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Afdeling : bestuurssecretariaat   Verslag   1/2 D 

 

Betreft : resumé van de openbare   Bladno.    –1- 

   vergadering van het algemeen  

   bestuur, gehouden op 30 januari 

   2023 bij WVS, Bosstraat 81 te   kopieën aan: 

Roosendaal     aan- en afwezigen 

aangesloten 

         gemeenten 

 

 

Aanwezig namens de gemeente: 

Bergen op Zoom de heer D.P.E. Hopmans MSc, wethouder 

Etten-Leur de heer M.J. Verwijmeren, wethouder 

Halderberge de heer T.C. Melisse, wethouder, voorzitter 

Moerdijk de heer mr. drs. G.J.M. Blom, wethouder 

Roosendaal de heer M.A.C.M.J. van Ginderen, wethouder 

Woensdrecht de heer L.G.M. van der Beek, wethouder 

Zundert   de heer A.F. Zopfi, wethouder 

 

Aanwezig namens het dagelijks bestuur: 

    de heer P.A.C.M. van der Velden, lid DB 

             

Voorts aanwezig: de heer J.H.G. Koopman, algemeen directeur WVS 

de heer P.F.J.M. Havermans, secretaris WVS 

               

Afwezig m.k.:   

Rucphen   mevrouw L.F.E.A. Matthijssen-de Jong, wethouder 

Steenbergen  de heer N. Baali MSc, wethouder  

    de heer A.M. van Beers, lid DB    

      

1. Opening. 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij maakt 

melding van de berichten van verhindering. 

 

2. Resumé van de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 19 

december 2022. 

 

Het resumé wordt, zonder beraadslagingen en hoofdelijke stemming, 

goedgekeurd en vastgesteld. 
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3. Voorstel tot vaststelling van de Kaderbrief begroting 2024. 

 

De algemeen directeur deelt desgevraagd mede dat, voor wat betreft de 

aantallen plaatsingen met de indicatie beschut werk, de Kaderbrief van het 

Werkplein is afgestemd op die van WVS.  

 

Het algemeen bestuur besluit hierna, zonder hoofdelijke stemming, conform 

het voorstel van het dagelijks bestuur tot vaststelling van de Kaderbrief 

begroting 2024.  

 

4. Presentatie herpositionering WVS. 

 

De algemeen directeur geeft een toelichting aan de hand van een power point 

presentatie. Deze presentatie is als bijlage aan dit resumé toegevoegd (./.). 

 

Het algemeen bestuur onderschrijft de doelstelling van de herpositionering 

waarbij binnen WVS een duidelijker onderscheid wordt gemaakt tussen de door 

het WVS te verrichten dienstverlening (WVS Diensten) en de uitvoering van 

ontwikkeltrajecten (WVS Academie). Belangrijke nieuwe ontwikkeling in de 

ketensamenwerking is het op te richten gezamenlijke arbeidsonderzoek 

centrum (diagnosecentrum). Dit centrum, waar veel verschillende instrumenten 

kunnen worden ingezet en onderzoeken kunnen worden verricht, zal dit jaar van 

start gaan. Uitgangspunt blijft het toeleiden van mensen met een grote afstand 

tot de arbeidsmarkt naar regulier werk (via WVS Academie) en, als dit 

structureel of tijdelijk (nog) niet mogelijk is, het bieden van werk bij WVS (WVS 

Diensten). WVS heeft onlangs met een aantal Pro VSO scholen een intentie-

overeenkomst gesloten teneinde gezamenlijk zorg te dragen voor een naadloze 

aansluiting voor vroegtijdige schoolverlaters.  

 

5. Rondvraag. 

 

De heer Hopmans (wethouder van Bergen op Zoom) heeft vorige week een 

dagdeel meegewerkt bij WVS Industrie Bergen op Zoom. Hij vond dit zeer 

leerzaam. Hij geeft het estafettestokje over aan de heer Verwijmeren 

(wethouder van Etten-Leur). De heer Verwijmeren zal aan de algemeen 

directeur laten weten wanneer hij een dagdeel binnen WVS kan meelopen.  

 

De heer Verwijmeren (wethouder van Etten-Leur) deelt mede dat hij 

voornemens is om een pilot te organiseren voor een integrale samenwerking 

op het gebied van uitkering, jeugd en wmo. Dit wordt lokaal opgepakt. 

Afgesproken wordt dat hij tijdens een volgende bestuursvergadering de stand 

van zaken zal terugkoppelen. 

 

De heer Van Ginderen (wethouder van Roosendaal) doet verslag van de 

raadsledenbijeenkomst over de ketensamenwerking die afgelopen vrijdag-
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ochtend is gehouden bij WVS Industrie Roosendaal. Helaas was de opkomst 

niet hoog, maar het was wel een goede en leerzame ochtend.  

 

6. Sluiting. 

 

De voorzitter sluit hierna de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun 

inbreng. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 

WVS, gehouden op 3 april 2023.  
 

 

De secretaris,     De voorzitter, 

 

 

 

P.F.J.M. Havermans    T.C. Melisse.  
   


