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Aan de raad, 

1. Inleiding 
In september 2015 hebben de colleges van de negen WVS-gemeenten ingestemd met het rapport 
Herstructurering WVS-groep 'Werk in uitvoering' (het Van Oorschot-rapport). Met de instemming op dit 
rapport is de keuze gemaakt voor de omvorming van VWS naar een leerwerkbedrijf waarin de 
mensontwikkeling en het arbeidsfit maken van werkzoekenden centraal staat. Door portefeuillehouders 
en bestuurders is de vastgestelde visie uit het Van Oorschot-rapport verder verfijnd en er zijn nadere 
kaders en uitgangspunten voor de uitvoering van de herstructurering van de VWS naar een 
leerwerkbedrijf opgesteld. 

2. Achtergrond 
Het beoogd effect is meer richting te geven aan de vormgeving van het leerwerkbedrijf VWS en de weg 
die feitelijk bewandeld moet worden gedurende de transitieperiode naar het streefmodel op termijn. Het 
betreft overigens niet enkel de omvorming van de VWS naar een leerwerkbedrijf, maar ook de 
ketensamenwerking tussen de gemeenten, de werkpleinen en de VWS wordt georganiseerd in het kader 
van de uitvoering van de Participatiewet. 

3. Overwegingen 
De gemeenten, eigenaren van de WVS-groep zijn met ingang van de Participatiewet per 1 januari 2015 
verantwoordelijk voor de doelgroepen welke voorheen vielen onder de Wsw (Wet sociale 
werkvoorziening), Wwb (Wet werk en bijstand) en Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 
jonggehandicapten), hetgeen doelgroepen zijn die in de regel een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zij 
kunnen baat hebben bij een leerwerkbedrijf als de WVS-groep, waar zij arbeidsritme kunnen opdoen en 
arbeidsvaardigheden (verder) kunnen ontwikkelen. De 'projectgroep herstructurering WVS-groep' heeft in 
opdracht van het portefeuillehouderoverleg de mogelijkheden onderzocht om in de samenwerking tussen 
ISD Brabantse Wal, Werkplein Hart van West-Brabant (hierna te noemen de Werkpleinen) en de WVS-
groep deze brede doelgroep zoveel als mogelijk naar arbeid toe te leiden. 

Doelgroepindeling 
De Werkpleinen delen de kandidaten in drie doelgroepen in: 

» Doelgroep A: direct bemiddelbaar 
» Doelgroep B: bemiddelbaar met ondersteuning, arbeidsperspectief 
» Doelgroep C: niet bemiddelbaar en geen arbeidsperspectief 
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Uitgangspunt is dat iedere werkzoekende in doelgroep B voor een leerwerktraject of andersoortig 
instrument in aanmerking komt. Geconstateerd is dat er ook bij een gedeelte van de huidige doelgroep 
SW (momenteel zo'n 2500 medewerkers) ontwikkelpotentie aanwezig is. De WVS is aangewezen als 
primaire uitvoeringsorganisatie voor de leerwerktrajecten (preferred supplier) die als doel heeft de 
optimale arbeid en mensontwikkeling voor de werkzoekende in te richten en te faciliteren. De 
Werkpleinen bepalen wát de klant moet leren. De WVS zoekt vervolgens een daarbij passend 
leerwerktraject (hoe). Minimaal 7ũ

a

Zo van de leerwerktrajecten wordt ingekocht bij/via de WVS, voor 
maximaal 30

o

7o is experimenteerruimte mogelijk en kan eventueel op de markt ingekocht worden. In de 
WVS-regio zijn er twee Werkgeversservicepunt (WSP's) actief, te weten WSP Brabantse Wal en WSP 
Hart van West-Brabant. De input van werkgevers is erg belangrijk voor het vormgeven van de 
leerwerktrajecten. Er wordt gewerkt op basis van vraag van werkgevers zo worden kansen op structurele 
arbeidsinpassing voor een kwetsbare doelgroep zoveel mogelijk verzilverd. De WVS- gemeenten hebben 
afgesproken dat er extra geïnvesteerd wordt in de werkgeversdienstverlening. 

Bovenstaande punten leiden tot de volgende uitgangspunten voor de PMC's : 
» De PMC's die ingezet worden voor de doelgroep beschut werken mogen minder rendabel 

zijn. 
» Rendabele PMC's worden waar mogelijk en passend ingezet voor leerwerktrajecten. 

Op termijn is het wellicht noodzakelijk om over te gaan naar andere PMC's die beter 
aansluiten op de markt en bij de vraag vanuit de ontwikkeling van kandidaten. 

» Niet langer rendabele PMC's worden afgebouwd (behalve PMC's die primair worden ingezet 
voor beschut werk), waarbij het werk wordt teruggebracht naar de markt en daar waar 
mogelijk worden medewerkers uit de huidige doelgroep SW en/of leerwerkkandidaten daarbij 
overgedragen of gedetacheerd. 
Indien een niet-rendabele PMC wél een inhoudelijk aantrekkelijke PMC is in het kader van 
het kunnen bieden van passende leerwerkactiviteiten, wordt dit geaccepteerd in het belang 
van de ontwikkeling van werkzoekenden. 

De WVS krijgt de opdracht om hiervoor een afbouwplan uit te werken. In de transformatie van de WVS 
naar een leerwerkbedrijf spelen de Werkpleinen een belangrijke sturende rol. 

Governance 
In de huidige governancestructuur worden een aantal knelpunten onderkend die het optimaal 
functioneren van de keten werk en inkomen soms in de weg staan. Hiervoor is het voorstel een 
governancestructuur te ontwikkelen die het werken aan één doel met één visie ondersteunen en daarmee 
de totale keten werk en inkomen optimaal faciliteert. 

Dit Concept Herstructureringsplan WVS en ketensamenwerking is geschreven binnen de huidige context, 
met de wetenschap en ervaring van vandaag. Voorgesteld wordt deze koers gezamenlijk in te zetten voor 
de komende twee jaar en medio 2018 te starten met een grondige evaluatie. 

4. Middelen 
Voor deze gewenste herstructurering en ketensamenwerking is extra inzet noodzakelijk op diverse 
fronten. Hiertoe wordt een frictie- of werkbudget van in totaal maximaal 6 500.000,- vrijgemaakt voor de 
komende 2 jaar om de noodzakelijke ontwikkelingen te kunnen ondersteunen. Het gaat hierbij om 
specifieke integrale activiteiten die voortkomen uit het gezamenlijke proces tot herstructurering en 
samenwerking in de keten. 
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Ontwikkeling 2017 2018 

Op de ontwikkeling (ook om- of bijscholing) van medewerkers naar 
andere/nieuwe competenties moet extra worden geïnvesteerd. Dit 
gebeurd grotendeels vanuit de reguliere opleidingsbudgetten, maar 
deels ook buiten de reguliere opleidingsprogramma's en beschikbare 
reguliere budgetten om. Het betreft zowel medewerkers van de 
Werkpleinen als van de WVS. Enkel met de juiste skills en vanuit 
dezelfde mindset zijn zij in staat de slag naar een leerwerkbedrijf en 
ketenaanpak daadwerkelijk te maken. 

C 25.000 C 25.000 

Er wordt tijdelijk een budget als "innovatie-katalysator" ingezet om de 
werkgeversbenadering te ondersteunen en verder te brengen (o.a. 
versterking gezamenlijke visie, versnelling en doorontwikkeling 
MDT's, integratie en harmonisatie processen, stimuleren sociaal 
ondernemerschap, versterken integraliteit) 

e 70.000 e 70.ooo 

Er wordt extra geïnvesteerd om de ontwikkeling van passende 
leerwerktrajecten te ondersteunen (o.a. aanpassen/stroomlijnen 
werkprocessen, ontwikkeling programma's, organiseren begeleiding) 

e 60.000 e 60.000 

De gevraagde extra inzet van medewerkers zal op enkele plaatsen 
(daar waar een fors beroep wordt gedaan op bepaalde 
medewerkers) gecompenseerd moeten worden om in tijd en kwaliteit 
deze slag te kunnen maken 

e 45.000 e 45.000 

Er wordt een budget vrijgemaakt voor aanvullende advieskosten 
(zoals bijvoorbeeld op het gebied van de juridische kaders bij 
inbesteding of staatssteun, of bij gericht onderzoek/schrijven advies 
op de mogelijke afbouwscenario's voor de SW) 

e 30.ooo e 30.000 

PM e 20.000 e 20.000 
Totaal e 250.000 e 250.000 

Afhankelijk van de daadwerkelijk benodigde kosten per doel, kan binnen de kaders van dit budget op 
onderdelen geschoven/uitgewisseld worden. De kosten voor externe projectbeleiding en ondersteuning 
gaan ten laste van het reeds eerder in 2016 beschikbaar gestelde werkbudget. 

Op de verdeling over de gemeenten wordt de huidige verdeelsleutel toegepast. De kostenverdeling ziet er 
dan als volgt uit (op basis van de verdeelsleutel uit de begroting 2017): 

Aantal SW 
1-1-2016 2017 2018 budget 

Gemeente Bergen op Zoom 535 0 51.226 0 51.226 0 102.451 
Gemeente Etten-Leur 283 0 27.097 0 27.097 0 54.194 
Gemeente Halderberge 248 0 23.746 0 23.746 0 47.491 
Gemeente Moerdijk 139 0 13.309 6 13.309 0 26.618 
Gemeente Roosendaal 721 0 69.035 6 69.035 0 138.070 
Gemeente Rucphen 343 0 32.842 0 32.842 0 65.684 
Gemeente Steenbergen 134 0 12.831 0 12.831 0 25.661 
Gemeente Woensdrecht 111 0 10.628 0 10.628 0 21.256 
Gemeente Zundert 97 0 9.288 0 9.288 0 18.575 

2.611 C 250.000 C 250.000 e 500.000 
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Verantwoording op de uitgaven ten laste van dit budget verlopen via de route projectgroep, stuurgroep, 
bestuurstafel. De gemeente Halderberge zal wederom zorgdragen voor de financiële administratie en 
onderlinge verrekening. De financiële onderbouwing en verantwoording voor 2017 zal plaatsvinden in de 
reguliere P&C-cyclus. De dekking voor het gevraagde budget voor 2018 wordt meegenomen in de 
begrotingscyclus 2018. 

5. Risico's 
In het Concept Herstructureringsplan WVS en ketensamenwerking zijn zowel de niet financiële risico's 
als de financiële risico's in kaart gebracht en gerangschikt naar financiële gevolgen. Daarbij worden de 
bijbehorende beheersmaatregelen in beeld gebracht. 

6. Communicatie/Aanpak 
Er zal 17 of 19 januari 2017 een gezamenlijk persmoment worden georganiseerd. In het Concept 
Herstructureringsplan WVS en ketensamenwerking is een overzicht van alle opdrachten die in het plan 
zijn beschreven gebundeld. Op korte termijn zal een voorstel voor het vervolg hierop in concrete 
opdrachten en aanpak/inrichting projectorganisatie worden besproken aan de bestuurstafel, waarna de 
opdrachten worden uitgezeten uitgevoerd. 

Planning besluitvormingsproces Concept Herstructureringsplan WVS en ketensamenwerking 
» 10 januari 2017 Besluitvorming in lokale colleges 
» Februari en maart 2017 bespreking in de raadscommissies in 2 rondes (op basis van hetgeen 

eventueel naar voren komt bij bespreking van het stuk in de raadsvergadering van 
januari/februari zal het stuk aangepast worden). 

» April 2017 Besluitvorming in de Gemeenteraden 

7. Voorstel 
Het College wil u middels de bijgesloten stukken met betrekking tot het Concept Herstructureringsplan 
WVS en ketensamenwerking in de gelegenheid-stellen om een zienswijze naar voren te brengen. n om 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 2 de secretaris 

\ 
M.J.P. 
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