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Geachte bestuursleden.
Bijgaand treft u aan de kwartaalrapportage van WVS waarin wij u informeren over de
activiteiten tot en met het le kwartaal van 2022.
Het exploitatieresultaat tot en met het le kwartaal 2022 is 6 809k positief ten opzichte van het
budget. Het resultaat wordt gunstig beïnvloed door een hogere toegevoegde waarde dan
gebudgetteerd, met name bij WVS Post Sc Pakketbezorging, alsmede door lagere personeels
kosten. Dit laatste wordt vooral veroorzaakt door een hogere uitstroom in de SW dan vooraf
gebudgetteerd.
Voor wat betreft de personeelskosten SW dient een voorbehoud te worden gemaakt. In de mei
circulaire zal de rijksbijdrage definitief worden vastgesteld en zal tevens worden aangegeven
wat de bijstelling wordt als gevolg van de loon- en prijs ontwikkeling (LPO). Pas als de mei
circulaire bekend is, zal duidelijk zijn of er in 2022 een positief subsidieresultaat geboekt zal
worden.
De Covid 19 pandemie heeft ook voor WVS grote gevolgen gehad, zowel voor de bedrijfs
voering als voor het financiële resultaat. Ondanks het feit dat sedert medio februari de meeste
beperkingen in verband met Covid 19 zijn opgeheven, heeft de pandemie nog steeds financiële
gevolgen. Het verlies aan omzet en de extra kosten als gevolg van Covid 19 bedragen over het
le kwartaal 2022 f 285k. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar paragraaf 5.1 van de
bijgevoegde rapportage.

De ombouw van WVS van een traditioneel SW-bedrijf naar een leerwerkbedrijf loopt op koers.
U kunt hierover meer lezen in paragraaf 1.2.1 van de kwartaalrapportage. Per 31 maart 2022
bedraagt de realisatie van het aantal beschutte werkplekken 159,48 (berekend op basis van
arbeidscontracten van gemiddeld 31 uur per week). In aantal personen gaat het hierbij om 175
medewerkers.
Na het versoepelen I vervallen van de maatregelen in verband met Covid 19 zijn vanaf medio
februari 2022 weer nieuwe leerwerktrajecten gestart. In het le kwartaal van 2022 zijn 49
leerwerktrajecten geactiveerd. WVS biedt een breed scala aan verschillende leerlijnen, o.a.
logistiek, productie, schoonmaak en groen. In 2022 wordt tevens gestart met de leerlijnen post8l pakketbezorging en horeca/ catering. Daarnaast biedt WVS specifieke leerwerktrajecten voor
statushouders. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij u naar paragraaf 1.2.1 in de
kwartaalrapportage.
In december 2017 is door de 9 wethouders besloten dat WVS 30 fte uit de doelgroep van de
Participatiewet tijdelijk in dienst mag nemen voor het opvangen van de uitstroom van de SW in
het groenbedrijf van WVS. De tijdelijke dienstverbanden waren gericht op uitstroom naar de
reguliere arbeidsmarkt. Ultimo maart 2022 waren er nog slechts 3 medewerkers bij WVS in
dienst in het kader van het groenproject. Als gevolg van Covid 19 heeft in 2020 en 2021
nauwelijks nieuwe instroom in dit project plaatsgevonden. Gedurende de looptijd van het
project zijn 12 groenmedewerkers uitgestroomd naar werk bij reguliere groenbedrijven en 13
medewerkers hebben een dienstverband gekregen in het kader van beschut werk. Inmiddels is
besloten om vanaf 2022 jaarlijks 80 trajecten te starten in de leerlijn groen voor mensen met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt (doelgroep C) met als doel hen te laten doorstromen naar de
reguliere arbeidsmarkt en, ingeval dit niet mogelijk blijkt te zijn, een structurele arbeidsplek te
bieden in het publieke groenbedrijf van WVS. Deze afspraak komt dan in de plaats van de
afspraak om jaarlijks 30 fte participanten in het groenbedrijf te plaatsen. Per ultimo maart 2022
zijn 5 trajecten gestart in de leerlijn groen.
In 2019 hebben de bestuurders in het sociaal domein het licht op groen gezet voor het
organiseren van een drietal ‘proeftuinen' om op deze manier ervaring op te doen bij het
ontwikkelen en begeleiden van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De
proeftuinen zijn een gezamenlijk initiatief van de directeuren van het Werkplein Hart van WestBrabant, de ISD Brabantse Wal en WVS. Het gaat om 3 proeftuinen, te weten de proeftuin
‘intensieve start’ (wat heeft iemand nodig om zich verder te ontwikkelen c.q. hoe kan iemand
het beste geholpen worden in zijn of haar ontwikkeling?), de proeftuin ‘doelgroep C’ (hoe
kunnen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zo effectief mogelijk worden
geactiveerd?) en de proeftuin ‘beschut werk I WMO’ (hoe kunnen we de aansluiting tussen
beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding vice versa verbeteren?). De proeftuinen zouden in
het le kwartaal van 2020 van start gaan, maar dit ging niet door ten gevolge van Covid 19. In
maart 2021 zijn de (3) proeftuinen alsnog van start gegaan. Eind 2021 zijn de 3 proeftuinen
afgerond en geëvalueerd. In de proeftuinen is geëxperimenteerd met een andere manier van

werken. Uitgangspunt is dat de inwoner centraal staat. Er wordt nu gewerkt aan het vormgeven
van één uniform (nieuwe) proces (metrokaart) waarin overzichtelijk wordt aangegeven welke
instrumenten kunnen worden ingezet in specifieke situaties. De 3 proeftuinen worden
samengevoegd tot één grote proeftuin. Binnen deze proeftuin stromen dit jaar inwoners in, die
vervolgens elk zoveel mogelijk maatwerk krijgen aangeboden in hun ontwikkeling naar
(betaald) werk (via de metrokaart). De ambitie is om, naast de leerwerktrajecten, 300 inwoners
in 2022 te laten instromen, alsmede 80 mensen naar de nieuwe leerlijn groen.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
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