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Geacht WVS-bestuur,

Al enige tijd werken de negen gemeenten en drie uitvoeringsorganisaties aan de herstructurering WVS en 
ketensamenwerking participatiewet. Dit is een intensief proces dat met vallen en opstaan verloopt. Het 
leerwerkbedrijf en de ketensamenwerking tussen WVS, Werkplein Hart van West-Brabant en ISD 
Brabantse Wal, steeds meer vorm. Daar zijn wij blij mee.

Via deze brief willen wij echter aandacht vragen voor het volgende. Uit de vierde kwartaalrapportage bleek 
dat de afspraken over het aantal af te nemen leerwerktrajecten door met name het Werkplein Hart van 
West-Brabant substantieel zijn achtergebleven. Dit resulteert bij de WVS in achterblijvende opbrengsten 
en uiteindelijk een tekort op de begroting. De Brabantse Wal gemeenten betalen mee in dit verlies.

Wij doen een beroep op het dagelijks bestuur van de WVS om een appèl te doen op het dagelijks bestuur 
van het Werkplein en hen aan te spreken op het niet nakomen van de contractafspraken die zijn gemaakt 
met het Werkplein betreffende met name de ‘leer werk trajecten’.

Daarnaast is het ons inziens niet fair dat het financiële risico met betrekking tot de leerwerktrajecten 
volledig bij de WVS neergelegd wordt, terwijl de WVS niet in de positie is hierop te sturen. Wij vinden het 
daarom van belang dat er voor de lange termijn naar een andere manier van financieren wordt gekeken, 
waarbij het risico wordt neergelegd waar het hoort en de prikkel bij het Werkplein en de ISD wordt vergroot 
om mensen aan te melden op een leerwerktraject. Wij zullen het initiatief nemen hiervoor (gezamenlijk met 
alle betrokkenen) een voorstel uit te werken.

Wij zijn ons ervan bewust dat we gezamenlijk in een leerproces zitten en dat dit met vallen en opstaan 
gepaard gaat. Hiervoor zijn we gezamenlijk verantwoordelijk en wij hopen dat we elkaar nu en in de 
toekomst kunnen vasthouden en blijven aanspreken op gedrag. Zodat we uiteindelijk in staat zijn het beste



leerwerkbedrijf neer te zetten dat ervoor zorgt dat meer van onze inwoners de stap naar de reguliere 
arbeidsmarkt kunnen maken.
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