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Organisatie Sociale Activering en liquidatie Stichting Samen Werken

Steenbergen; 5 januari 2021

Aan de Raad,
Stichting Samen Werken (SSW) verzorgt belangrijke werkzaamheden op het gebied van sociale
activering. De activiteiten van de stichting zijn erop gericht dat mensen via re-integratietrajecten
en maatschappelijke werkplekken weer mee kunnen doen in de maatschappij en waar mogelijk
toegeleid worden naar arbeid. Werkzaamheden die de stichting daartoe uitvoert zijn, het
verwijderen van graffiti, demontage en toezicht. SSW heeft verschillende partners waarmee ze
samenwerkt, zoals de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD), de GGZ en SDW.
We meldden u vorig jaar in de raadsmededeling (BM1904015) van 17 september al dat SSW in
zwaar weer zit. Door de afname van het aantal cliënten kunnen werkzaamheden niet meer
uitgevoerd of aangenomen worden en zijn activiteiten die voorheen winstgevend waren nu
verliesgevend. Het bestuur van SSW besloot in 2019 om continuïteit van de werkzaamheden
veilig te stellen. De navolgende scenario's zijn daartoe onderzocht:
SSW in zijn geheel of in onderdelen onderbrengen bij een sterke partner, bijvoorbeeld
WVS, GGZ, de Kringloper (SAVER) of Wijn zijn Traverse-groep;
SSW zelfstandig behouden, maar dan anders georganiseerd;
SSW opheffen en zorgen voor verankering op lokaal niveau van sociale activering.
Op 3 juli 2020 besloot het bestuur dat het in stand houden van de stichting in de huidige vorm
geen reële optie is. Het streven werd om de werkzaamheden van de stichting voor de doelgroep
te waarborgen en een besluit omtrent een passende organisatievorm per 1 januari 2021 te
nemen. Het bleek niet mogelijk om tijdig alle consequenties van alle scenario s in beeld te
hebben, waardoor het bestuur wat langer de tijd moest nemen om tot een zorgvuldige
besluitvorming te komen.
De hiervoor beschreven scenario's zijn onderzocht. Alle scenario's hebben uiteraard voor- en
nadelen. Het bestuur heeft gekozen voor een mix van de drie hiervoor genoemde scenario's. Ze
heeft dit gedaan vanuit de overtuiging dat daarmee, binnen alle mogelijkheden, verwachte
toekomstige ontwikkelingen (kansen) maar ook aandachtspunten, het meest recht gedaan wordt
aan de doelstellingen.
Het bestuur heeft besloten om, onder voorbehoud van definitieve contractuele
overeenstemming, te streven naar:
* De Stichting Samen Werken per 1 april 2021 (of zoveel later of eerder als juridisch en
feítelijk mogelijk) te ontbinden en tot vereffening over te gaan;
» De afdeling demontage en de fietsenmakerij over te dragen aan de stichting 'Kringloper'
(onderdeel van SAVER). Betrokken cliënten en personeel gaan, war mogelijk, mee over en
ook in de toekomst blijft re-integratie en arbeidsmatige dagbesteding voor de doelgroep
hier gegarandeerd;
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De maatschappelijke klussen (waaronder prikroutes e.d.) over te dragen aan WVS-groep.
Betrokken cliënten en personeel gaan, waar mogelijk, mee over en ook in de toekomst
blijft re-integratie en arbeidsmatige dagbesteding voor de doelgroep hier gegarandeerd;
De tak 'toezicht en beveiliging' wordt overgedragen aan een private onderneming.
Aangezien hier geen werk door cliënten in werd uitgevoerd, betreft het hier uitsluitend
medewerkers die, waar mogelijk, mee overgaan.
Taallessen worden ondergebracht bij bestaande organisaties in de drie betrokken
gemeenten.
De trajectbegeleiders gaan over naar de drie deelnemende gemeenten.
De huur van het pand aan de Parallelweg 68 in Bergen op Zoom was al (door de eigenaar)
per 1 juli 2021 opgezegd.
De directeur (ad interim) heeft de opdracht ervoor te zorgen dat alle contracten en
overeenkomsten tijdig omgezet of beëindigd worden, dat waar aan de orde
ontslagaanvragen worden ingediend en de stichting wordt opgeheven.

We constateren dat de uitstroom naar de arbeidsmarkt lastig is, gezien het grote aantal cliënten
in de C-categorie. Sociale activering blijft dus nodig. Net als goede begeleiding vanwege de
complexe problematiek waar deze mensen mee te maken hebben. Vanuit onze zorg voor deze
doelgroep en de mensen die bij SSW in een traject voor sociale activering geplaatst zijn nemen
wij deze situatie uiterst serieus.
Er wordt gekozen voor lokaal maatwerk en samenwerking met de ISD BW. In de integrale
toegang bij de gemeente Steenbergen en Woensdrecht wordt een coach (voormalig
trajectbegeleider SSW) ondergebracht die met de cliënten uit de C-categorie op zoek gaat naar
passende en zinvolle sociale activering/re-integratie in de vorm van maatwerk: dichtbij (in kern of
omgeving) en laagdrempelig. In de gemeente Bergen op Zoom wordt momenteel nog gekeken
naar aanpak en inrichting.
Het bestuur van SSW wordt gevormd door drie wethouders, namens de gemeenten Bergen op
Zoom, Steenbergen en Woensdrecht en één bestuurslid vanuit het bedrijfsleven. Gemeenten zijn
integraal verantwoordelijk voor de doelgroep en de stichting. Dit besluit van het bestuur van SSW
heeft financiële consequenties. Wat deze consequenties exact zijn, kunnen we u nu nog niet
melden. Deze financiële consequenties worden de komende maanden in beeld gebracht. Het
betreft met name incidentele kosten als gevolg van de liquidatie van de stichting. De structurele
(vaste) kosten blijven naar verwachting binnen de momenteel beschikbare jaarlijkse
Participatiebudget.
Bij het tempo waarin we dit proces lopen houden we rekening met de werknemers en met de
kwetsbare inwoners die vanuit onze gemeente in traject zijn bij SSW. Daarbij zetten we alles op
alles om cliënten en personeel op goede wijze elders onder te brengen.
We blijven de situatie volgen en houden u op de hoogte van de voortgang.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de burgemeester,
de secretaris,
___
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