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Verhalen van deelnemers

Op verschillende plaatsen in dit jaarverslag
vindt u de verhalen van onze deelnemers.
Deze verhalen zijn ook gepubliceerd op de
website van “Ons Brabantse Wal”. We vinden
deze verhalen ontzettend belangrijk, tenslotte
zijn onze deelnemers degenen die het beste
kunnen verwoorden of wij ons werk goed
doen en of zij baat hebben bij onze begelei
ding. Het afgelopen jaar hebben een aantal
van onze deelnemers vaker hun verhaal ver
teld, zo ook tijdens het minisymposium dat
Stichting Samen Werken samen met haar

ketenpartners SDW en WijZijn Traverse in de
cember heeft georganiseerd. Het thema van
het symposium was het belang van de
ketensamenwerking. De deelnemers die hun
verhaal vertelden worden begeleid door twee
of meer van de organiserende organisaties en
gaven daarmee een kijkje in hoe de
ketensamenwerking in de praktijk vorm krijgt.
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Voorwoord voorz i t ter

Zoals altijd mag ik in dit voorwoord weer terugkijken op het afgelopen jaar. Dat hoort immers bij
het maken van een jaarverslag. En altijd lees ik dan even terug wat ik vorig jaar en het jaar
daarvoor heb geschreven want ik wil natuurlijk voorkomen dat ik weer hetzelfde opschrijf.

Dat brengt me direct op een van de belangrijkste gebeurtenissen voor de stichting in 2015.
Namelijk het onderzoek naar of en hoe de stichting zelfstandig zou kunnen blijven bestaan. Eén
van de belangrijkste uitgangspunten hierbij was dat we geen dubbelingen in de keten willen.
Uit de vele goede gesprekken en discussies die we als bestuur hebben gevoerd, werd al snel
duidelijk dat de meerwaarde van de stichting vooral zit op de begeleiding van de meest
kwetsbare mensen. Mensen voor wie ‘aan het werk gaan’ helemaal niet zo vanzelfsprekend is.
Mensen die het meest gebaat zijn bij structuur, een goed dagritme en ondersteuning van men
sen die juist daar ervaring mee hebben. Het nieuwe doel van de stichting is dan ook: “Het sti
muleren tot zelfredzaamheid om deel te nemen aan de samenleving, door het aanbieden van
sociale activering voor mensen zonder of onduidelijk arbeidsmarktperspectief middels maat
schappelijk nuttige werkzaamheden”.
Mijn medebestuurders en ik willen voorkomen dat de meest kwetsbare groep inwoners de dupe
wordt van de harde bezuinigingen in het sociaal domein. Ook mensen dus die om welke reden
dan ook zich niet zelf kunnen handhaven in de samenleving moeten we de hand bieden. De
vernieuwde stichting zal zich daar keihard voor blijven inzetten.

Ik ben er trots op dat we dit mooie resultaat samen met diverse partners, zoals SDW, WVSgroep,
GGZ en de Maatschappelijke Opvang, hebben bereikt. Samen met mijn medebestuurders wil ik
iedereen bedanken die het afgelopen jaar zijn of haar bijdrage heeft geleverd aan het berei
ken van dit prachtige resultaat. Ik reken erop dat we dit gezamenlijk in 2016 kunnen uitbouwen
en voortzetten.

Arjan van der Weegen
Bestuursvoorzitter Stichting Samen Werken
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Voorwoord directeur

In mijn voorwoord in het vorige jaarverslag sprak ik de hoop uit in het jaarverslag van 2015 te
kunnen schrijven dat we het voor elkaar zouden hebben gekregen onze kwetsbare doelgroe
pen te kunnen blijven bedienen. Ik ben ontzettend blij hier en nu te kunnen zeggen dat mijn
hoop bewaarheid is en dat Stichting Samen Werken de komende vijf jaar zelfstandig zal door
gaan.
We hebben met z’n allen het afgelopen jaar ontzettend hard gewerkt om het bestaansrecht
van Stichting Samen Werken waar te maken. De visie van onze bestuursleden was daarbij lei
dend en van eminent belang. Het was en is hun overtuiging dat de zwakke doelgroepen op de
Brabantse Wal niet het kind van de rekening mogen worden in tijden van bezuiniging. Met her
nieuwd enthousiasme zijn we daarom bezig de stichting om te vormen tot een organisatie voor
wie de deelnemers centraal staan.
Daarbij staat de ontwikkeling van zelfredzaamheid voorop en komt participatie in de samenle
ving vóór toeleiding naar de arbeidsmarkt. De nadruk van onze begeleiding ligt daarmee meer
op zorg en persoonlijke ontwikkeling. Zo leren onze mensen zichzelf beter te handhaven en mee
te doen in een samenleving die steeds gecompliceerder wordt.
Door die complexiteit beseffen we terdege dat we niet voor alle problematiek waarmee we
worden geconfronteerd de juiste expertise in huis hebben. Daarom hebben we 2015 ook ge
bruikt om banden met nieuwe ketenpartners aan te knopen en die met onze bestaande keten
partners aan te halen. Onze naam is tenslotte niet voor niets Samen Werken.
Deze samenwerkingen hebben we in september geformaliseerd door de ondertekening van
intentieverklaringen tussen de stichting en onze partners Tante Louise Vivensis, SDW, Sterck,
StaBoZ, Parkeerbeheer BV, Reclassering Nederland, DWZ, WijzijnTraverse en Stadlander.
Inmiddels zijn de eerste resultaten van de samenwerking zichtbaar en maken we over en weer
gebruik van elkaars kennis en kunde. Dat varieert o.a. van het bieden van werkplekken voor
cliënten van SDW tot intensieve begeleiding door medewerkers van SDW van een aantal van
onze reguliere deelnemers die problemen ondervinden op één of meer levensgebieden.
We kijken (letterlijk) bij elkaar in de keuken en zoeken eerder de overeenkomsten dan de ver
schillen in het aanbod van methodieken, werksoorten, cursussen of trainingen. Vooral om die te
kunnen bundelen of samenvoegen waardoor ze efficiënter, maar vooral ook effectiever (t.b.v.
cliënten /deelnemers) inzetbaar zijn.
Ook de samenwerking tussen de ISD Brabantse Wal en Stichting Samen Werken is afgelopen
jaar geïntensiveerd. Wekelijks is er meerdere dagdelen een vaste contact klantmanager aan
wezig op zowel de vestiging Bergen op Zoom als op die van Steenbergen. Hierdoor zijn de lijnen
kort en kunnen klantmanager en trajectbegeleiders in geval van (acute) problemen snel en
adequaat optreden in het belang van hun deelnemers. De samenwerking speelt ook een be
langrijke rol in het terugdringen van het (ziekte)verzuim. Dat ligt bij de stichting uitzonderlijk hoog.
Vorig jaar is een aanzet gedaan om het tij te keren en is er een neergaande lijn zichtbaar richt
ing een lager verzuimpercentage.

Dit alles was niet gerealiseerd zonder het bestuur van Stichting Samen Werken en al haar me
dewerkers en deelnemers. Grote dank daarvoor. Die dank geldt ook Jeroen Jonkers die als
procesbegeleider energiek mede vorm heeft gegeven aan een nieuwe en frisse stichting.
Samen Werken Werkt!

Marco Klaassen
Directeur Stichting Samen Werken
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Stichting Samen Werken is 1 oktober 1991 op
gericht door een aantal gemeenten op de
Brabantse Wal. Met als voornaamste doelstellin
gen:

• Bevordering van werkervaring, vorming en
scholing van werknemers ter versterking van hun
positie op de arbeidsmarkt en ter bevordering
van de doorstroming naar reguliere arbeid
• Uitvoering geven aan andere activiteiten
ter bevordering van de bestrijding van de werk
loosheid, passend binnen de taakstelling van de
samenwerkende gemeenten.

Om dit doel te kunnen realiseren biedt Stichting
Samen Werken aan cliënten uit de bestanden
van de Intergemeentelijke Sociale Dienst
Brabantse Wal  de sociale dienst van de drie
oprichters van Stichting Samen Werken –
projecten waar zij werkervaring kunnen opdoen
en begeleiding en ondersteuning vinden. Deze
projecten dienen over het algemeen maat
schappelijke doelen binnen de domeinen zorg,
veiligheid en (openbaar) onderhoud.

Visie

SSW streeft ernaar haar doelgroepen sociaal en
maatschappelijk nuttige werkzaamheden te
bieden, die zichtbaar bijdragen aan de leef
baarheid in de samenleving. Voor SSW staat de
deelnemer te allen tijde centraal. Stimulering
van de persoonlijke ontwikkeling moet de kan
sen op de meest optimaal haalbare participatie
vergroten.
SSW gelooft sterk in werk als beste zorg. Hierbij
heeft SSW de stellige overtuiging dat ketensa
menwerking essentieel is bij het bereiken van
haar doelen.

Organisatiestructuur Stichting Samen Werken

Het bestuur van SSW bestaat in 2015 uit drie le
den: een wethouder van de gemeente Bergen
op Zoom, die tevens bestuursvoorzitter is, een
wethouder van de gemeente Woensdrecht, die
tevens penningmeester is en een wethouder
van de gemeente Steenbergen. Het bestuur
laat zich adviseren en ondersteunen door
ambtenaren van de aangesloten gemeenten.
Het secretariaat wordt gevoerd door de mana
ger control bedrijfsvoering van Stichting Samen
Werken.
Het Management Team van SSW wordt ge
vormd door de directeur en de manager con
trol bedrijfsvoering.
De sociale begeleiding van de deelnemers is in
handen van drie trajectbegeleiders, zij zijn ver
antwoordelijk voor de juiste uitvoering van de
trajectplannen. De aansturing op de werkvloer
gebeurt door 3 werkleiders.
Op 31 december 2015 stonden er bij de stich
ting 20 zogenaamde IDers op de loonlijst, een
vorm van gesubsidieerde arbeid.
De financiële administratie werd deels door de
afdeling Fina van de WVS groep uitgevoerd en
deels binnen SSW zelf door 2 medewerkers.
Tenslotte had de stichting een P&O adviseur in
dienst.

Angela zit goed in haar vel bij Samen Werken

“Ik ben jarig op 1 november, dat is Allerheiligen. En ik ben 38 jaar geleden geboren in
het Zuiden van Spanje, vlak bij Gibraltar. Mijn Nederlandse moeder en Spaanse vader
hebben mij dan ook heel toepasselijk Angela genoemd, voluit Maria de los Angeles.
Toen ik twee en een half jaar oud was ben ik naar Nederland gekomen. Van Spanje
herinner ik me dus niet veel. Mijn vader is in Spanje achtergebleven. Mijn moeder is hier
hertrouwd en ik heb een halfbroer en een halfzus. Ik heb nu al tien jaar een vriend, dat
gaat goed!”

Niet meer in bed blijven liggen…
“Vijf jaar werk ik bij de Stichting Samen Werken. Ik heb de huishoudschool gedaan. Ik
werkte in de schoonmaak op de vliegbasis in Woensdrecht en daarna bij het
werkvoorzieningsschap. Daarna heb ik een hele tijd niet gewerkt. Bij de stichting ben ik
allround medewerker schoonmaak en ik doe ook het wasgoed hier. Sinds ik hier werk
ben ik veel rustiger en zelfstandiger geworden. Ze kunnen mij gewoon de pad opsturen

en dan doe ik m’n ding. Op donderdag maak ik bouwketen schoon. En op dinsdag zit
ik in het DoeCentrum. Het gaat echt heel goed met mij nu ik hier werk. Mijn vriend is
mijn wekker! Want hij belt me ’s ochtends wakker. Daardoor krijg ik ook meer structuur.
Anders kon ik nog wel eens in bed blijven liggen…”

Van de leg
“Op mijn werk moet ik wel iemand hebben waarbij ik me kan uiten als ik ergens mee
zit. Bij de Stichting is dat Ilse, mijn begeleider. Op maandag, woensdag en vrijdag krijg
ik begeleiding van SDW. Soms is dat bij mij thuis en soms op kantoor. Dan hebben we
het over structuur, over brieven die ik krijg, we nemen de week door en we kijken hoe
ik mijn geld ga besteden. De Stichting helpt mij ook met de verhuizing. Ik vind verhuizen
echt heel spannend, ik ben gewoon een beetje van de leg. Ze komen straks laminaat
leveren en leggen. Ik kan er bij wijze van spreken al nachten niet van slapen. Straks
woon ik daar met mijn vriend en met mijn hondje Dora. Kunnen we samen films kijken,
dat is mijn hobby. Ik heb wel vijf of zeshonderd dvd’s. Ik wil zo lang mogelijk bij de Stichting
blijven werken. Ik zit hier op mijn plek met vertrouwde collega’s, dat zijn mijn maatjes.”

Stichting Samen Werken

Participatie in Leefbaarheid
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Binnen het Sociaal Domein spelen
zich de laatste jaren grote veran
der ingen af. In de Jeugdzorg, de
WMO en de Part ic ipat iewet ver
schuiven verantwoordel i jkheden en
regie van het Ri jk naar de Gemeen
ten. Deze transit ies gaan gepaard
met bezuinigingen. Meer dan vol
doende redenen om het sociale
veld goed tegen het l icht te hou
den. De grote uitdaging is hoe be
langr i jke basisvoorz ieningen zoveel
mogel i jk op pei l te houden voor de
burgers die er in meer of mindere
mate afhankel i jk van zi jn.
Minister Pres ident Rutte lanceert het
begr ip part ic ipat iemaatschappi j .
Een samenleving waarin iedereen
meedoet, maar waarin meer geap
pel leerd wordt aan de eigen kracht
van ieder indiv idu. De oploss ing
voor een probleem zoek je zoveel
mogel i jk binnen de eigen famil ie of
vr iendenkr ing en indien bl i jkt dat,
dat niet mogel i jk is kun je terug val
len op maatschappel i jke (zorg)voor
z ieningen.
Het Sociale Domein moet her inge
r icht worden en daarbi j i s het ma
ken van keuzes onvermi jdel i jk . Ook
voor St icht ing Samen Werken geldt
dat er onderzocht moet worden hoe
de activ i teiten die de st icht ing uit
voert kunnen worden voortgezet.
Het bestuur van de st icht ing wi lde
meer t i jd om te komen tot een duur
zame oploss ing. Een oploss ing die
recht zou doen aan het uitgangs
punt van de drie deelnemende ge
meenten dat mensen die tussen wal
en schip val len, een mogel i jkheid
hebben om zinnig bezig te zi jn en
hierbi j profess ioneel worden onder
steund in hun persoonl i jke ontwikke
l ing.

Om de weg naar die oploss ing in
goede banen te leiden werd door
het bestuur een procesbegeleider
aan de st icht ing toegevoegd. Het
was diens opdracht in samenwer
k ing met de direct ie voor 1 jul i 2015
een voorstel te presenteren op basis
waarvan het bestuur een besluit kon
nemen over de toekomst van
St icht ing Samen Werken.
In het proces waren een dr ietal vra
gen leidend:
1. Voor welke doelgroep(en)

werkt St icht ing Samen Wer
ken?
2. Welke zi jn de doelstel l ingen

van de st icht ing?
3. Welke posit ie neemt de st icht
ing in binnen de keten van
maatschappel i jke organisat ies
binnen het sociale domein?

De doelgroep(en) van St icht ing
Samen Werken.

De st icht ing r icht z ich vanaf haar
opr icht ing op mensen die moei l i jk
een plek vinden op de arbeids
markt. De oorzaak van het niet
doorstromen naar werk is vaak te
vinden in de mult iproblems  zowel
fys iek, psychisch, verstandel i jk als
maatschappel i jk – waarmee zi j ge
confronteerd worden. Doelgroepen
die moei l i jk aanslu it ing vinden bi j de
samenleving en voor wie
maatschappel i jke uits lu i t ing een
reële bedreiging vormt.
In de prakt i jk van al le dag zien we
de laatste jaren in onze doelgroep
steeds meer mensen voor wie ont
wikkel ing en bemiddel ing naar de
arbeidsmarkt niet mogel i jk is . Daa r
naast z ien we mensen die door de
bezuin ig ingen tussen de wal en het
schip komen, omdat het de organisa

De Transformatie:
Een nieuwe Stichting Samen Werken
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Doelstelling vanaf 2016

Het stimuleren tot zelfredzaamheid om deel te nemen
aan de samenleving, door het aanbieden van sociale
activering voor mensen zonder of onduidelijk arbeids
marktperspectief middels maatschappelijk nuttige
werkzaamheden.
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t ie(s) die hen begele idden of hie lpen
aan middelen ontbreekt . Tens lotte
z i jn er doelgroepen die door de
problemat iek waarmee zi j kampen
niet binnen de bestaande regul iere
voorz ieningen geplaatst kunnen
worden. De behoefte aan begele i 
d ing en st ructuur in hun leven bl i j f t
voor deze groepen enorm groot.
De st icht ing voorz iet in deze be
hoefte.
Deze bevindingen vormden de
aanle id ing tot een herdef in i t ie van
de doelgroepen die St icht ing
Samen Werken wi l bedienen. Vanaf
1 januar i 2016 z i jn de doelgroepen
van de st icht ing de volgende:

St icht ing Samen Werken r icht z ich
op de kwetsbare doelgroepen. B in
nen deze doelgroepen z i jn diverse
subgroepen te def in iëren, maar de
bas i sgedachte is : mensen die dus
danig beschadigd z i jn , ontmoedigd
en/of kwetsbaar z i jn , n iet funct io
neren in het regul iere werkveld
en/of iemand die een te grote im
pact heeft op z i jn of haar omge
v ing.

De doelgroepen die pr imai r worden
onderkend voor de toekomst ige or
ganisat ie z i jn :

1 . Mensen met een uitker ing die
worden doorverwezen vanuit
de ISD Brabantse Wal , waarbi j
het arbeidsperspect ief n iet
mogel i jk i s b innen en regul iere
werkomgeving of waarbi j er
geen of onduidel i jk
arbeidsperspect ief i s .

2 . ID’ers ( inst roomdoorst room
banen, (voorheen Melkertba
nen)

3. Taakgest raften

Als secundai re doelgroepen
worden aangemerkt :

1 . Deelnemers die geplaatst z i jn
bi j SDW;

2. Cl iënten van GGZ Westel i jk
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3. Dak en thuis lozen die bege
le id worden door de Maat
schappel i jke opvang van
Wi jZ i jnT raverse en
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gemeenten bl i jven een wethouder
leveren als bestuurs l id, maar daar
naast zu l len er twee extra bestuur
ders worden aangetrokken: een
vanuit het bedr i j f s leven en een be
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Een van de vragen die een rol speelde bij het
onderzoek naar de toekomst van Stichting Sa
men Werken was die naar de positionering
van de stichting binnen de keten. Om die
vraag goed te kunnen beantwoorden is het
noodzakelijk om te weten welke doelen en
doelstellingen andere maatschappelijke orga
nisaties binnen het sociale domein nastreven.
De effecten van de 3 transities maken keten
samenwerking tot een absolute must. Door ke
tensamenwerking kunnen slagen gemaakt
worden op het gebied van efficiëntie en ef
fectiviteit, kunnen dubbelingen in het aanbod
worden aangepakt of voorkomen, kan men
gebruik maken van elkaars expertise en nog
belangrijker de ketensamenwerking leidt uit
eindelijk tot een betere dienstverlening voor
de individuele zorgvrager.
Stichting Samen Werken hecht in hoge mate
aan een goede ketensamenwerking, daarom
hebben we in 2015 de contacten met een
aantal organisaties opnieuw leven ingeblazen
of geïntensiveerd en geconsolideerd.
Zo zijn de eerste resultaten van de samenwer
king met SDW, GGZWNB en WijZijn Traverse
zichtbaar. Het afgelopen jaar zijn we (letterlijk)
bij elkaar in de keuken gaan kijken om te on
derzoeken waar we elkaar kunnen ondersteu
nen, wat we aan arbeidsmatige dagbeste
dingsplaatsen te bieden hebben, hoe we el
kaar kunnen aanvullen etc Over en weer zijn
er initiatieven waarbij we elkaars deelnemers
dagbesteding en begeleiding bieden: cliënten
van SDW werken bij Stichting samen Werken,
deelnemers van Stichting Samen Werken
worden begeleid door SDW. Daarnaast zijn we
bezig om de activeringstrajecten van de dak
en thuislozen van WijZijn Traverse beter te laten
aansluiten op de sociale activeringstrajecten
van de stichting. Dit door de trajectplannen en
diagnoseinstrumenten van beide organisaties
naadloos op elkaar aan te laten sluiten en
zorg te dragen voor een warme overdracht
van deelnemers.
Tenslotte kijken we of we het cursus en trai
ningsaanbod van de verschillende ketenpart
ners ten behoeve van elkaars cliënten en

deelnemers kunnen inzetten.
De aanzet tot de ketensamenwerking is ge
maakt, het proces loopt door. Het mooie is dat
iedere organisatie het belang van de cliënt
voorop stelt, dat is pure winst!

Reclassering Nederland: taakgestraften

In 2015 hebben we ook onze samenwerking
met Reclassering Nederland gecontinueerd.
Jaarlijks voeren ongeveer 140 taakgestraften
hun werkstraf uit bij Stichting Samen Werken.
Zowel in Steenbergen als in Bergen op Zoom.
Zij werken op de demontageafdeling en, maar
worden ook ingezet bij de zwerfvuilploegen, of
als klusjesman binnen de gebouwen van de
stichting zelf.

Inloophuis voortijdig schoolverlaters Dynamo

Vanaf september vorig jaar is in het pand aan
de voorzijde van de stichting inloophuis Dyna
mo, make your move gevestigd. Het inloophuis
richt zich op voortijdig schoolverlaters (VSV
ers) in de leeftijd van 18 tot 23 jaar. Jongeren
doorlopen hier een vier wekenprogramma dat
concrete steun geeft bij het vormgeven van
hun toekomst. Stichting Samen Werken ver
zorgt allerlei hand en spandiensten voor het
inloophuis, variërend van het verzorgen van de
lunch voor de jongeren tot en met een bus
dienst tussen de woonplaatsen van de VSV
ers en het inloophuis.
Daarnaast kunnen deelnemers van Dynamo
werken en praktijkervaring opdoen binnen de
verschillende projecten van Stichting Samen
Werken.

Net zoals bij de relaties in de ketensamen
werking zijn de contacten met het bedrijfs
leven voor de stichting van grote waarde.
Door de relatie met verschillende bedrijven
kunnen we deelnemers die voldoende ont
wikkeld zijn tijdens hun traject verschillende
leerwerk of stageplaatsen bieden. Daar
naast zijn bedrijven voor ons van belang als
opdrachtgevers, vaak in de vorm van SROI
opdrachten, maar ook als leveranciers of
sponsoren van goederen die de stichting
kan inzetten ten faveure van haar eigen
deelnemers, maar ook voor andere zwakke
doelgroepen.
Voorbeelden van SROI opdrachten zijn de
schoonmaak van bouwketen en het toezicht
op bouwplaatsen. Tot de verbeelding spre
kende voorbeelden van sponsoring of dona
ties zijn de computerdonaties van Cargill en
de donatie aan de stichting van een grote
hoeveelheid meubilair door GGZ De Vier
sprong. Dit soort acties wordt vaak ingegeven
door de wens van veel bedrijven om zich te
profileren door middel van Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (MVO). Vaak ook
vinden deze activiteiten plaats op basis van
matches (meestal, met inbreng van Samen
voor de Regio). Zo stond
tegenover de donatie van
de Viersprong een aantal
dagen tuinonderhoud
rondom hun pand in Hal
steren door deelnemers
van de stichting.
Gezien de financierings
structuur van Stichting Sa
men Werken, waarin 40%
van de omzet komt uit o
verheidssubsidie en de
overige 60% gerealiseerd
moet worden door inver
dienen uit de markt, zet de
stichting in op een goede
relatie met het bedrijfsle
ven. In de aanloop van het
proces waarin vorm werd
gegeven aan de “nieuwe”

stichting hebben we brainstormsessies geor
ganiseerd met een aantal bedrijven op de
Brabantse Wal. We vonden het belangrijk om
hun commitment te verkrijgen en luisterden
graag naar hun aanbevelingen en adviezen.
Bedrijven die hieraan deelnamen waren: Car
gill, Fort Smakelijk, DHL, Ricoh, de Rabobank,
ABNAMRO, Logistic Force, HeijnenStuij en
Samen voor de Regio.
Stichting Samen Werken zal blijven inzetten op
een goede verstandhouding met het bedrijfs
leven, dit komt ook tot uiting in de nieuwe op
bouw van ons bestuur. Een van de vijf bestuurs
leden is iemand uit het bedrijfsleven. Diens
belangrijkste taak is het om als ambassadeur
op te treden naar het bedrijfsleven toe.

De Ketensamenwerking Het bedrijfsleven en Stichting Samen Werken
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Brainstormsessie over de toekomst van Stichting Samen Werken met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven
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Stichting Samen Werken wil zich graag profileren als een volwaardige speler binnen het sociale do
mein. We vinden het belangrijk dat hetgeen we doen gedragen wordt door allerlei geledingen
binnen de samenleving. Om uitdrukking te geven aan dit belang hebben we in 2015 met 10 organi
saties een intentieverklaring getekend. Deze organisaties binden zich de komende jaren als maat
schappelijke partner aan Stichting Samen Werken.

Onze maatschappelijke partners:

1. Demontage Werkplaats Zeeland
2. SDW
3. WVS groep
4. WijZijn Traverse
5. Tante Louise Vivensis
6. Stadlander
7. Sterck
8. StaBoZ
9. Reclassering Nederland

10. Parkeerbeheer Bergen op Zoom B.V.

In de intentieverklaringen geven partijen o.a. aan de relatie met de stichting voor lange tijd te be
stendigen en een bijdrage te willen leveren aan de ontwikkeling en innovatieve activiteiten die de
zelfredzaamheid van kwetsbare doelgroepen kunnen vergroten.

Intentieverklaringen

Ondertekening van de intentieverklaring met Tante Louise Vi
vensis door directeur/bestuurder van TLV Jef Pelgrims en be
stuurslid van Stichting Samen Werken, Cors Zijlmans

Het verhaal van Jochem: Heel veel
verschillende werkzaamheden

“Ik ben een buitenmens. Demontage is niets voor
mij. Gelukkig zijn er heel veel verschillende werk
zaamheden bij de Stichting Samen Werken. Als
een inwoner een klus te klaren heeft, dan kun je
de Stichting gewoon bellen. Een huis leeghalen,
iemand verhuizen, schoonmaken en zwerfvuil
prikken, tuintjes onderhouden, we doen het alle
maal. Ik ben nu een tegelvloer aan het leggen.
Had ik nog nooit gedaan maar dat heb ik hier
van een collega geleerd.”

Geen zwaar werk meer
Jochem: “Ik leef van dag tot dag en dromen
heb ik niet echt. Hoe mijn leven er over vijf jaar
uitziet, daar kan ik echt geen uitspraak over
doen.” Jochem is 35 en werkt nu ruim een jaar bij
de Stichting Samen Werken. Niet alle werkzaam
heden kan hij verrichten. “Ik was glazenwasser.
Ben drie keer van m’n ladder gevallen. Eén keer
van 7 meter hoog. Daar knap je niet echt van
op. Sommige werkzaamheden zijn dus te zwaar.

Maar de tegelvloer leggen dat gaat goed. Ik
werk hier 36 uur per week via de ISD. Ik heb op
een opleiding voor kok gezeten en ook nog vbo
verzorging gedaan, maar die heb ik allebei niet
afgemaakt.”

Liever had ik een ‘gewone’ baan
“Ik ben een harde werker en best handig, zeker
als ik gemotiveerd ben om een klus te doen.
Maar bij uitzendbureaus kom ik niet binnen. Ze
hebben geen mensen nodig. Liever had ik een
‘gewone’ betaalde baan. Dat verdient ook be
ter. Maar ik ga wel graag naar m’n werk hier.
’s Avonds ben ik moe. Ik zit dan op de bank tv te
kijken. Mijn hobby’s zijn darten en voetbal. Maar
voor voetbal heb ik na mijn werk weinig puf en
darten is te duur; drankjes en contributie. Ik heb
ook geen internet. Ik woon alleen, niet op een
hele fijne plek maar ik heb weinig keus.
Oorspronkelijk kom ik uit Den Helder, maar daar
wil ik echt niet naar terug. Het is er veel te crimi
neel.”
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Laaggeletterdheid vormt een probleem in Ne
derland, maar zeker op de Brabantse Wal. Het
percentage laaggeletterden ligt hier (± 15%)
beduidend hoger dan het landelijk gemid delde
(± 9,5%). Om dit probleem aan te pakken is door
de stichting Lezen & Schrijven de Alliantie voor
Taal voor het Leven opgezet.
Taal voor het Leven is een project waarbij veel lo
kale en landelijke organisaties samenwerken om
meer laaggeletterden te bereiken en te scholen.
De gemeente Bergen op Zoom zet het program
ma sinds medio 2015 in. Bibliotheek Het Markie
zaat is in zuidwestelijk WestBrabant de trekker van
dit project. De bibliotheek biedt inmiddels allerlei
cursussen aan op dit gebied.
Stichting Samen Werken is vorig jaar toegetreden
tot de Alliantie voor Taal voor het Leven. Organ
isaties die in de alliantie zitting hebben zijn o.a. de
WVS groep, Stadlander, Tante Louise Vivensis, Wij
Zijn Traverse en vele andere.
Taal speelt een prominente rol binnen de ontwik
kelingsinstrumenten die Stichting Samen Werken

inzet om haar deelnemers zelfredzaam te maken.
Veel van onze deelnemers hebben een etnische
achtergrond en ervaren vaak grote problemen bij
het verwerven van de Nederlandse taal. Maar
ook onder onze autochtone deelnemers zijn er
een aantal die moeite hebben met lezen en
schrijven. Sinds jaar en dag bieden we in onze ve
stiging te Bergen op Zoom taallessen aan. Deze
lessen worden verzorgd door deelnemers en voor
deelnemers.
Een aantal van onze deelnemers die de lessen
verzorgen hebben inmiddels deelgenomen aan
de vrijwilligerscursus Taalcoach die door de biblio
theek wordt gegeven. De kennis die zij daar heb
ben verworven zetten zij nu in voor hun collega’s.

De Alliantie voor Taal voor het Leven
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In de doelstellingen van Stichting Samen Wer
ken is opgenomen dat de deelnemers van de
stichting werkzaamheden uitvoeren die een
maatschappelijk nut dienen. Deze doelstelling
wordt verwoord in de missie van de stichting:

participeren in leefbaarheid.

De werkzaamheden die de stichting haar de
elnemers biedt zijn geen doel op zich, maar
een hulpmiddel om de zelfredzaamheid te ver
groten.
Daarbij moeten de werkzaamheden nuttig zijn
voor de deelnemers, een goed, maatschap
pelijk initiatief dienen, van waarde zijn voor de
lokale gemeenschap en passen binnen het
lokale beleid van de gemeenten Bergen op
Zoom, Woensdrecht en Steenbergen.
In het kader van deze doelstelling zijn onze me
dewerkers actief binnen allerlei maatschap
pelijk nuttige projecten: toezicht in wijken en
op sportparken, beheer van fietsenstallingen,
zwerfvuilroutes, milieuvriendelijke demontage
van e waste, openbaar groenonderhoud,
plaatsing en verzorging van de hanging bas
kets in het winkelcentrum van Bergen op
Zoom. De hiervoor genoemde activiteiten ge
nereren financiële middelen waardoor de
stichting haar doelgroepen blijvend kan be
dienen. Maar naast deze geldelijke opbrengst
en dragen deze werkzaamheden op lokaal ni
veau bij aan een betere leefomgeving.
Buiten deze betaalde werkzaamheden ver
richt de stichting door het jaar heen allerlei
gratis handenspandiensten voor maatschap
pelijke organisaties, verenigingen en particu
lieren. Voorbeelden hiervan zijn: het ter be
schikking stellen van onze personenbus inclu
sief chauffeur t.b.v. de Jeugddag van Rotary
Steenbergen of ouderenorganisatie BASBoZ,
inpakken van chocolaatjes voor de Roparun,
tuinonderhoud voor een woonhuis van Pau
wer, schoonmakers en bedienend personeel
tijdens activiteiten van Samen in de Regio, een

beheerder tijdens de tentoonstelling “Brabant
se mode in rood en wit” in het Koetshuis van
het Markiezenhof, een donatie van computers
aan basisschool De Nieuwe Veste in Steenber
gen, aan het V.I.V. in Bergen op Zoom en het
ter beschikking stellen van 5 PC’s voor cliënten
van Vraagwijzer, het ter beschikking stellen
van onze werkplaats en menskracht t.b.v. een
evenement van Computerclub Zeekant, ver
huizen van spullen voor het Rode Kruis, afde
ling Bergen op Zoom, werkzaamheden die we
uitvoerden als een van de hoofdsponsors van
Samenloop voor Hoop het leveren van hand
en spandiensten, zoals vervaardiging van
richtingsborden (parkeren, toiletten en EHBO)
opbouwen van tenten, vlaggenmasten, ter
beschikking stellen van 3 laptops, ter beschik
king stellen van onze pickup trucks voor het
aanleveren en afvoeren van materialen en
nog heel veel meer…

De Toezichthouders van Stichting Samen Wer
ken zijn dagelijks actief om een bijdrage te le
veren aan de leefbaarheid in de wijken en
buurten.
Medewerkers van onze surveillancewagens
hebben in 2015 in totaal 2245 meldingen ge
daan bij Stadlander. Deze meldingen gingen
o.a. over op straat gedumpt meubilair, in fla
tportieken slapende zwervers, overlast veroor
zakende hangjongeren of defecte verlichting
in brandgangen.
Onze beheerders verstrekten vorig jaar 62.809
kaartjes voor fietsen en brommers die in de
twee fietsenstallingen werden geparkeerd. In
de stalling aan het Joorenplein 40.381 fietsen
en 22.428 in Het Vierkantje.
De Toezichthouders houden ook toezicht op

de sportparken van de gemeente Bergen op
Zoom: Rozenoord, Meilust, De Beek en De Mar
kiezaten. Het totale aantal meldingen voor de
vier sportparken was in dit jaar 16.121. Het be
trteft hier meldingen van diverse aard, varië
rend van onafgesloten kleedruimtes, hang
jeugd, brandende verlichting tot niet afgeslo
ten toeganspoorten.
Daarnaast waren de Toezichthouders in het
kader van zogenaamde SROI opdrachten
voor een aantal aannemersbedrijven actief bij
het toezicht op verschillende bouwplaatsen in
de omgeving, bijvoorbeeld op het Nedalcoter
rein en bij De Vijverberg in de Bergse wijk Ga
geldonk West.
Tenslotte hielden zij in december een (nachte
lijk) oogje in het zeil bij de eerste editie van de
Steenbergse kunstijsbaan.

Maatschappelijke baten De Toezichthouders in cijfers
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40 computers voor basisschool De Nieuwe Veste in Steenbergen
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Was het maar weer maandag!

“Op vrijdagen voor mijn weekend denk ik regelmatig
na werktijd: was het morgen maar weer maandag! Dit
werk is mijn redding. Van thuiszitten word ik gek. Het
werk als papiertjesprikker wordt door veel mensen niet
als ‘hoogstaand’ beschouwd, maar ik weet beter. Ik
zit in de ziektewet. Ik ben dus eigenlijk vrijwilliger van
de prikdienst, en het voelt echt als heel nuttig om het
zwerfvuil in de dorpen te verzamelen. Wat een rotzooi
maken we met z’n allen! Wekelijks prikken we alleen al
in Steenbergen 16 huisvuilzakken bij elkaar.”

Ik ben de sociale dienst heel dankbaar. Aan het
woord is Erik, 40 jaar oud, vader van twee dochters en
nu ruim een jaar werkzaam bij de Stichting Samen
Werken. “Door persoonlijke omstandigheden was ik
binnen een half jaar alles kwijt. Dakloos en helemaal
aan de grond. Ik ben de SDW en de meiden die daar
zitten echt dankbaar. Ze hebben me enorm gehol
pen. Ik durf zelfs te beweren dat ik er niet meer was
geweest als zij me niet ondersteund hadden. Ik heb
nu wel weer vertrouwen dat ik er over een aantal
jaren weer veel beter voorsta, dat alles rustiger is en
weer op de rit.”

Als het wat minder gaat

Eric vertelt dat hij hiervoor als operator werkzaam was.
Hoewel hij nu hard werkt, weet hij niet of hij terug kan
komen in het reguliere werkcircuit. Het voordeel van
werken bij de stichting is dat hij op de momenten dat
het even wat minder gaat zijn eigen tempo kan
bepalen.

Positief ingesteld

“Met sommige voorbijgangers ga ik het gesprek aan.
Je ziet snel genoeg of ze ‘in’ zijn voor een praatje. Ze
denken vaak dat wij een taakstraf hebben ofzo.
Laatst sprak ik een vrouwtje in Dinteloord aan. Ik be
gin gewoon met een vriendelijk ‘goeiendag’. Zij be
antwoordde mijn begroeting en ik zei: ‘gij bent den
eerste die wat terugzegt!’. Zo kom je dan aan de
praat. Gezellig hoor. Ik ben ondanks alle tegenslag
heel positief ingesteld, wat er ook gebeurt. En door dit
werk heeft het voor mij weer nut om op te staan en
aan de dag te beginnen.”
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De stichting ziet de toekomst met vertrouwen
tegemoet. De wetenschap dat Stichting Sa
men Werken de komende 4 jaar zelfstandig
doorgaat heeft gezorgd voor een hernieuwd
elan bij alle medewerkers. De doelstelling meer
mensen te laten participeren door middel van
sociale activering vormt een grote uitdaging
die met enthousiasme wordt aangepakt.
Binnen de stichting zijn heel veel zaken in be
weging: de ketensamenwerking, het aanbod
van trainingen en cursussen, het faciliteren van
andere organisaties, zoals Inloophuis Dynamo
en de Maatschappelijke Opvang, de contac
ten met het bedrijfsleven en bijzondere projec
ten als de samenwerking met kunstenaarscol
lectief Krot & Co.

Trainingen en cursussen

We willen onze deelnemers een steeds ruimer
aanbod van cursussen en trainingen bieden
dat hen ondersteunt bij het verbeteren van
hun zelfredzaamheid. We streven naar een zo
gevarieerd mogelijk pakket. Daarbij willen we
gebruik maken van bestaande (gratis) cursus
sen uit de portfolio van andere organisaties zo
als Mee (assertiviteit en sociale vaardigheden)
en WijZijn Traverse (budgetteren, weerbaar
heid, faalangst). Daarnaast onderzoeken we of
met onze ketenpartners gezamenlijk trainingen
kunnen inkopen. Die trainingen staan uiteraard
open voor cliënten van alle ketenpartners.
Door samenwer king met andere partijen ontst
aan ook initiatieven. Door onze goede relatie
met stichting Vrouwen Integratie Vandaag
(V.I.V.) hebben we in onze vestiging in Bergen

op Zoom een naaiatelier ingericht met naai
machines van V.I.V. We hebben deze tot onze
beschikking gekregen, omdat V.I.V. over onvol
doende ruimte beschikte om nog naaicursus
sen te verzorgen. De cursus wordt nu bij de
stichting verzorgd door vrijwilligers van het V.I.V.
en staat open voor deelnemers van zowel
V.I.V. als voor deelnemers van de Samen Wer
ken. Dit initiatief sluit aan bij onze nieuwe doel
stelling die zich richt op het zich welbevinden
van deelnemers binnen de stichting. De naai

cursus zetten we in, omdat onze deelnemers
(vrouwen en mannen) het leuk vinden om te
leren handwerken, maar ook als productielijn
(fabricage van tassen uit oude spijkerbroeken)
en daarmee als nieuwe werksoort binnen Sa
men Werken.
Een ander belangrijk onderdeel binnen het
aanbod vormen de Nederlandse taalcursus
sen. We willen deze verder uitbreiden en pro
fessionaliseren in samenwerking met het V.I.V.,
de Alliantie voor Taal en bibliotheek Het Mar
kiezaat.

Sociale Kaart

Bij veel van onze (potentiële) deelnemers be
staat onbekendheid over maatschappelijke or
ganisaties die hen kunnen helpen bij het zelf
standig organiseren en inrichten van hun leven.

Met onze ketenpartners zijn we bezig om de
sociale kaart, het sociale domein in kaart te
brengen. Daarnaast willen we maandelijks
onze nieuwe deelnemers meenemen naar
organisaties die van belang voor hen kunnen
zijn. We zetten hiervoor onze personenbus in en
rijden met de nieuwe groepen langs de ver
schillende maatschappelijke instellingen. We
gaan ervan uit dat dit een drempelverlagende
werking zal hebben, waardoor onze kwetsbare
deelnemers eerder de hulp zullen zoeken en
weten te vinden voor allerlei problemen waar
mee ze geconfronteerd worden.

Huisvesting

Helaas zullen we in juli 2016 onze vestiging in
Steenbergen moeten sluiten. Dat betekent dat
al onze activiteiten voortaan vanuit de vestig
ing Bergen op Zoom worden uitgevoerd. Ook
de zwerfvuilroutes in de gemeenten Steenber
gen en Woensdrecht, worden vanuit Bergen
op Zoom georganiseerd.
Na een periode van 7 jaar waarin de stichting
haar pand aan de Parallelweg eerst om niet
huurde en later op basis van anti kraak, wordt
in 2016 een huurcontract afgesloten met de af
deling Vastgoed van de gemeente Bergen op

Zoom. Hierdoor komt er duidelijkheid over de
continuïteit van de huisvesting. We zullen de
komende tijd daarom flink investeren in
“het smoel” van het gebouw. De uitstraling
van ons pand moet beter aan gaan sluiten
bij onze nieuwe doelstellingen.
Uitgangspunt bij die herinrichting vormen
de oude waarden van de 3 R’s: reinheid,
rust en regelmaat. Ons streven is een ge
bouw dat warmte uitstraalt, waar onze
deelnemers zich thuis voelen.
Aangezien we niet beschikken over finan
ciële middelen om dure binnenhuisarchi
tecten te contracteren, zullen we de up
grade van het gebouw zelf, samen met on
ze deelnemers ter hand nemen. Het streven
is om in oktober, als de Stichting haar 25ste
verjaardag viert het “nieuwe” gebouw te
presenteren.

Samenwerking

Het in 2015 ingeslagen pad van de inten
sivering van de samenwerking met onze ke
tenpartners, bedrijfsleven en andere orga
nisaties zullen we nadrukkelijk blijven vol
gen. We willen graag een spin in het web
zijn en zien in de samenwerking veel moge
lijkheden en kansen die onze deelnemers,
maar ook andere kwetsbare groepen in de
samenleving helpen en ondersteunen bij
het ontwikkelen van hun zelfredzaamheid.
We vinden het van groot belang dat onze
deelnemers plezier beleven aan de activi
teiten die we hen aan willen bieden. Vanuit
deze invalshoek verwachten we veel van
het project Parallel dat onze deelnemers
samen met kunstenaarscollectief Krot & Co
gaan uitvoeren. De kunstenaars zullen met
scrapmaterialen van onze demontageaf
deling een kunstwerk, een installatie, reali
seren, waaraan onze deelnemers mee
gaan bouwen. Het is de bedoeling het
kunstwerk op meerdere plaatsen in Neder
land tentoon te stellen. Een bijkomend pro
ject is dat er van het totale wordingsproces
een “the making of film” zal worden ge
maakt.
De meerwaarde voor onze deelnemers in
beide projecten wordt zichtbaar in de
onderstaande overwegingen die een

belangrijke rol hebben gespeeld bij het tot
stand komen van de samenwerking:

• De werkzaamheden in het project
zijn uitermate afwijkend van de werk
zaamheden die ze nu moeten uit

voeren bij SSW, waardoor,
• Zij door actief met elkaar samen te

werken plezier in hun werk zullen
beleven en ervaren waartoe hun
samenwerking zal leiden, namelijk

• Een concreet product, een kunst
werk dat op meerdere plaatsen
in Nederland en wellicht daarbuiten
getoond zal worden, waarbij

• Die presentaties en de publiciteit
daaromheen een positief effect
kunnen hebben op het gevoel van
eigenwaarde en mogelijk de ont
dekking van eigen creatieve talen
ten, en

• Zij in aanraking komen met gele
dingen in de maatschappij, waar zij
anders nooit mee in aanraking ko
men.

Positiviteit

Zoals eerder geschreven er is volop be
weging. Rondom ons heen zien we al
lerlei (dwars)verbanden en nieuwe initia
tieven ontstaan die een vangnet vormen
voor kwetsbare doelgroepen. We consta
teren een groeiende bereidheid bij orga
nisaties om het welzijn van cliënten te
laten prevaleren boven het “beschermen
van de eigen toko”. Die bereidheid komt
tot uiting in het veelvuldig gebruiken van
elkaars expertise. Organisaties weten elk
aar te vinden. Natuurlijk is verbetering al
tijd mogelijk, maar de signalen die nu o
veral zichtbaar zijn en worden stemmen
tot vertrouwen en een positieve kijk op
de toekomst.

Stichting Samen Werken in de toekomst.
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Stichting Samen Werken is een maatschappe
lijke organisatie zonder winstoogmerk. Het ver
mogen van de stichting wordt gevormd door
alle verkrijgingen die niet hoeven te worden
aangewend ter bekostiging van de exploitatie.
De inkomsten van de stichting bestaan uit ver
goedingen voor geleverde diensten en loon
kostensubsidies en/of retributies en bijdragen
van particuliere instellingen of overheid die niet
zijn bestemd tot aanvulling van het vermogen.

Financieel beleid

Het uitgangspunt voor het financieel beleid bij
SSW is:
“ Het bevorderen van werkervaring, vorming
en scholing van werknemers ter versterking van
hun positie op de arbeidsmarkt en ter bevorde
ring van de doorstroming naar reguliere arbeid
en het uitvoeren van andere activiteiten ter
bevordering van de bestrijding van de werk
loosheid, passend binnen de taakstelling van
de deelnemende gemeenten zoals overeen
gekomen met het bestuur van SSW binnen de
met de deelnemende gemeenten overeenge
komen (financiële) kaders”.

SSW moet zoveel als mogelijk voldoen aan de
sociale doelstellingen voor zover de financiële
middelen dit toelaten. De mate waarin deze
sociale doelstellingen kunnen worden nage
streefd en ingevuld is afhankelijk van de hoe
veelheid beschikbare financiële middelen. Bij
beperkte financiële middelen zullen er keuzes
gemaakt moeten worden welke sociale doel
stellingen wel en welke sociale doelstellingen
(nog) niet nagestreefd kunnen worden. Het
financieel beleid is erop gericht zoveel als mo
gelijk middelen te genereren zodat daarmee
ook de sociale doelstellingen méér en beter
kunnen worden gerealiseerd. Concreet bete
kent dit focus op reductie van kosten en focus
op opbrengstenverbetering. Dit betekent dat
een gezonde financiële positie een voorwaar
de is om de sociale doelstellingen te kunnen
realiseren. Het nastreven van een gezonde

financiële positie betekent het realiseren van
een gezonde eigen vermogenspositie.

Samenwerkingsverband

In het jaar 2013 is SSW als samenwerkingsver
band met de deelnemende gemeenten aan
gemerkt door de Belastingdienst. Als gevolg
hiervan valt SSW onder de zgn. koepelvrijstel
ling. Dit houdt in dat de activiteiten die betrek
king hebben op de levering van Trajecten
(voor uitkeringsgerechtigden) aan de deelne
mende gemeenten, niet langer met BTW belast
zijn. Om in aanmerking te komen voor deze
koepelvrijstelling is in overleg met de Belasting
dienst en na goedkeuring door het bestuur, de
benodigde weerbaarheidsreserve vastgesteld
op een bedrag van €275.000. Al hetgeen daar
bovenuit gaat wordt verrekend met de deel
nemende gemeenten.

Reserves

Het eigen vermogen van SSW wordt bepaald
door de waarde van de activa minus de waar
de van de voorzieningen en schulden. Het ei
gen vermogen van SSW bestaat uit reserves en
het exploitatieresultaat dat nog niet bestemd
is. De reserves van SSW bestaan per ultimo de
cember 2015 uit een weerbaarheidsreserve
van € 275.000 en het positieve resultaat 2015
van € 3.974. Het positieve zal worden uitbe
taald aan de deelnemende gemeenten. De
totale reserves bedragen eind 2015 63% van
het totaal vermogen van SSW.

Stichting Samen Werken in cijfers.

Fanny (58) werkt nu ruim twee jaar bij de Stichting
Samen Werken. Daarvoor heeft ze jarenlang niet ge
werkt nadat ze overspannen is geraakt. Nu is Fanny
een betrouwbare kracht bij de Stichting.Fanny: “Ik
vind draadjes knippen veel leuker werk dan de
demontage. Ik haal de stekkers eraf en dan doen mijn
collega’s de rest. Soms ben ik dat draadjes knippen
ook gewoon beu hoor, maar ik wissel het af met
schoonmaken op de Stichting, en vandaag ben ik bij
Gubbels geweest om de keten schoon te maken. Ze
zijn daar in de straat met de riolering bezig. Daar was
ik al heel lang niet geweest, dus ik vond het leuk om
de mensen daar weer eens te zien. Ik kan mijn werk
goed zelf organiseren en indelen. Mijn werkbegeleider
is Ilse, ze is heel erg aardig en ze houden hier echt wel
rekening met je. Bijvoorbeeld met wat voor werk je
moet doen.”Het gaat goed hier met mij“Het gaat
goed hier met mij. Ik ben heel erg depressief geweest.
Ik kon niet meer eten en praten en ik kwam nooit bui
ten. Gelukkig heeft de psychiater mij wel kunnen hel
pen. Ik ben wel heel erg op mezelf. Ik heb niet zo’n
behoefte aan contact. Nu ben ik heel erg tevreden. Ik
leef op mijn flatje met mijn hond. Het is een Stafford
kruising van 12 jaar. Ze heet Blondie, maar ze is niet

dom! Blondie is goed voor mij, door haar blijf ik in be
weging, wandelen enzo. Ik kom ook altijd op de fiets
naar m’n werk. Ik zou wel weer willen gaan zwemmen,
maar daarvoor zoek ik eigenlijk een maatje…” Het is
fijn om te werken“Elke twee weken krijg ik thuisbege
leiding. We bespreken hoe het gaat en ze helpen me
met papieren invullen. Zelf ben ik geboren in Jakarta,
maar toen ik vier jaar oud was ben ik naar Nederland
gekomen. Mijn moeder kwam uit Thailand, daar ben
ik ook twee keer geweest. Dat was heel bijzonder. Ik
kon niet goed met mijn familie praten, want ik spreek
geen Thais. Vroeger wilde ik bejaardenverzorgster
worden. Ik heb huishoudschool gedaan en ook nog
de opleiding verzorgende. De stages die ik daarvoor
gelopen heb waren echt heel erg leuk. Maar hier heb
ik het ook naar m’n zin. Het is fijn om te werken en leuk
om collega’s te hebben. We helpen elkaar op het
werk: hoe moet dit, hoe moet dat? Ik kan het heel
goed vinden met mijn collega’s.”
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ook gewoon beu hoor, maar ik wissel het af met
schoonmaken op de Stichting, en vandaag ben ik bij
Gubbels geweest om de keten schoon te maken. Ze
zijn daar in de straat met de riolering bezig. Daar was
ik al heel lang niet geweest, dus ik vond het leuk om
de mensen daar weer eens te zien. Ik kan mijn werk
goed zelf organiseren en indelen. Mijn werkbegeleider
is Ilse, ze is heel erg aardig en ze houden hier echt wel
rekening met je. Bijvoorbeeld met wat voor werk je
moet doen.”Het gaat goed hier met mij“Het gaat
goed hier met mij. Ik ben heel erg depressief geweest.
Ik kon niet meer eten en praten en ik kwam nooit bui
ten. Gelukkig heeft de psychiater mij wel kunnen hel
pen. Ik ben wel heel erg op mezelf. Ik heb niet zo’n
behoefte aan contact. Nu ben ik heel erg tevreden. Ik
leef op mijn flatje met mijn hond. Het is een Stafford
kruising van 12 jaar. Ze heet Blondie, maar ze is niet

dom! Blondie is goed voor mij, door haar blijf ik in be
weging, wandelen enzo. Ik kom ook altijd op de fiets
naar m’n werk. Ik zou wel weer willen gaan zwemmen,
maar daarvoor zoek ik eigenlijk een maatje…” Het is
fijn om te werken“Elke twee weken krijg ik thuisbege
leiding. We bespreken hoe het gaat en ze helpen me
met papieren invullen. Zelf ben ik geboren in Jakarta,
maar toen ik vier jaar oud was ben ik naar Nederland
gekomen. Mijn moeder kwam uit Thailand, daar ben
ik ook twee keer geweest. Dat was heel bijzonder. Ik
kon niet goed met mijn familie praten, want ik spreek
geen Thais. Vroeger wilde ik bejaardenverzorgster
worden. Ik heb huishoudschool gedaan en ook nog
de opleiding verzorgende. De stages die ik daarvoor
gelopen heb waren echt heel erg leuk. Maar hier heb
ik het ook naar m’n zin. Het is fijn om te werken en leuk
om collega’s te hebben. We helpen elkaar op het
werk: hoe moet dit, hoe moet dat? Ik kan het heel
goed vinden met mijn collega’s.”
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Subsidie deelnemende gemeenten

Door krimpende budgetten bij de gemeenten
was er in het jaar 2015 minder subsidie beschik
baar voor de activering van uitkeringsgerech
tigden. Gemiddeld zaten er 153 uitkeringsge
rechtigden in Traject bij de stichting. Voor de
ze dienstverlening heeft de stichting een subsi
die van € 300.000 ontvangen van de deelne
mende gemeenten.

Omzetontwikkeling

In 2015 is de omzet van SSW fors toegenomen
met 23% (€ 101.693) tot € 548.131 vergeleken
met € 446.438 over 2014. De uitgevoerde klus
sen zijn toegenomen t.o.v. 2014. De nieuwe
activiteiten zoals dagbesteding en samenwer
king met ketenpartners hebben mede aan het
positieve resultaat bijgedragen.
De verhouding tussen de gelden die SSW ont
vangt vanuit het participatiebudget van de
gemeenten (de Trajectfinanciering) en de gel
den die SSW “in de markt” verdient is per eind
2015 35/65 (in 2014 was deze verhouding
44/56). Steeds meer worden de activiteiten
van de stichting terugverdiend “in de markt”
en steeds minder door bijdragen vanuit de
deelnemende gemeenten.

Kostenontwikkeling

De toegenomen omzet die “in de markt” is
verdiend is gerealiseerd met 12% minder kos
ten dan vorig jaar (een daling van € 111.707 in
de bedrijfslasten). De doorgevoerde bezuinig
ingen op het personeel en het sluiten van de
locatie te Ossendrecht zorgden voor deze
daling in de bedrijfslasten.

Resultaatontwikkeling

Het jaar 2015 is afgesloten met een positief
resultaat van € 3.974. Uitgedrukt in % van de

opbrengsten is het netto resultaat uitgekomen
op 0,5 % tegenover een negatief resultaat in
2014 van / 18%. De doorgevoerde bezuinig
ingen en de verdere samenwerking met keten
partners hebben aan dit positieve resultaat bij
gedragen.

Kasstroom en investeringen

In 2015 bedroeg de kasstroom uit operatione
le activiteiten negatief € 13.867 (2014: nega
tief € 165.634). Het negatieve resultaat kan
grotendeels toegeschreven worden aan de
toegenomen openstaande vorderingen per
eind 2015. In het jaar 2015 heeft de stichting
voor haar werkvloer een nieuwe “verwar
mingsunit” aangeschaft en is de bestem
mingsreserve van € 36.649 uitbetaald aan de
deelnemende gemeenten. Hierdoor resul
teert er een negatieve kasstroom op de in
vesteringsactiviteiten in 2015 van € 41.413. In
het jaar 2015 hebben er geen financierings
activiteiten plaatsgevonden. Per saldo res
teert de netto kasstroom in een afname van
de liquide middelen van € 55.380 (2014: afna
me van € 165.634) tot € 183.110 ultimo 2015.

Balansverhoudingen

De financieringsstructuur van de onderneming
is ultimo 2015 iets verslechterd t.o.v. 2014. Met
een solvabiliteit van 63% en een liquiditeit van
2,3 is de stichting echter nog altijd een finan
cieel gezonde organisatie. Al haar activiteiten
zijn uit eigen middelen gefinancierd (er zijn
geen leningen aangetrokken). De solvabiliteit
(Eigen vermogen / Totaal vermogen) is met 2%
gedaald naar 63% (ultimo 2014 nog 65%). Het
eigen vermogen bedraagt ultimo 2015
€ 278.974 (ultimo 2014: € 311.649). De liquidi
teitspositie is iets minder geworden ten opzich
te van 2014. De current ratio (vlottende acti
va/vlottende passiva) bedraagt in 2015 2,3 (in
2014: 2,4). De stichting heeft haar benodigde

weerbaarheidsreserve vastgesteld op
€ 275.000. Al hetgeen daar bovenuit gaat
wordt verrekend met de deelnemende ge
meenten.
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Personalia

Bestuur

De heer A.J.G. van der Weegen, Wethouder Gemeente Bergen op Zoom,
De heer L.G.M. van der Beek, Wethouder Gemeente Woensdrecht
De heer C. Zijlmans, Wethouder Gemeente Steenbergen

Management

De heer M. F. Klaassen, directeur
De heer A. Schelling, manager bedrijfsvoering
De heer J. Jonkers, procesbegeleider

Vestigingen

Vestiging Bergen op Zoom, Parallelweg 68D,
4621 JS Bergen op Zoom, 01 64247758
Vestiging Steenbergen, Graaf Hendrikstraat 5A,
4651 TB Steenbergen, 01 67523847

Postbusadres

STICHTING SAMEN WERKEN
POSTBUS 38
4600 AA BERGEN OP ZOOM
T 01 64 247758

E info@stsamenwerken.nl
W www.stsamenwerken.nl



27

Personalia

Bestuur

De heer A.J.G. van der Weegen, Wethouder Gemeente Bergen op Zoom,
De heer L.G.M. van der Beek, Wethouder Gemeente Woensdrecht
De heer C. Zijlmans, Wethouder Gemeente Steenbergen

Management

De heer M. F. Klaassen, directeur
De heer A. Schelling, manager bedrijfsvoering
De heer J. Jonkers, procesbegeleider

Vestigingen

Vestiging Bergen op Zoom, Parallelweg 68D,
4621 JS Bergen op Zoom, 01 64247758
Vestiging Steenbergen, Graaf Hendrikstraat 5A,
4651 TB Steenbergen, 01 67523847

Postbusadres

STICHTING SAMEN WERKEN
POSTBUS 38
4600 AA BERGEN OP ZOOM
T 01 64 247758

E info@stsamenwerken.nl
W www.stsamenwerken.nl



28

Colofoon

Tekst

Jacqueline van de Werfhorst
Arjen Schelling
Marco Klaassen

Fotografie

Rob Schneider
Dick Vermaas
Marco Klaassen


