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Inleiding 
 
WVS-groep is hèt leerwerkbedrijf in het westen van Noord-Brabant om mensen tegen zo laag 
mogelijke kosten deel te laten nemen aan arbeid. De missie is mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt naar betaald werk brengen. WVS-groep beschikt hiertoe over diverse 
werkbedrijven. Negen gemeenten in het westen van Noord-Brabant zijn aandeelhouder van 
WVS-groep. Dit geldt ook voor uw gemeente. De ISD Brabantse Wal en het werkplein Hart 
van West-Brabant zijn voor WVS-groep belangrijke opdrachtgevers als het gaat om het 
uitvoeren van leerwerktrajecten. 
 
Graag informeren wij u over de financiële en sociale resultaten binnen WVS-groep in het 
algemeen én voor uw gemeente specifiek. Omdat in deze informatieset een aantal termen en 
afkortingen gebruikt worden die verbonden zijn met WVS-groep en de specifieke opdracht die 
wij ook voor uw gemeente uitvoeren, is in hoofdstuk 6 een verklaring van afkortingen en 
begrippen opgenomen. 
 
Wij gaan er vanuit dat wij u, middels deze informatieset, zo volledig mogelijk informeren. 
Voor een nadere toelichting of suggesties kunt u contact opnemen met de heren Jos 
Koopman, algemeen directeur, of Pieter Havermans, ambtelijk secretaris, te bereiken op 
telefoonnummer 0165 – 596500 of per e-mail: jkoopman@wvsgroep.nl of 
phavermans@wvsgroep.nl. 
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1. Algemene informatie 
 

In deze kwartaalrapportage doet de directie verslag van haar activiteiten en resultaten 
binnen de aan haar verstrekte opdrachten. Hierbij gelden als leidraad de strategische 
doelen, te weten: 

- het ontwikkelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar, waar 
mogelijk, betaald werk; 

- het bieden van een SW-baan aan mensen met een Wsw-indicatie; 

- het meer naar buiten plaatsen van onze medewerkers; 

- het zoeken van samenwerking met private marktpartijen. 
 
WVS-groep voert van oudsher de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. Per 1 januari 
2015 is het niet meer mogelijk om mensen met een Wsw-indicatie een SW-baan aan te 
bieden. Het aantal mensen dat bij of via WVS-groep een Wsw-dienstverband heeft loopt 
vanaf 1 januari 2015 dus geleidelijk aan terug. 
 
Met de komst van de Participatiewet per 1 januari 2015 hebben de 9 deelnemende 
gemeenten medio 2015 besloten dat WVS-groep hèt leerwerkbedrijf van de negen 
gemeenten wordt. WVS-groep beschikt immers over de kennis, het netwerk en de 
infrastructuur om deze taak goed uit te voeren. Dit betekent dat WVS-groep, in opdracht 
van de ISD Brabantse Wal en het werkplein Hart van West-Brabant in onze regio, 
kortlopende leerwerktrajecten zal bieden aan mensen met een (grotere) afstand tot de 
arbeidsmarkt met als doel deze mensen weer meer kansen te bieden op betaald werk op 
de reguliere arbeidsmarkt. 
 
Tevens hebben de negen deelnemende gemeenten besloten dat WVS-groep het beschut 
werk zal gaan uitvoeren. Beschut werk is bedoeld voor mensen die uitsluitend in een 
beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden hebben voor 
arbeidsparticipatie. Het UWV indiceert deze mensen. 
 
De omvorming van een SW-bedrijf (dat vooral gericht is op het bieden van werk, het 
uitvoeren van productie en het genereren van financiële opbrengsten) naar een 
leerwerkbedrijf (dat vooral de focus heeft op (arbeids-)ontwikkeling en training van 
mensen) zal niet van het ene op het andere moment gerealiseerd zijn. Verwacht wordt 
dat deze omvorming (herstructurering) ongeveer 5 jaar in beslag zal nemen. 
 
In de afgelopen jaren heeft WVS-groep al ervaring opgedaan met verschillende 
werkgelegenheidsprojecten waarvan sommigen in opdracht van gemeenten en 
bedrijfsleven werden verricht. Bij paragraaf 1.2 kunt u lezen welke projecten recentelijk 
zijn uitgevoerd c.q. in uitvoering zijn. Tevens wordt in deze paragraaf nader toegelicht 
welke activiteiten WVS-groep (in opdracht van de gemeenten / werkpleinen) uitvoert c.q. 
gaat uitvoeren in het kader van de Participatiewet. 
 
In deze rapportage treft u sociale én financiële kengetallen aan over (en tot en met) het 
1e kwartaal van 2016. 
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1.1 Bestuurlijke ontwikkeling 

 
In het 1e kwartaal 2016 vonden de navolgende gebeurtenissen en / of ontwikkelingen 
plaats. 
 
1. Het algemeen bestuur van WVS-groep heeft met ingang van 1 april 2016 twee nieuwe 

externe leden van het dagelijks bestuur benoemd, te weten de heren A.M. (Anton) 
van Beers uit Steenbergen en P.A.C.M. (Peter) van der Velden uit Breda. De heer Van 
Beers is oud-directeur van DSV Solutions Holding BV en regiovoorzitter van de 
Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging. De heer Van der Velden is oud-
burgemeester van Breda en voorzitter van de Coöperatie Werk en Vakmanschap u.a.  
 

2. De ontwerp-jaarrekening 2015 en de ontwerp-begroting 2017 (incl. meerjarenraming 
t/m 2020) werden voorbereid. De ontwerp-jaarrekening 2015 sluit met een voordelig 
saldo van € 529.000,- (incl. gemeentelijke bijdragen). De ontwerp-begroting 2017 
sluit met een verlies van € 2.299.000,- (exclusief gemeentelijke bijdragen) (begroting 
2016: verlies van € 4.546.000,- exclusief gemeentelijke bijdragen). De ontwerp-
jaarstukken worden in de eerste helft van april toegezonden aan de 9 deelnemende 
gemeenten. Tot 1 juli a.s. kunnen de gemeenteraden hun zienswijze geven op de 
ontwerp-jaarstukken. 
 

3. Door het algemeen bestuur is besloten het weerstandsvermogen van WVS-groep niet 
te verhogen. Deloitte had een berekening gemaakt op grond waarvan geadviseerd 
werd het weerstandsvermogen van WVS-groep te laten groeien tot maximaal € 3,2 
miljoen. Dit, ter dekking van risico’s die niet door het management van WVS-groep 
beïnvloedbaar zijn. Het algemeen bestuur heeft besloten het huidige 
weerstandsvermogen (€ 2,3 miljoen) niet te verhogen omdat de deelnemende 
gemeenten altijd garant staan voor eventuele financiële risico’s. Dit houdt in dat het 
voordelig saldo 2015 (€ 529.000,-) zal worden uitgekeerd aan de deelnemende 
gemeenten. 
 

 

1.2 Bouwen aan het leerwerkbedrijf / uitvoering Participatiewet 

 
WVS-groep heeft van de negen deelnemende gemeenten een nieuwe rol gekregen als 
leerwerkbedrijf. De focus ligt hierbij op de (arbeids-)ontwikkeling van werkzoekenden.  
 
WVS-groep is verantwoordelijk voor de (arbeids-)ontwikkeling en training van mensen. 
De toeleiding tot betaald werk is in handen van het regionaal georganiseerde Werkgevers 
Service Punt (WSP) waarin gemeenten, werkpleinen, UWV en WVS-groep samenwerken.  
 
Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten die WVS-groep in het kader van de 
nieuwe Participatiewet uitvoert c.q. recentelijk heeft uitgevoerd. 
 
 
1.2.1  Activiteiten in het kader van de Participatiewet 
 
Beschut Werk 
Beschut werk is voor mensen die alleen in een ‘beschutte’ (beschermde) werkomgeving 
kunnen werken. Het gaat om mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische 
beperking. Zij hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig dan van 
een reguliere werkgever is te verwachten. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten 
verantwoordelijk voor het aanbieden van beschut werk aan mensen met een 
arbeidsbeperking. Een gemeente regelt zelf hoe en in welke gevallen zij beschut werk 



 

                                     -6-                        

aanbiedt. Dit beleid hebben gemeenten vastgelegd in een verordening. Alle gemeenten 
krijgen geld om beschutte werkplekken te organiseren. In onze regio hebben alle 9 
deelnemende gemeenten besloten om beschutte werkplekken te organiseren bij WVS-
groep. Mensen die in aanmerking komen voor beschutte werkplekken krijgen een 
arbeidscontract bij Flexkompaan BV en worden gedetacheerd bij WVS-groep. 
 

Gemeenten/werkpleinen Te realiseren beschutte 
werkplekken t/m 2016* 

Gerealiseerde beschutte 
werkplekken per  

31 maart 2016 ** 
Werkplein Brabantse Wal Aantal Aantal 
Bergen op Zoom 11,3  
Steenbergen 2,4  
Woensdrecht 2,0  
Totaal 15,7  
Werkplein Hart van West-Brabant Aantal Aantal 
Etten-Leur 5,5  
Halderberge 3,8  
Moerdijk 3,7  
Roosendaal 14,7  
Rucphen 5,8  
Zundert 1,5  
Totaal 35,0  
*De berekende fictieve aantallen zijn geen personen, maar jaargemiddelde bezette plaatsen. 
**Tot en met het 1e kwartaal 2016 zijn er geen beschutte werkplekken gerealiseerd. In maart zijn de eerste 
aanmeldingen voor beschutte werkplekken ontvangen. In april 2016 zullen de eerste beschutte werkplekken worden 
gerealiseerd. 

 
 
Leerwerktrajecten 
WVS-groep voert in opdracht van de werkpleinen leerwerktrajecten uit. Het betreft hier 
uitkeringsgerechtigden van de negen deelnemende gemeenten met een grotere afstand 
tot de arbeidsmarkt, die voor maximaal 6 maanden met behoud van uitkering deelnemen 
aan een leerwerktraject. Het werkplein bepaalt of, en zo ja welke aanvullende 
instrumenten worden ingezet voor de ontwikkeling van de werkzoekenden alsmede of er 
voor betrokkene een traject wordt ingezet met als doel het doorstromen naar betaald 
werk op de reguliere arbeidsmarkt.  
 
De eerste leerwerktrajecten zullen in het 2e kwartaal van 2016 van start gaan. 
 
 
Participanten / sociale detachering 
In het kader van de Participatiewet bestaat de mogelijkheid om uitkeringsgerechtigden  
met behulp van een loonkostensubsidie een (tijdelijk) arbeidscontract te bieden (tot 
maximaal 23 maanden) bij het sociaal detacheringsbedrijf van WVS-groep, Flexkompaan 
BV. Werkzoekenden kunnen dan vanuit Flexkompaan BV (tijdelijk) gedetacheerd worden 
bij een reguliere werkgever. Met de reguliere werkgever wordt dan de afspraak gemaakt 
dat de betrokken werkzoekende (gedetacheerde), na afloop van de detacheringstermijn, 
bij de reguliere werkgever in dienst zal treden, tenzij tijdens de detachering is gebleken 
dat de gedetacheerde overduidelijk niet geschikt is voor de functie. Deze sociale 
detachering kan op deze manier fungeren als een voorschakeltraject op weg naar een 
betaalde baan bij een reguliere werkgever. 
 
In het 1e kwartaal van 2016 zijn er nog geen plaatsingen met een loonkostensubsidie 
gerealiseerd. 
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Project ‘Iedereen doet mee’ 
Het project ‘Iedereen doet mee’ wordt uitgevoerd in opdracht van de ISD Brabantse Wal. 
Het project heeft als doel om uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt 
te activeren en te ontwikkelen. Alle acties zijn gericht op het vinden van werk. Het betreft 
hier een ESF project. Het totaal aantal deelnemers bedraagt 150. 
 
In dit project wordt een groep deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt intensief 
begeleid. De samenwerking tussen de ISD Brabantse Wal en WVS-groep  geeft, naast de 
aandacht voor deze groep werkzoekenden, ook inzicht in de nieuwe rol van WVS-groep 
als leerwerkbedrijf. Geconcludeerd kan worden dat samenwerken loont. In totaal zijn er in 
het kader van dit project al 26 mensen uitgestroomd, waarvan 20 naar regulier werk. De 
bestaande doelgroep wordt uitgebreid met deelnemers uit andere trajecten. Dit kunnen 
jongeren zijn uit een soortgelijk ESF-project. Ook wordt er gekeken naar de instroom van 
mensen uit Project 55 Plus en het project Meer dan Werk (samenwerking tussen de ISD 
Brabantse Wal, WVS-groep en het werkplein Hart van West-Brabant). Het project duurt 
tot september 2016. Via dit project worden ook acties ondernomen om de service teams 
in de gemeente Steenbergen en Bergen op Zoom te vormen bij Openbare Werken. 
 
Project Werk Activering Plaatsen (WAP) 
Het project WAP wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Roosendaal. Het project 
heeft als doel het activeren van uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. De plaatsingen in het kader van de WAP geschieden bij de industrie (140 
trajecten) en groenvoorziening (in samenwerking met Openbare Werken van de 
gemeente Roosendaal) (40 trajecten) voor de duur van 13 weken.  
 
In het 1e kwartaal van 2016 zijn 46 mensen aangemeld voor de WAP, waarvan 6 bij het 
Team Openbare Werken en 40 bij de industrie. 
 
 
1.2.2 Activiteiten in opdracht van derden 
 
Develop & Job Placement (PMI) 
Van 1 september 2015 tot 1 maart 2016 voerde WVS-groep een project uit om vijf 55-
plussers te begeleiden en te ontwikkelen en zo veel mogelijk uit te plaatsen in een baan 
op de reguliere arbeidsmarkt. Dit project werd door Philip Morris International (PMI) 
gefinancierd. Vanuit de ISD Brabantse Wal zijn vijf 55-plussers geselecteerd voor dit 
project. Op 1 maart 2016 is dit project afgerond. Twee deelnemers zijn uitgestroomd naar 
werk op de reguliere arbeidsmarkt. De drie overige deelnemers van dit project zijn 
ingestroomd in het project ‘Iedereen doet mee’ (zie elders in deze kwartaalrapportage). 
Hierdoor blijft hun begeleiding doorlopen. 
 

 

1.2.3  Activiteiten in opdracht van het UWV 
 
UWV pilot 
Samen met de SW-bedrijven !GO en Atea voerde WVS-groep een pilot uit ten behoeve 
van 25 mensen van de (oude) SW-wachtlijst met een uitkering van het UWV om mensen 
te ontwikkelen en te begeleiden naar een zo hoog mogelijke plaats op de re-
integratieladder met als ultieme doel het plaatsen in een regulier dienstverband op de 
arbeidsmarkt.  
De pilot UWV is met ingang van 1 april afgerond. Doel van de pilot was om de 
samenwerking tussen het UWV en de drie SW bedrijven verder te versterken. Uit de 
evaluatie is gebleken dat dit resultaat zeker is bereikt en dat de samenwerking op 
uitvoerend niveau door alle betrokkenen als zeer positief is ervaren. Een andere  
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constatering is dat de doelgroep een dusdanige afstand tot de arbeidsmarkt had, dat een 
traject van een jaar te kort bleek om iedereen arbeidsfit te maken en door te leiden naar 
de arbeidsmarkt. Met het UWV wordt dan ook nog gekeken naar een verlenging van een 
aantal trajecten. Er zijn in totaal 27 trajecten gestart. Van 9 kandidaten is het traject 
gedurende de looptijd afgebroken en beëindigd in samenspraak met de 
arbeidsdeskundige om medische redenen. 5 van de 18 overgebleven kandidaten zijn 
geplaatst in een garantiebaan en 2 in een proefplaatsing met uitzicht op een baan. 
 
 
1.2.4  Activiteiten in het kader van het sectorplan SW 

 
Dankzij een motie van de Tweede Kamer heeft het kabinet € 30 miljoen ter beschikking 
gesteld voor de veranderingen en innovaties die nodig zijn in de SW-sector als gevolg van 
de stopzetting van de SW-instroom per 1 januari 2015 en de inwerkingtreding van de 
Participatiewet. Voor de arbeidsmarktregio West-Brabant gaat het om een bedrag van  
€ 1,3 miljoen. Vorig jaar heeft de arbeidsmarktregio hiertoe een aanvraag ingediend  
(= sectorplan SW). Het sectorplan is opgesteld in nauw overleg met de 3 West-Brabantse 
SW-bedrijven (Atea-groep Breda, WAVA / !GO Oosterhout en WVS-groep). Een 
voorwaarde voor de toekenning van de subsidie is dat sprake is van minimaal 50 % 
cofinanciering. Eind 2015 heeft het ministerie groen licht gegeven en is de uitvoering van 
het sectorplan voor onze arbeidsmarktregio gestart. De terugkoppeling van de uitvoering 
van het sectorplan geschiedt via het regionale overleg managers SZ en de bestuurstafel 
rpA in de arbeidsmarktregio. 
 
Hierna geven wij u een korte opsomming van enkele activiteiten die plaatsvinden in het 
kader van het sectorplan SW. 
 
Trajecten wachtlijsten Wsw 
De wachtlijsten van de 3 SW-bedrijven zijn gescreend. Bij WVS-groep worden de 
kandidaten besproken met de verschillende gemeenten en verzocht om goedkeuring om 
te mogen starten met een traject richting baanafspraak (20 trajecten). Er is een 
beschrijving opgesteld van de trajecten en methodiek. 
 
Versterken kansen voor jongeren in een kwetsbare positie 
De voorbereidingen zijn getroffen om in het werkgebied van WVS-groep 20 jongeren uit 
het VSO / Pro onderwijs in beeld te brengen en toe te leiden naar werk. De SW-bedrijven 
zullen hiertoe hun netwerk met werkgevers ontsluiten voor deze doelgroep.  
 
Training van werk naar werk 
In het kader van het sectorplan zal aan 50 SW-medewerkers van WVS-groep een training 
worden geboden ‘toekomstgericht denken / verandering van mindset’. De training wordt 
ingezet ten behoeve van een grote groep medewerkers die werkzaam zijn via werken op 
locatie, op het moment dat de opdracht eindigt. Door de opgedane ervaringen wordt de 
training verder uitgezet en toegepast. 
Naast de hierboven genoemde activiteiten worden in het kader van het sectorplan SW 
tevens de volgende activiteiten uitgevoerd (tussen haakjes het aantal deelnemers vanuit 
WVS-groep): 

- Het opleiden, bijscholen en certificeren van jobcoaches (14 deelnemers). 

- Het opleiden voor functiecreatie (10 deelnemers). 

- Het geven van een training ‘Omgaan met agressie’ (290 deelnemers). 

- Het professionaliseren van werkgeversdienstverlening (42 deelnemers).  

- Het om- en bijscholen van begeleiders (191 deelnemers). 
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1.3 Samenwerking met SDW & GGZ 

 
De werkgroepen optimalisatie werkwijze en opleidingen zijn druk bezig en komen met de 
eerste praktische en concrete voorstellen tot verdere samenwerking. 
 

 

1.4 Commerciële ontwikkelingen 

 
Hierna leest u de belangrijkste commerciële ontwikkelingen binnen WVS-groep. Gelet op 
onze relatie met onze klanten noemen we geen bedrijfsnamen. 

 

Online marketing 
 
In het 1e kwartaal van 2016 is gestart met een online / offline marketing actie voor de 
zogenaamde VAL-activiteiten voor de afdeling industrie. De website is geoptimaliseerd en 
blogs zijn gepubliceerd en gedeeld op social media. Uit deze actie zijn al enkele goede 
leads gekomen. Ook voor de andere bedrijven zijn voorbereidingen aan de gang voor 
marketingacties. Verwachting is dat deze in het 2e en 3e kwartaal gestart zullen worden. 
Het aantal aanvragen verkregen uit online marketingactiviteiten komt in het 1e kwartaal 
uit op 58. Ongeveer een vierde hiervan was afkomstig van bedrijven. 
 
Industriële activiteiten 
 
- Begin dit jaar is er binnen industrie een Flying Team, van nu nog 6 medewerkers 

opgericht. Het team verricht kortlopende trajecten bij externe klanten. Op deze wijze 

hoopt men de klantenkring verder te vergroten. Het team is tevens een goed 

instrument voor mensen uit de Participatiewet, die binnen WVS-groep een 

leerwerktraject moeten doorlopen. Het Flying Team heeft inmiddels bij drie klanten 

werkzaamheden verricht. 

- In samenwerking met de afdeling Marketing & Communicatie van WVS-groep heeft 

industrie een campagne van drie maanden uitgezet om bij bedrijven mensen te 

detacheren. Deze campagne wordt mede ondersteund door gebruik te maken van 

Social Media. 

- Bij een bestaande klant is het aantal gedetacheerde medewerkers uitgebreid naar 

negen. 

- Momenteel wordt er met potentiele klanten gesproken over het detacheren van 

groepen mensen met begeleiding. 
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Groen 

 
- Extra werkzaamheden van de afdeling groen, naast de vaste werkzaamheden voor 

gemeenten en particulieren. 

- Boswerkzaamheden prunusbestrijding voor het grensoverschrijdende park Kalmthout. 

- Voor Bosgroep Zuid Nederland aanplant bosplantsoen. 

- Bomen rooien en planten voor diverse klanten zowel gemeenten als particulieren. 

- Voor 34 klanten schuttingen en poorten geplaatst. 

- Voor diverse klanten tuinen aangelegd. 

- Voor 4 nieuwe klanten onderhoud van terreinen. 

- Het onderhouden van 17 locaties van de Brandweer West-Brabant. 

Bij enkele hoveniersbedrijven zijn medewerkers van het groen gedetacheerd of helpen 
met specifieke opdrachten. 
 
 
Detachering 

 
De detacheringsconsulenten hebben diverse werkgeversbijeenkomsten bijgewoond welke 
hebben geleid tot 6 nieuwe plaatsingen. 
Er zijn 2 mensen geplaatst vanuit de Wajong bij reguliere bedrijven. 
Alle detacheringsconsulenten volgen de training functiecreatie. Er zijn al enkele 
functiecreaties aangevraagd en uitgevoerd. 
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2. Informatie van uw gemeente en WVS-groep totaal over 

Wsw 
 
Om als WVS-groep in afzonderlijke marktomgevingen succesvol te kunnen zijn, zijn 
concurrerend werken en het leveren van kwaliteit absolute voorwaarden. WVS-groep moet 
zich namelijk kunnen meten met de betere bedrijven in de diverse markten. Alleen dan kan 
WVS-groep werkgelegenheid op langere termijn garanderen, SW-medewerkers een 
volwaardige werkplek bieden waar ze trots op kunnen zijn en mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt kansen bieden op betaald werk elders. Onze sociale doelstellingen kunnen 
slechts gerealiseerd worden bij het beschikbaar hebben van voldoende werk en uitstekende 
contacten met het bedrijfsleven. Vanaf 1 januari 2015 stromen er geen nieuwe SW- 
ge-indiceerden in, in een SW-dienstverband. Dit betekent dat het zittende Wsw bestand via 
natuurlijk verloop jaarlijks afneemt. 
 
 

2.1 Financiering Wsw 

Het ministerie van SoZaWe verstrekt aan de gemeenten jaarlijks een Participatiebudget. Ook 
het budget voor de Wsw is hieraan toegevoegd. Het geld voor het zittend Wsw bestand wordt 
door het ministerie verdeeld op basis van de realisaties uit het voorgaande jaar, gecorrigeerd 
voor de voorspelde natuurlijke uitstroom voor het lopende jaar. Door de aangesloten 
gemeenten wordt het participatie (deel-)budget Wsw/zittend aan WVS-groep overgedragen. 
De financiering (per SE) ziet er tot 31 maart 2016 als volgt uit: 
 
Middelen WVS-groep Steenbergen Totaal 
 SE € SE € 
Bestedingen 117,52 2.986.300,72 2.293,25 58.273.775,75 
 

 
 

2.2 Dienstverbanden 

 
Wsw-dienstverbanden 

 
In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in het aantal Wsw-dienstverbanden bij WVS-
groep van uw gemeente tot en met het 1e kwartaal van 2016. 
 
Plaatsingen WSW Steenbergen Totaal 
(incl. Begeleid Werken) SE Fte Aantal SE Fte Aantal 
Per 31 december 2015 115,29 113,51 130 2.309,17 2.266,85 2.652 
Mutaties i.v.m. verhuizingen 0 0 0 0 0 0 
Beëindigde dienstverbanden 0 0 0 16,39 15,89 20 
Overige mutaties* 4,58 4,58 4 -11,68 -12,13 -11 

Per 31 maart 2016 119,87 118,09 134 2.281,10 2.238,83 2.621 
Gemiddeld t/m 1e kwartaal 120,41 118,63 135 2.290,76 2.248,63 2.632 
Waarvan Begeleid Werken:       

Gemiddeld t/m 1e kwartaal 1,00   18,70   
Werkzaam bij ander Wsw-bedrijf:       
Gemiddeld t/m 1e kwartaal 1,00   33,74   
* Betreft wijzigingen in omvang dienstverband of mate van handicap of verhuizing. 
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De beëindiging van Wsw-dienstverbanden tot en met het 1e kwartaal 2016 is als volgt te 
specificeren: 
Bestemming einde dienstverband Steenbergen Totaal 
 Aantal % Aantal % 
Reguliere arbeid buiten Wsw     
Wsw-plaatsing andere gemeente   5 25 
Retour wachtlijst Wsw   4 20 
Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid   5 25 
Uitkering werkloosheid     
(Vervroegd)pensioen     
Voorziening i.h.k.v. AWBZ   6 30 
Overige bestemmingen     
Overlijden werknemer     
Begeleid werken plaatsing     
Totaal 0 0 20 100 

 
De betaalde transitievergoeding* aan Wsw-medewerkers tot en met het 1e kwartaal 2016: 
Transitievergoeding Steenbergen Totaal 
 Aantal € Aantal € 
Wsw 1 3.032,80 13 184.630,44 
* Transitievergoeding is een wettelijk recht; WVS-groep heeft hier geen invloed op. 

 
De verdeling van de geplaatste Wsw-medewerkers naar geslacht, handicapcategorie, 
arbeidshandicap en leeftijd per 31 maart 2016 is als volgt: 

  
 

  
*overig = handicaps die niet direct te relateren zijn aan de bovengenoemde driedeling 
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Re-integratieladder 

Het Wsw-personeel is onder te verdelen op de re-integratieladder*. De SW-medewerkers die 
bij WVS-groep werkzaam zijn in staf- of leidinggevende functies vallen volgens de definitie 
van de re-integratieladder (voor een groot deel) onder de categorie ‘Binnen onder eigen 
leiding’. Om een duidelijk beeld te geven om hoeveel fte staf- en leidinggevend SW-personeel 
het gaat zijn deze aantallen in het onderstaande overzicht uitgesplitst. Aan het eind van het 
1e kwartaal van 2016 geldt de volgende verdeling in vergelijking tot het eind van het 1e  
kwartaal van 2015: 
 

Re-integratieladder Steenbergen Totaal 
(in fte’s) Fte waarvan staf 

of leiding 
Fte waarvan staf of 

leiding 
1e kwartaal 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 
Binnen onder eigen leiding 54,97 53,73 3,00 3,00 996,79 915,68 81,91 85,68 
Buiten onder eigen leiding (werken op locatie) 33,98 33,25   764,14 768,94 5,89 3,89 
Buiten met externe leiding (groepsdetachering)     3,00 3,00   
Individuele detachering 29,68 30,12   588,25 533,84 3,89 2,00 
Begeleid werken  1,00   18,76 18,71   

* Re-integratieladder volgens de officiële definities van Cedris. 
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Opleidingen 
Om de kennis en vaardigheden van de medewerkers verder te ontwikkelen met als doel 
intern maar uiteindelijk ook extern te kunnen functioneren zijn in het 1e kwartaal de volgende 
trainingen en cursussen gevolg: 
� cursus Bedrijfshulpverlening (BHV), 2 deelnemers geslaagd; 
� herhalingscursus BHV, 32 deelnemers geslaagd; 
� herhalingscursus BHV voor ploegleiders, 8 deelnemers geslaagd; 
� cursus Bodembiologie, 13 deelnemers geslaagd; 
� herhalingscursus Bosmaaien, 5 deelnemers geslaagd; 
� cursus Gewasbescherming, 2 deelnemers geslaagd; 
� herhalingscursus Gewasbescherming, 19 deelnemers geslaagd; 
� training Gewenst gedrag voor leidinggevenden, 87 deelnemers geslaagd; 
� cursus Heftruckchauffeur, 2 deelnemers geslaagd; 
� herhalingscursus Heftruckchauffeur, 3 deelnemers geslaagd; 
� herhalingscursus Hoogwerker, 3 deelnemers geslaagd; 
� cursus Motorkettingzagen, 6 deelnemers geslaagd; 
� herhalingscursus Motorkettingzagen, 10 deelnemers geslaagd; 
� opleiding Nima Marketing, 1 deelnemer geslaagd; 
� cursus Rijbewijs BE, 1 deelnemer geslaagd; 
� training Social Media, 5 deelnemers geslaagd;  
� training Stobbebehandeling (bewerken van stronken in de bodem), 18 deelnemers 

geslaagd; 
� cursus Participatiewet leidinggevenden, 2 deelnemers geslaagd. 
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Detachering bij gemeenten/ Begeleid Werken 

WVS-groep heeft Wsw-geïndiceerden geplaatst bij de gemeenten. Dit kan ofwel op basis van 
een Begeleid Werken plaats ofwel middels een detacheringsovereenkomst. Onderstaande 
overzichten geven het aantal geplaatste medewerkers weer bij uw gemeente aan het eind 
van het 1e kwartaal van 2016 vergeleken met het eind van het 4e kwartaal van 2015. 
 
Detachering bij Gemeente eind 4e kwartaal 2015 eind 1e kwartaal 2016 

 Fte Aantal Fte Aantal 
Bergen op Zoom 25,83 29 24,83 28 
Etten-Leur 18,72 24 16,92 21 
Halderberge 3,67 5 3,67 5 
Moerdijk 5,13 6 6,80 7 
Roosendaal 4,83 7 5,28 7 
Rucphen 3,60 4 3,60 4 
Steenbergen 1,33 2 1,33 2 
Woensdrecht 0,58 1 0,58 1 
Zundert 8,40 10 9,40 11 
Werkplein Hart van West-Brabant 0 0 0 0 
ISD Brabantse Wal 0 0 0 0 
Totaal 72,10 88 72,41 86 
 

 
Begeleid Werken bij Gemeente eind 4e kwartaal 2015 eind 1e kwartaal 2016 
 Fte Aantal Fte Aantal 
Bergen op Zoom 2,00 2 2,00 2 
Etten-Leur 0 0 0 0 
Halderberge 0,56 1 0,56 1 
Moerdijk 0 0 0 0 
Roosendaal 0 0 0 0 
Rucphen 0 0 0 0 
Steenbergen 0 0 0 0 
Woensdrecht 0 0 0 0 
Zundert 0 0 0 0 
Werkplein Hart van West-Brabant 0 0 0 0 
ISD Brabantse Wal 0 0 0 0 
Totaal 2,56 3 2,56 3 

 
 

2.3 Herindicaties dienstverbanden 

 
Herindicaties ten opzichte van de regio 

Totaal aantal herindicaties van geplaatste Wsw-medewerkers tot en met het 1e kwartaal van 
2016. 
Herindicaties medewerkers Steenbergen Totaal 
 Aantal Aantal 
Verlenging indicatie 5 131 
Bovengrens*   
Ondergrens**   
Totaal 5 131 
*   Bovengrens: iemand voldoet niet meer aan de Wsw-criteria en kan doorstromen naar reguliere arbeidsmarkt. 
** Ondergrens: iemand heeft dermate veel beperkingen dat hij/zij niet (meer) werkzaam kan zijn in de Wsw; in dit geval kan doorstroom plaatsvinden naar 
de dagbesteding. 
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3. Gemeentelijke omzet en omzet ISD’s 
Onderstaand treft u een overzicht aan van de door de gemeenten aan WVS-groep verstrekte 
opdrachten (in geld) tot en met het 1e kwartaal van 2016 voor de uitvoering van de Wsw en 
de nieuwe doelgroepen (ter vergelijking zijn de cijfers over dezelfde periode vorig jaar 
opgenomen). In het onderstaande overzicht van het 1e kwartaal 2016 is ook rekening 
gehouden met de omzet van WVS-groep bij de Stichting Samenwerken (SSW). De omzet van 
SSW is in het onderstaande overzicht verdeeld over de gemeenten Bergen op Zoom (43%), 
Steenbergen (28,5%) en Woensdrecht (28,5%).  
 
Bedrijf/Activiteit Steenbergen Totaal 
(in euro’s) Tot en 

met 1e 
kwartaal 

2016 

Tot en 
met 1e 

kwartaal 
2015 

Verschil 
2016-
2015 

Tot en  
met 1e 

kwartaal 
2016 

Tot en  
met 1e 

kwartaal 
2015 

Verschil 
2016-
2015 

Centrale diensten 0 0 0 0 1.320 -1.320 

Bedrijf 1 Groen 130.728 84.303 46.425 1.492.563 1.411.617 80.946 

Bedrijf 3 Post 11.846 9.853 1.993 97.830 91.680 6.150 

Bedrijf 4 Deta + BW 16.573 11.245 5.327 332.977 368.029 -35.055 

Bedrijf 5 Schoonmaak 18.640 16.360 2.280 293.319 157.560 135.759 

WIW-ID 0 0 0 8.522 12.486 -3.964 

Nieuwe doelgroepen* 0 376 -376 59.808 58.823 985 

Totaal 177.787 122.137 55.649 2.285.019 2.101.515 183.501 
* Zie hoofdstuk 1.2 

 
 
In het onderstaande overzicht van het 1e kwartaal 2016 wordt de omzet van de ISD 
Brabantse Wal en het werkplein Hart van West-Brabant gerapporteerd. 
 
Bedrijf/Activiteit Totaal 
(in euro’s) Tot en  

met 1e 
kwartaal 

2016 

Tot en  
met 1e 

kwartaal 
2015 

Verschil 
2016-
2015 

ISD Brabantse Wal 18.106 0 18.106 

Werkplein Hart van West-Brabant 29.217 10.396 18.821 

Totaal 47.323 10.396 36.927 
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De omzet per inwoner van uw gemeente tot en met het 1e kwartaal 2016 is als volgt (ter 
vergelijking is het kengetal over dezelfde periode vorig jaar opgenomen):  
Omzet per inwoner Tot en met Tot en met Verschil 
(in euro’s) 1e kwartaal 2016 1e kwartaal 2015 2016-2015 
Gemeente Steenbergen 7,57 5,17 2,40 
 

De omzet per inwoner tot en met het 1e kwartaal van 2016 van de negen deelnemende 
gemeenten in de regio West-Brabant is als volgt te specificeren (in vergelijking tot vorig 
jaar): 
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4. Regulier personeel en ziekteverzuim 
 

4.1 Personele bezetting (regulier) 

 
De gebudgetteerde formatie 2016 voor regulier personeel met een ambtelijk dienstverband in 
dienst van WVS-groep dan wel met een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst in dienst van 
Flexkompaan BV bedraagt 176,2 Fte’s. De daadwerkelijke bezetting per ultimo maart 2016 is 
als volgt. 
 
Regeling Totaal 
 Fte Aantal 
Flexkompaan* 93,92 94 
Ambtelijk 80,38 86 
Totaal 174,30 180 

Waarvan:   
werkzaam bij WVS-groep 166,59  
werkzaam bij WVS Schoonmaak Vof 4,50  
werkzaam bij Stichting Samen Werken 1,55  
Overig 1,66  

* Op basis van een 36-urig dienstverband. 

 
De betaalde transitievergoeding* aan regulier personeel tot en met het 1e kwartaal 2016: 
Transitievergoeding Totaal  
 Aantal € 

Flexkompaan 2 11.474,09 
* Transitievergoeding is een wettelijk recht; WVS-groep heeft hier geen invloed op. 

 
 

4.2 Ziekteverzuim 

 
Verzuimvisie en verzuimbeleid 
Per 1 november is er voor de duur van 1 jaar een pilot gestart bij 2 bedrijven van WVS-groep 
waarbij 2 verzuimcoaches gaan werken. Deze verzuimcoaches gaan leidinggevenden direct 
coachen in verzuimbegeleiding voor 16 uur per week. Dit in nauw overleg met de 
personeelsadviseurs en de bedrijfsartsen. Het ziekteverzuim onder het Wsw- en regulier 
personeel heeft zeker de volle aandacht van de directie en bedrijfsleiding.   
 
 
Cijfermatig overzicht 1e kwartaal 2015 1e kwartaal 2016 
 Regulier WSW Regulier WSW 
Kort 1,2 1,7 1,2 1,4 
Middellang 1,7 3,0 1,4 2,9 
Lang 3,2 5,7 2,8 8,5 
Langer dan 1 jaar 2,7 4,9 1,0 3,1 
Totaal 8,8 15,2 6,3 15,8 
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5. Financiële kengetallen en informatie 
 

5.1 Exploitatierekening 

 
De resultaten tot en met het 1e kwartaal 2016 zijn als volgt: 
 

    t/m mrt. t/m mrt.  jaar 
in € x 1.000   werkelijk budget verschil budget 

        
netto omzet derden  5.116 5.705 -589 23.203 
netto omzet deelnemende gemeenten 2.332 2.181 151 8.725 
 +/- mutatie onderhanden werken 571 0 571 0 
- grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk -2.299 -2.491 192 -9.899 
toegevoegde waarde  5.720 5.395 325 22.029 
 in % van de omzet  76,8 68,4 8,4 69,0 

        
rijkssubsidie   14.440 14.310 130 57.240 
overige subsidies overheid 202 348 -146 1.391 
totaal bijdrage overheden  14.642 14.658 -16 58.631 
overige bedrijfsopbrengsten 667 648 19 2.592 

        
totaal baten   21.029 20.701 328 83.252 

        
 - loonkosten SW  -17.872 -16.824 -1.048 -67.296 
 - overige personeelskosten SW -476 -497 21 -1.991 
 - verstrekte loonkostensubsidies -41 -38 -3 -150 
totaal personeelskosten SW -18.389 -17.359 -1.030 -69.437 

        
- loonkosten beschut werk 0 -201 201 -804 
- overige personeelskosten beschut werk 0 -2 2 -6 
totaal personeelskosten beschut werk 0 -203 203 -810 

        
 - kosten regulier personeel -2.781 -2.746 -35 -10.984 
 - afschrijvingen  -394 -434 40 -1.735 
 - overige bedrijfskosten  -1.115 -1.136 21 -4.545 
 - financieringskosten  -66 -72 6 -287 
totaal bedrijfslasten  -22.745 -21.950 -795 -87.798 

        
resultaat voor gem. bijdrage en 
dividend 

-1.716 -1.249 -467 -4.546 

gemeentelijke bijdrage  1.140 1.137 3 4.546 
dividend Propeople Holding 0 0 0 0 
totaal exploitatieresultaat  -576 -112 -464 0 
 
Het financiële resultaat tot en met maart 2016 bedraagt € 576.000,- negatief ten opzichte 
van een budget van € 112.000,- negatief. Dit betekent een verlies op het budget van € 
464.000,-. Dit resultaat wordt vooral (negatief) beïnvloed doordat de loonkosten SW tot en 
met maart ruim € 1 miljoen hoger zijn dat het budget. Dit vindt zijn oorzaak in het hogere 
aantal fte SE (+ 24 fte) die verloond worden en de in maart 2016 uitbetaalde eenmalige 
uitkering van € 325,- per fte SW (€ 724.000,-). De hogere kosten van de eenmalige Cao 
uitkering zullen in de loop van het jaar (nog) worden gecompenseerd door een daling van de 
pensioenlasten SW. Zowel de eenmalige uitkering als de lagere pensioenlasten zijn niet 
gebudgetteerd (waren toen nog niet bekend). De kosten van de eenmalige uitkering zijn  
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volledig ten laste gekomen van het resultaat tot en met maart 2016, terwijl de daling van de 
pensioenlasten verspreid over 12 maanden tot uiting komt. Als gevolg hiervan komt het 
resultaat over het 1e kwartaal erg negatief uit. Het negatieve resultaat zal in de loop van het 
jaar nivelleren. 
 
 

5.2 Risicoparagraaf 

 
Vanaf 2015 wordt in de Wsw niet meer gewerkt met jaarlijkse taakstellingen die per 
gemeente worden toegekend. Vanaf 2015 ontvangen de gemeenten een deelbudget in de PW 
dat bedoeld is voor de uitvoering van de huidige SW. Bij de verdeling van het macro SW-
budget tracht het ministerie van SZW zo goed mogelijk aan te sluiten bij de feitelijke 
ontwikkelingen van het aantal Wsw-plekken in een gemeente. Het ministerie rekent hierbij 
o.a. ook met de zogenaamde blijfkans van SW-dienstverbanden. Het ministerie rekent op een 
gemiddelde (natuurlijke) uitstroom uit de SW van 3,7 %. Deze uitstroom is in werkelijkheid 
bij onze gemeenten echter een stuk lager (wij zijn hierin overigens in Nederland niet uniek). 
WVS-groep heeft daarmee derhalve meer SW-ers in dienst dan waarvoor een rijksbijdrage 
wordt ontvangen. Dit zorgt voor een financieel risico omdat WVS-groep dan wel (extra) 
loonkosten moet betalen terwijl daar geen rijkssubsidie (als ontvangsten) tegenover staat. 
De mei-circulaire zal meer duidelijkheid geven over de effecten van de herverdeling van het 
macrobudget SW. 
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6.  Verklaring van afkortingen en begrippen 
 

Arbeidshandicap Dit betreft de indeling van een Wsw-geïndiceerde in de 
arbeidshandicapcategorie ‘matig’ of ‘ernstig’. Indeling wordt (bij de 
indicatie) bepaald door de zwaarte van de aanpassing(en) en de mate 
van productiviteit. Arbeidshandicap ‘matig’= 1 SE, arbeidshandicap 
‘ernstig’= 1,25 SE. 
 

Begeleid Werken Competitief en betaald werk op een geïntegreerde externe werkplek, 
waarbij men in dienst is bij de externe opdrachtgever. Personen die 
Begeleid Werken hebben een dienstverband (niet zijnde onder de cao 
SW) met een (reguliere) werkgever maar krijgen wel begeleiding via 
WVS-groep. 
 

Flexkompaan 
personeel 

Dit betreft werknemers die in dienst zijn van Flexkompaan BV en 
intern worden gedetacheerd naar WVS-groep (regulier personeel van 
WVS-groep). Zij zijn werkzaam onder een bedrijfsgebonden 
arbeidsvoorwaardenreglement dat deels de CAR-UWO volgt. Daarnaast 
bestaat sedert 2016 de mogelijkheid om werknemers in dienst te 
nemen bij Flexkompaan BV voor plaatsing in beschut werk en voor 
participanten met een loonkostensubsidie (sociale detachering). 
 

Fte Fte staat voor full-time equivalent en is gelijk aan een voltijds baan. 
 

Gemeentelijke omzet Dit is het bedrag dat uw gemeente bij de diverse WVS-bedrijven 
besteedt. 
 

Groepsdetachering Werken met een groep bij een externe opdrachtgever waarbij de 
aansturing en begeleiding ligt bij de desbetreffende opdrachtgever. 
 

Individuele 
detachering 

Op individuele basis werken bij een externe opdrachtgever, waarbij de 
aansturing en begeleiding ligt bij de desbetreffende opdrachtgever. 
 

ISD Intergemeentelijke Sociale Dienst. In onze regio zijn twee ISD’s actief, 
namelijk de ISD Brabantse Wal (Bergen op Zoom, Steenbergen en 
Woensdrecht) en de ISD Hart van West-Brabant (Etten-Leur, 
Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert). De 
werkpleinen maken onderdeel uit van de ISD’s 
 

Re-integratieladder De re-integratieladder geeft aan hoe ver de medewerkers van de 
reguliere arbeidsmarkt afstaan. Werken zij bij een reguliere 
werkgever, dan staan zij dicht bij de reguliere arbeidsmarkt, werken 
zij in een beschermde omgeving, dan is de afstand (nog) groot. 
 

SE SE staat voor Subsidiabele Eenheid. Dit is gelijk aan een fte, tenzij er 
sprake is van mensen met een ernstige arbeidshandicap. In dat geval 
wordt de fte-factor vermenigvuldigd met 1,25. 
 

Werken op locatie 
(WOL) 

Werken met een groep op een externe locatie met directe aansturing 
en begeleiding op de werkvloer door een leidinggevende vanuit WVS-
groep. 
 

Wsw Wsw staat voor Wet sociale werkvoorziening. De Wet sociale 
werkvoorziening maakt het mogelijk dat mensen die (begeleid) willen 
werken dat ook daadwerkelijk kunnen doen in een zo gewoon 
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mogelijke arbeidsomgeving. Het gaat om mensen met een 
lichamelijke, verstandelijke en / of psychische handicap die op de Wsw 
zijn aangewezen om te kunnen werken. De sociale werkvoorziening is 
alleen bestemd voor mensen die daar ook echt thuishoren. Het UWV 
bepaalde dit via een onafhankelijke indicatiestelling. Vanaf 1 januari 
2015 is het niet meer mogelijk om in te stromen in een Wsw-
dienstverband. 

 


