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In februari jl. berichtten wij u voor het laatst over de voortgang inzake de herstructurering van 

de WVS met inzicht in de vervolg bestuursopdracht. Zoals afgesproken zal uw raad periodiek 

worden geïnformeerd over de stand van zaken. Hierbij treft u de eerste informatiebrief 

aan vanuit de projectorganisatie.

WAT IS ER DE AFGELOPEN 
PERIODE GEBEURD?

De WVS-groep herstructureren en tegelijkertijd werk maken van verdergaande ketensamenwerking met de 
werkpleinen rondom de Participatiewet. Dat is in het kort de opdracht van de nieuw aangetrokken externe 
projectleider/procesbegeleider. Mignon van der Zwan is per 1 maart jl. van start gegaan met de geformuleerde 
vervolg-bestuursopdracht. Op 7 april jl. is er een kickoffbijeenkomst georganiseerd waarin zowel de betrokken 
bestuurders (portefeuillehouders/leden AB van de WVS-groep) als medewerkers en managers uit zowel de 
gemeenten, de werkpleinen en de WVS zijn betrokken. Tijdens deze bijeenkomst is de basis gelegd om de 
agenda voor de herstructurering en de verdergaande samenwerking op het ketenproces op te stellen. Daarnaast 
is stilgestaan bij de bestuurlijke verwachtingen t.a.v. de ontwikkeling van de WVS-groep naar een toekomstig 
leerwerkbedrijf.

De projectorganisatie is, vanuit de resultaten van de 
kickoff- bijeenkomst, gestart met een viertal inhoudelijke 
werkgroepen (gebaseerd op de eerste 3 deelprojecten 
uit de vervolg bestuursopdracht). Er is gezamenlijk 
gewerkt aan een Agenda met concrete planning voor de 
komende periode. 

Deze “Agenda herstructurering WVS en 
ketensamenwerking Participatiewet” is eind mei in de 
colleges vastgesteld (onder voorbehoud van positieve 
besluitvorming door het college van Moerdijk op 7 

juni), Bijgaand treft u de Agenda met bijlagen aan 
ter informatie. Deze Agenda is een uitwerking op het 
Plan van Aanpak Herstructurering WVS (rapportage 
Van Oorschot). Het vormt een spoorboekje op aanpak, 
tempo en resultaten om te komen tot herstructurering 
van de WVS-groep enerzijds én het organiseren van één 
ketenproces met de werkpleinen. De Agenda geeft aan 
welke stappen er in 2016 concreet gezet worden en geeft 
tevens een doorkijk op benodigde activiteiten in de jaren 
daarop volgend. 



Graag verzorgt de projectorganisatie nog voor het zomerreces een toelichting op deze Agenda voor geïnteresseerde 
raadsleden. Gezien de drukke agenda’s wordt aangeboden een tweetal data hiervoor te reserveren in overleg met de 
griffies, waarop afhankelijk van de eigen agenda’s ingetekend kan worden. Deze gezamenlijke raadsbijeenkomsten 
zullen tevens worden benut om met de aanwezige raadsleden van gedachten te wisselen op een aantal inhoudelijke 
thema’s die de komende tijd om bestuurlijke keuzes vragen. Deze data communiceren wij zo spoedig mogelijk. 

Wat gebeurt er de komende periode?

Op basis van de door de colleges goedgekeurde Agenda 
wordt inmiddels, deels parallel en deels volgtijdelijk, 
gewerkt aan de diverse deelopdrachten zoals beschreven 
in hoofdstuk 5 van de Agenda. Met name de onderdelen 
Integraal herstructureringsplan, Sturing & Monitoring, 
de voorbereiding van de Ketenbegoting en de 
Governancestructuur vragen als eerste thema’s aandacht. 
Voor alle werkgroepen/deelopdrachten geldt dat zij 
deels afhankelijk zijn van elkaars resultaten en dus een 
onderlinge afhankelijkheid in tijd en op inhoud kennen.

 

Het integraal herstructureringsplan zal, als één van de 
eerste en voor concrete stappen richting toekomst meest 
relevante onderdelen, inzicht geven hoe de feitelijke 
herstructurering van de WVS-groep eruit kan zien. Wat 
is dat toekomstige leerwerkbedrijf precies is, hoe ziet 
het er uit en wat gebeurd daar precies en hoe gaan we 
naar die nieuwe inrichting komen (transitiefase). Daarbij 
zijn verschillende scenario’s denkbaar, die elk voorzien 
zullen worden van een kleine businesscase om de 
besluitvorming te ondersteunen. 

Op basis hiervan kunnen onderdelen als sturing en 
monitoring en de daadwerkelijke inrichting van een 
ketenproces en ketenbegroting worden vastgesteld. 
Pas daarna kunnen specifieke voorstellen voor de 
governancestructuur en de juridische entiteit worden 
voorgelegd. Indien voortschrijdend inzicht ontstaat in dit 
proces, wordt bezien of aanpassing/aanscherping van 
de reeds vastgestelde kaders (Notitie/Plan van Aanpak 
herstructurering WVS en de vervolgbestuursopdracht) 
aan de orde is. Bovengenoemde stappen en resultaten 
kennen elk hun besluitvormingstraject. Vanzelfsprekend 
houden wij uw raad hierbij betrokken en hiervan op de 
hoogte.

Op de volgende pagina’s informeren we u graag nog 
over een aantal voorbeelden die de afgelopen periode 
reeds in samenwerking tussen de werkpleinen en/of de 
WVS tot uitvoering zijn gekomen. 
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Projectgroep intake diagnose

het doel van deze projectgroep was het onderzoeken 
of en waar de WVS hun expertise met betrekking tot 
arbeidsontwikkeling in kan zetten voor de werkpleinen in 
het intake en diagnose proces. 

Wat is er uit gekomen? 

Beide werkpleinen (Hart van West-Brabant en ISD
Brabantse Wal) werken nu met dezelfde doelgroep-
indeling:

 direct bemiddelbaar
 bemiddelbaar met ondersteuning en  
 arbeidsmarktperspectief
 niet bemiddelbaar, geen arbeidsmarktperspectief

Sectorplan Techniek en Logistiek

Er is voor West-Brabant een sectorplan. De 
uitvoeringsorganisaties zijn gevraagd capaciteit vrij te 
maken om bij te dragen aan het sectorplan, met name 
in het kader van het creëren van extra banen (o.a. in 
de techniek, luchtvaart en logistiek). Vanuit de WVS is 
inmiddels een medewerker vrijgemaakt die voor de drie 
uitvoeringsorganisaties deze rol in vult.

Beschut werk (deelproject 7)

Regionaal is er een besluit genomen over beschut werk. 
De pilot beschut werk is gestart en de eerste plaatsingen 
zijn een feit. De komende tijd zal ervaring worden 
opgedaan met de doelgroep en het instrument en zal 
werk gemaakt worden van de doorontwikkeling.
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Leerwerktrajecten

Voor dit jaar is er overeenstemming over het aantal 
leerwerktrajecten. Kortom; hoeveel mensen zullen vanuit 
de werkpleinen bij WVS aan de slag gaan? De komende 
tijd zal verder werk gemaakt worden van de exacte 
invulling van deze leerwerktrajecten. Ook zullen de 
resultaten in termen van mensontwikkeling en uitstroom 
gemonitord worden. Op basis van deze ervaring en 
kennis, in combinatie met een doelgroep analyse van de 
Participatiewet, zal er een besluit genomen worden over 
het aantal leerwerktrajecten voor 2017.

Aanbesteding Bbz 
(Bijstand voor zelfstandigen)

De werkpleinen werken op verschillende aspecten 
samen. Dit om de dienstverlening aan burgers 
nog verder te verbeteren. Om die reden hebben 
we een gezamenlijke aanbesteding van de Bbz 
(bijstand voor zelfstandigen) doorlopen, waarmee 
er weer een stuk dienstverlening op de twee 
werkpleinen geharmoniseerd is!

Matchmaker jongeren

De twee werkpleinen hebben besloten om samen 
één matchmaker voor jongeren aan te stellen. 
Deze matchmaker gaat actief aan de slag rondom 
jeugdwerkloosheid waarbij de werktijd verdeeld wordt 
tussen de twee werkpleinen. De matchmaker wordt 
gefinancierd uit een subsidie van het RPA (Regionaal 
Platform Arbeidsmarkt) in het kader van de aanpak van 
jeugdwerkloosheid.



Wij hopen u met deze 
informatiebrief en de Agenda 
herstructurering WVS en 
ketensamenwerking Participatiewet 
vooralsnog voldoende te hebben 
geïnformeerd en ontvangen u 
graag op één van de gezamenlijke 
raadsbijeenkomsten op dit thema.

Met vriendelijke groet,

DE STUURGROEP 
HERSTRUCTURERING WVS 
EN KETENSAMENWERKING 
PARTICIPATIEWET
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