
 
 
 

 
Toelichting bij amendement 

Samen Sterk in Sociaal Werk 
 

Na het bijwonen van de informatieavonden bij Werkplein Hart van West-Brabant en WVS en na de 
interactieve sessie met meerdere betrokken gemeenteraden bij WVS, rees bij ons de gedachte voor een 
voorstel tot het uitvoeren van een onderzoek naar het samengaan van WVS en Werkplein Hart van West- 
Brabant. 
Er zijn vele redenen -die we hieronder kort opnoemen- om dit onderzoek uit te voeren, echter, het 
samengaan van WVS en Werkplein Hart van West-Brabant zou betekenen dat WVS moet splitsen tussen 
de D6 en de drie gemeenten Brabantse Wal. Aangezien een splitsing in onze ogen niet opportuun is, zijn 
we na overleg gekomen tot een voorstel voor een onderzoek naar het samengaan van drie partijen, te 
weten: WVS, Werkplein Hart van West-Brabant en ISD Brabantse Wal. 
 
Het is niet de bedoeling een grote logge organisatie over te houden. Het gaat er om juist meer inzicht en 
efficiency, borging en sturing te bewerkstelligen. We zeggen ook niet dat het onze zienswijze is om samen 
te gaan, we zeggen dat we een samengaan onderzocht willen hebben. 
 
Een aantal redenen om dit onderzoek uit te voeren zijn: 
 

 De werkwijzen en taakvelden van ISD Brabantse Wal en Werkplein Hart van West-Brabant zijn 
reeds nagenoeg gelijk/uitwisselbaar (op bestuurlijk vlak en qua eigen identiteit zijn er nog 
verschillen). Door opgaan van WVS in ISD Brabantse Wal en Werkplein Hart van West-Brabant, 
wordt de WVS evenals de twee andere organisaties een stuk effectiever en efficiënter ingezet. Er 
wordt een grote efficiencyslag gemaakt door van drie organisaties één organisatie te maken. 
 

 De SW-medewerkers van WVS behoren tot één van de drie doelgroepen van ISD Brabantse Wal 
en Werkplein Hart van West-Brabant. Door opgaan van WVS in ISD Brabantse Wal en Werkplein 
Hart van West-Brabant wordt het sociale, beschut werk van WVS geborgd. 
 

 De extra inverdienmogelijkheden van WVS zijn totaal afhankelijk van de (ontwikkel)opdrachten 
die de GR’s ISD Brabantse Wal/Werkplein Hart van West-Brabant aan WVS gunnen. In plaats van 
onderling factureren ontstaat er door middel van één ketenbegroting inzicht en overzicht in de 
financiën. 
 

 Door vanuit één gezamenlijke identiteit en strategie te werken raken individuele belangen van 
organisaties ondergeschikt en de aansturing is hiermee eenduidiger. 
 

 Een steeds groter wordende groep mensen (o.a. statushouders) vindt geen aansluiting op de 
reguliere arbeidsmarkt. De WVS-organisatie kan een sociaal-maatschappelijke functie vervullen 
voor een brede doelgroep die buiten de boot dreigt te vallen. 
 

 De infrastructuur van WVS kan via één sturing op maat ingezet worden voor de twee subregio’s 
(D6 en Brabantse Wal). 

 
We hopen dat u het amendement, met uw eigen aanpassing van de beslispuntnummering, ook wil 
inbrengen in uw gemeenteraad, zodat er een duidelijke opdracht richting het bestuur komt. 
 
Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst,   
Charl Goossens  
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