende vergadering van de 

afzonderlijke Colleges van B&W de collega-collegeleden hiervan in kennis stellen. 

Na jaren van onduidelijkheid is het goed om vervolgens helder te communiceren hoe de 

toekomst er uit gaat zien van de Stichting Samen Werken. 

 

Doelgroep Boodschap/vorm Datum 

Medewerkers Stichting Samen 

Werken 

Na besluit door het bestuur medewerkers persoonlijk in 

kennis stellen van toekomst van Stichting Samen Werken 

9 juli 2015 

Deelnemers SSW Na besluit (aanwezige) deelnemers persoonlijk in kennis 

stellen van toekomst van Stichting Samen Werken 

Begin augustus 

2015 

College’s van B&W van de drie 
afzonderlijke gemeentes 

Kennis nemen van het besluit over de toekomst van de 

Stichting Samen Werken 

In september 2015 

Gemeenteraadsleden Per brief informeren over toekomst van Stichting Samen 

Werken  

Na behandeling in 

afzonderlijke 

colleges van B&W 

(september 2015) 

Drie afzonderlijke gemeentes, 

ISD en strategische partners 

Gezamenlijke ondertekening van intentie-overeenkomsten 

in bijzijn van pers om openlijk de intentie uit te spreken  

28 september 2015 

Partners / 

samenwerkingsorganisaties 

(stakeholders) 

Via een elektronische nieuwsbrief informeren over 

toekomst Stichting Samen Werken en uit nodigen actief te 

participeren  

Half september 

2015 

Houden van een open dag met als doel om gesprek te 

kunnen voeren met relevante partners. 

November 2015 

Inwoners van de Brabantse Wal Kennis laten nemen over verandering binnen het sociale 

domein en welk aspect door de Stichting Samen Werken 

opgepakt gaat worden (via o.a. spotje op ZuidwestTV, 

persbericht, sociale media en actualisatie van website 

Stichting Samen Werken) 

In 

september/oktober 

2015 

Medewerkers afzonderlijke 

Brabantse Wal gemeenten 

Kennis nemen van doel van Stichting Samen Werken (o.a. 

door interview in personeelsbladen, presentatie in 

werkoverleggen van doel Stichting, teamuitje bij SSW met 

als doel kennis nemen van de praktijk) 

4e kwartaal 2015 

 

  


