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1. Samenvatting
Essentie
• De Werkcorporatie is een samenwerkingsverband tussen gemeente, ondernemers en
onderwijs en leidt mensen naar werk die daar op eigen kracht moeite mee hebben.
• Het doel is dat “iedereen die kan werken aan het werk is”.
• In dit bedrijfsplan staat wat de Werkcorporatie is, waarom deze er komt en hoe het
doel wordt gerealiseerd.
Participatiewet
• De Participatiewet wordt op 1 januari 2015 ingevoerd. Een doel van de wet is dat
iedereen met arbeidsvermogen aan het werk is op de reguliere arbeidsmarkt.
• De wet vormt een samenvoeging van de huidige regeling WWB (bijstand), Wsw
(sociale werkvoorziening) en (deels) Wajong (jonggehandicapten).
• De Werkcorporatie geeft uitvoering aan de Participatiewet voor mensen die kunnen
werken. De mensen voor wie (regulier) werk een stap te ver is worden begeleidt door
de sociale teams.
• De doelgroep van de Werkcorporatie bestaat bij de start (1/1/2015) uit circa 250
mensen. De jaarlijkse instroom bestaat uit mensen die in de bijstand komen en uit
circa 20-30 mensen per jaar die voorheen waren aangewezen op de sociale
werkvoorziening (Wsw) en de Wajong.
• De invoering van de wet gaat gepaard met een daling van de rijksbijdrage voor het
Participatiebudget. De gemeente zal een forse inspanning moeten leveren om méér
mensen aan het werk te helpen met minder (rijks)middelen.
Missie
• De Werkcorporatie gaat mensen die het op eigen kracht niet redden aan het werk
helpen en houden. Met als doel dat iedereen die kan werken aan het werk is.
Dienstverlening
• De Werkcorporatie biedt de volgende dienstverlening aan de doelgroepen.
• Werkgevers
o Voldoen aan de werkgeversvraag naar personeel door matching met het
aanbod van werkzoekenden.
o Begeleiding en (financiële) ondersteuning aan werkgevers die (regulier)
werk bieden aan mensen uit de doelgroep.
• Werkzoekenden
o Ontwikkelen van motivatie, competenties, kennis en vaardigheden om de
kans op werk te vergroten.
o Bieden van tijdelijk werk en werkervaring om de afstand tot de
arbeidsmarkt te verkleinen.
• Onderwijs
o Aansluiting van opleidingen bij de vraag van de arbeidsmarkt.
o Bieden van maatwerkopleidingen.

Pagina 4 van 52

Besturing
• De Werkcorporatie is een zelfstandige uitvoeringsorganisatie met als rechtsvorm
een besloten vennootschap waarvan de gemeente de enige aandeelhouder is.
• De gemeente heeft zeggenschap over de financiële, beleidsmatige en
uitvoeringskaders. De reden is dat de Werkcorporatie een taak uitvoert waarvoor
het gemeentebestuur verantwoordelijk is en blijft.
• De zeggenschap wordt gedeeld met onderwijs en ondernemers via een Raad van
Toezicht. Deze houdt toezicht op het functioneren van de Werkcorporatie en
adviseert over het behalen van de doelstellingen.
• De besturing bestaat verder uit:
o Algemene Vergadering van Aandeelhouders:
Bestuurlijke vertegenwoordiging uit het college van B&W.
o Bestuur / Directieteam:
Bestaat uit de directeur van de gemeente (Eelke de Vries), de directeur van
Concern voor Werk (Onno Vermooten) en de manager maatschappelijke
ontwikkeling van de gemeente (Kristiaan Strijker).
o Manager:
Dagelijkse aansturing en dagelijkse contacten met externe partijen.
o Medewerkers:
De medewerkers zijn afkomstig van het cluster WIZ en Concern voor Werk.
• De Werkcorporatie maakt gebruik van de infrastructuur van Concern voor Werk
voor het bieden van werkervaring voor de doelgroep.
Financiën
• De financiering van de gemeente aan de Werkcorporatie volgt de aard van de
dienstverlening: een algemene financiële bijdrage voor algemene dienstverlening
(intake cliënten, werkgeversbenadering) en een prestatiebijdrage op basis van
aantal trajecten x trajectprijs. Een traject is een specifieke inzet voor een cliënt
(re-integratie, werkervaring, loonkostensubsidie).
• De Werkcorporatie betrekt een aantal diensten (bedrijfsvoering, detachering
personeel, ICT) van de gemeente of Concern voor Werk. De reden is dat zo
desintegratiekosten worden voorkomen.
• De gemeente en de Werkcorporatie sluiten een raamovereenkomst met een
jaarlijks uitvoeringsprogramma. De raamovereenkomst bevat de algemene
bepalingen die de gemeente en de Werkcorporatie overeen komen als
opdrachtgever – opdrachtnemer. Het uitvoeringsprogramma bevat de
dienstverlening en prestaties in één jaar met de financiële vergoeding.
• De baten en lasten zijn berekend en opgenomen in een indicatieve werkbegroting.
Er volgt een definitieve begroting na besluitvorming als een aantal openstaande
keuzes zijn gemaakt. De omvang van de begroting is € 1.45 miljoen in 2015.
Dit wordt gedekt uit:
o Participatiebudget:
€ 0.8 mln
o Gemeentelijke bijdrage via algemene middelen:
€ 0.65 mln
• Er is een aanvraag ingediend voor ESF-subsidie voor de periode 2015 t/m 2017
van € 226.000. Deze subsidie is niet aangewend als dekking voor structurele
kosten.
• De kosten van de Werkcorporatie zijn € 0.1 mln hoger dan de huidige situatie van
taakuitvoering. De reden is dat er meerkosten zijn voor het functioneren als BV
(accountant, raad van toezicht, verantwoording) en dat de functie van manager is
toegevoegd (deze functie wordt binnen het cluster WIZ nu tijdelijk ingevuld).
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•

•
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De Werkcorporatie gaat de meerkosten dekken door te besparen op de
gemeentelijke uitkeringslasten. Hiervoor is het nodig dat er jaarlijks 7 mensen
meer naar werk uitstromen dan nu het geval is.
Het Btw-effect door de vorming van de Werkcorporatie is in onderzoek.
De Werkcorporatie wordt in staat gesteld om een weerstandsvermogen op te
bouwen middels een algemene reserve. Dit is bedoeld om risico’s zelfstandig op te
kunnen vangen zonder een beroep te doen op de gemeente als aandeelhouder. De
algemene reserve is maximaal 10% van de begrotingsomvang (€ = 150.000).

Personeel
• De medewerkers van de Werkcorporatie bestaan uit diegenen die bij de gemeente
en Concern voor Werk taken uitvoeren voor de doelgroep die gebruik gaat maken
van de Werkcorporatie. Het gaat om: werkgeversbenadering, klantmanagers en
trajectmanagers.
• De omvang bedraagt 7,9 formatieplaatsen, inclusief de manager.
• De medewerkers worden gedetacheerd van de gemeente of Concern voor Werk
naar de Werkcorporatie. De huidige rechtspositie blijft ongewijzigd.
• Taken voor de bedrijfsvoering en ondersteuning koopt de Werkcorporatie in bij de
gemeente of Concern voor Werk. De gemeente levert ondersteuning voor financiën
en informatievoorziening.
Organisatiestructuur
• De Werkcorporatie start met een organisatiestructuur en functies die uitgaan van
de huidige situatie. Dat betekent een invulling van: werkgeversbenadering,
trajectmanagers en klantmanagers.
• Directie, management en medewerkers bepalen of en welke ontwikkeling wordt
ingezet ten aanzien van de organisatiestructuur en functies.
Huisvesting
• De Werkcorporatie betrekt een pand van de gemeente of Concern voor Werk (om
desintegratiekosten te vermijden).
• Het pand wordt gekozen aan de hand van een leidraad voor toetsing.
Informatievoorziening
• De informatievoorziening is gebaseerd op de benodigde functies en een keuze in
de applicaties die bij de gemeente of Concern voor Werk in gebruik zijn.
• GWS4all is de hoofdapplicatie.
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2. Inleiding
2.1.

Participatiewet

Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet ingevoerd. Een doelstelling van de Participatiewet
is om iedereen met arbeidsvermogen naar werk te leiden en dan bij voorkeur naar regulier
werk. Het kabinet stelt dat het bestaande sociale stelsel te weinig activerend is: “De eigen
kracht en mogelijkheden van mensen worden onvoldoende benut waardoor een te grote
groep mensen onnodig niet werkt of niet in een reguliere baan werkt.”
De implementatie van de Participatiewet is verankerd binnen het project Krachtig
Noordoostpolder. Krachtig Noordoostpolder omvat de drie decentralisaties binnen het sociale
domein: AWBZ, jeugdzorg en de Participatiewet. De ambitie van Krachtig Noordoostpolder is
dat inwoners maximaal meedoen naar eigen vermogen.
De Participatiewet is erop gericht dat mensen met voldoenden arbeidsvermogen aan het werk
zijn. De Participatiewet zorgt voor het samenvoegen van de huidige regelingen WWB
(bijstand), WSW (sociale werkvoorziening) en (deels) Wajong (jonggehandicapten) om op die
manier iedereen met arbeidsvermogen gelijke instrumenten te kunnen bieden.

2.2.

De werkcorporatie als antwoord

De gemeente wil de uitvoering van de Participatiewet voor een deel neerleggen bij de
Werkcorporatie Noordoostpolder om mensen met arbeidsvermogen naar werk te leiden.
De uitdaging is om met minder financiële middelen (de Participatiewet is een bezuiniging van
het rijk) zoveel mogelijk mensen een plaats te bieden op de arbeidsmarkt.
De werkcorporatie gaat functioneren als samenwerkingsverband tussen de gemeente,
ondernemers en onderwijs. Het doel is om de uitdagingen van de Participatiewet aan te gaan
door het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar (regulier) werk.

2.3.

Kaders en uitgangspunten

Landelijk
Sociaal Akkoord
In het landelijk Sociaal Akkoord is afgesproken dat 125.000 mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt bij reguliere werkgevers worden geplaatst tot 2018. Er komen 100.000
garantiebanen bij bedrijven en 25.000 bij de overheid. Dit aantal is overigens onvoldoende
om alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en met arbeidsvermogen aan een baan
te helpen. Op de garantiebanen gaan mensen werken tegen minimaal het minimumloon met
de mogelijkheid van loonkostensubsidie op basis van de loonwaarde.
Landelijk
Extra banen bedrijven
Extra banen overheid
Totaal

100.000

Arbeidsmarktregio
Flevoland1
250

25.000

150

125.000

400

Tabel 1: Afspraken Sociaal Akkoord over extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

1

Gebaseerd op indicatieve verdeling garantiebanen door Werkkamer (juni 2014).
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Aanpassing Wajong
De conceptversie van de Participatiewet regelde dat gemeenten de taak krijgen om alle
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden. Voor de groep
Wajongers (jonggehandicapten) was een herkeuring voorzien door het UWV waarna de
gemeente verantwoordelijk zou worden voor Wajongers die voldoende arbeidsvermogen
hebben voor de arbeidsmarkt. In Noordoostpolder betekende dit een startsituatie met een
doelgroep van in totaal circa 700 mensen voor de Werkcorporatie.
Als gevolg van behandeling van de Participatiewet in de Tweede Kamer in februari 2014 is
een aantal wijzigingen doorgevoerd. De consequenties van de wijzigingen:
- Alle huidige Wajongers, ook met arbeidsvermogen, blijven bij het UWV. Het UWV
bemiddelt naar werk. Dat betekent dat het UWV, naast de Werkcorporatie, actief zal
zijn richting werkgevers. Maar ook dat de gemeente een minder grote doelgroep kent
in de startsituatie.
- Inwoners met een arbeidsbeperking én arbeidsvermogen kunnen niet instromen in de
Wajong, komen naar de gemeente en vallen onder de doelgroep van de
Werkcorporatie.
- De garantiebanen (zie sociaal akkoord) worden tot 2017/2018 prioritair ingevuld door
Wajongers en wachtlijst Wsw’ers.
- Afstemming van de werkgeversdienstverlening tussen Werkcorporatie en UWV is
belangrijk nu beiden met een soortgelijke doelgroep richting werkgever gaan
(gemeente, UWV). De landelijke Werkkamer heeft zich bezig gehouden met de
vormgeving van 35 regionale Werkbedrijven. Elk Werkbedrijf zal straks een regionaal
marktbewerkingsplan moeten hebben met samenwerkingsafspraken en
werkgeversdienstverlening.
- Mensen die onder de Participatiewet vallen met arbeidsvermogen, maar nooit 100%
minimumloon kunnen verdienen, moeten door het UWV worden gekeurd (op
voordracht van de gemeente). Na bevestiging door UWV kan het instrument
loonkostensubsidie worden ingezet.
Budgettair kader
De prognose van de omvang van de rijksbijdragen voor re-integratie en Wsw is als volgt:

Participatiebudget

2013
1.479

2014
1.146

Wsw2

5.844

5.788

Totaal gebundeld budget

7.323

6.933

2015

2016

2017

6.681

6.256

5.840

Tabel 1: Prognose omvang rijksbijdrage in € 1.000

Het Participatiebudget is bedoeld om arbeidsdeelname te bevorderen. Het Wsw budget is
bedoeld voor borging van de werkgelegenheid van mensen met een Sw indicatie. Aan het
budget is een taakstelling gekoppeld. De Participatiewet bundelt het Participatiebudget en het
Wsw budget.
De prognose laat zien dat de rijksbijdrage vanaf 2013 terugloopt. De oorzaak is de korting
van het rijk en het stopzetten van de instroom in de Wsw per 1 januari 2015.

2
De rijksbijdrage Wsw vervalt per 1/1/2015. De middelen gaan over naar een gebundeld re-integratiebudget.
Bezuiniging in verband met stoppen van instroom en efficiencykorting.
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Regionaal
Regionaal Werkbedrijf
Het regionaal werkbedrijf (op de schaal van de arbeidsmarktregio Flevoland) moet nog
invulling krijgen. Vanuit de landelijke ‘ Werkkamer’ wordt de vorming van 35 regionale
werkbedrijven aangestuurd, in Flevoland de Werkkamer Arbeidsmarktregio Flevoland (WAF).
De planning is dat de vorm, taken, bevoegdheden en financiering van de regionale
werkbedrijven medio 2014 duidelijk zijn.
Voorlopige onderdelen van het regionaal werkbedrijf zijn:
- Aanstelling van 105 werkgeversambassadeurs voor de 35 arbeidsmarktregio’s.
- Format voor marktbewerkingsplan.
- Basispakket faciliteiten (loonkostensubsidie, no-risk polis, proefplaatsing,
werkplekaanpassing, loonwaardemeting)
Lokaal
Participatiesituatie in Noordoospolder
In de huidige situatie voert de gemeente de WWB en de Wsw (via Concern voor Werk) uit.
De re-integratie van jong gehandicapten valt onder de verantwoordelijkheid van het UWV.
Met de invoering van de Participatiewet vervalt de Wsw maar behouden alle huidige Sw’ers
hun rechten. Zij blijven werkzaam via Concern voor Werk. Toekomstige jong gehandicapten
met kansen op de arbeidsmarkt hebben vanaf 1/1/15 geen recht meer op een Wajong
uitkering. Zij kunnen een beroep doen op de Participatiewet.
Een prognose van de doelgroep vanaf 2015 is als volgt:
Totaal per
1/1/14

Doelgroep
Werkcorporatie
(= mensen met kans
op werk)
250

Inkomen

Begeleiding
naar werk

Gemeente

Werkcorporatie

WWB

705

Wajong
- Tot 1/1/2015
- Na 1/1/2015

650

X
Circa 15-20 per jaar

UWV
Gemeente

UWV
Werkcorporatie

WSW
- Tot 1/1/2015
- Na 1/1/2015

231

X
Circa 5-10 per jaar

CvW
Gemeente

CvW
Werkcorporatie

NUG3

Onbekend

Onbekend

n.v.t.

Werkcorporatie

Totaal

1.586

250 + instroom nieuwe
doelgroep 20-30 / jaar

De prognose is dat de doelgroep van de Werkcorporatie in de startsituatie (1/1/15) bestaat
uit circa 250 mensen (mede afhankelijk van omvang instroom uit de WW naar de bijstand).
De prognose is dat de doelgroep met circa 20-30 mensen per jaar groeit als gevolg van een
nieuwe doelgroep die beroep kan doen op de Participatiewet.
In onderstaand afbeelding staat de rol en positie van de Werkcorporatie voor mensen die een
beroep doen op de Participatiewet.

3

Niet uitkeringsgerechtigden

Pagina 9 van 52

Instroom vanaf 1/1/15
Inwoners die niet zelfstandig in
hun inkomen kunnen voorzien

Gemeente
INKOMEN

Kans op werk op
reguliere
arbeidsmarkt?
Nee
ZORG
DAGBESTEDING

Ja
WERKCORPORATIE

Scholing
Werkervaring

BESCHUT WERK
PARTICIPEREN

WERKEN

Richtinggevende uitgangspunten voor de werkcorporatie
Binnen het project Krachtig Noordoospolder zijn de volgende nog geldende uitgangspunten
geformuleerd ten aanzien van de werkcorporatie:
- De Werkcorporatie is een ondernemende publieke organisatie op het gebied van werk.
- De Werkcorporatie is een samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijs en
overheid.
- De Werkcorporatie is geen fysiek bedrijf met eigen productiegebouwen. Het maakt
gebruik van de bestaande infrastructuur van Concern voor Werk, onderwijsinstellingen
en de “werkvloer” van bedrijven met een specifieke vraag.
- De Werkcorporatie biedt geen beschutte werkplekken. Dit blijft de kerntaak van
Concern voor Werk.
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3. Missie en visie
3.1.

Visie

De visie is dat elke inwoner maximale kansen verdient om mee te doen in de samenleving.
Dit bereiken inwoners zoveel mogelijk op eigen kracht én samen met hun eigen netwerk.
Vanuit het perspectief van de werkcorporatie is maximaal meedoen: werken, bij voorkeur op
de reguliere arbeidsmarkt. De werkcorporatie biedt ondersteuning om dit te bereiken, want:
‘wie een baan heeft, heeft meer kansen’.

3.2.

Missie

De werkcorporatie gaat mensen die het op eigen kracht niet redden aan het werk helpen en
houden. Om dit te bereiken kent de werkcorporatie de vraag van de werkgevers.

3.3.

Doelstellingen

Het doel is dat iedereen aan het werk is die aan het werk kan.
De werkcorporatie plaatste zoveel mogelijk werkzoekenden (aanbod) bij een reguliere
werkgever (vraag) door een effectieve match van vraag en aanbod. Om succesvol te kunnen
zijn zet de werkcorporatie in op vernieuwing en innovatie van instrumenten die worden
ingezet voor werkgevers en werkzoekenden. De werkcorporatie zal de (financiële) ruimte
bieden. De partners (gemeente, onderwijs, ondernemers) worden uitgedaagd om een rol te
vervullen en bijdragen te leveren aan het zo effectief mogelijk naar werk leiden.
De werkcorporatie levert een bijdrage aan de aansluiting van opleidingen op de vraag van de
arbeidsmarkt. De werkcorporatie analyseert de vragen en de trends vanuit de werkgevers en
zorgt voor de doorvertaling in opleidingsprogramma’s.
Het is de taak voor de werkcorporatie om de werkgevers en werkzoekenden met elkaar in
contact te brengen en om een match te realiseren tussen een vacature en de kandidaat.
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4. Dienstverlening
4.1.

Dienstverlening

De dienstverlening van de Werkcorporatie richt zich samengevat op:
1) Doelgroep werkgever
1.1
Grondig inzicht in de personeelsvraag van een werkgever.
1.2
Werkgeversvraag naar personeel matchen met het aanbod van werkzoekenden.
1.3
Meer vacatures invullen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
1.4
Begeleiding en (financiële) ondersteuning aan werkgevers die (regulier) werk
bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
1.5
Lokaal sociaal akkoord met werkgevers.
2) Doelgroep werkzoekende
2.1
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen en houden.
2.2
Bieden van tijdelijk werk of werkervaring zonder dat dit regulier werk verdringt.
2.3
Grondig inzicht in de motivatie, competenties, kennis en vaardigheden van de
werkzoekende om gericht naar werk te leiden.
3) Doelgroep onderwijs
3.1
Aansluiting van opleidingen van het onderwijs bij de vraag van de
arbeidsmarkt.
3.2
Bieden van maatwerkopleidingen voor groepen van mensen die aan het werk
zijn en indiviudeel voor een werkzoekende.

4.2.

Doelstellingen werkgevers

De werkcorporatie ‘biedt’
• De werkcorporatie
• De werkcorporatie
• De werkcorporatie
• De werkcorporatie

kent de vraag van de werkgevers (zowel nu als in de toekomst).
onderhoudt actief contact met de werkgevers.
ontzorgt werkgevers.
biedt instrumenten en ondersteuning aan werkgevers.

De werkcorporatie ‘vraagt’
• De werkcorporatie stimuleert werkgevers om werkzoekenden met een afstand tot de
arbeidsmarkt een kans te geven via stage, proefplaatsing, werkervaring of een
arbeidsplaats.
• De werkcorporatie doet een appèl op de werkgevers om de quotumregeling lokaal in
uitvoering te brengen, mogelijk door middel van het sluiten van een lokaal akkoord
met de werkgevers.

4.3.

Doelstellingen werkzoekenden

De werkcorporatie ‘biedt’
• De werkcorporatie gaat werkzoekenden ondersteunen om naar eigen vermogen een
bijdrage op de arbeidsmarkt te geven, de werkcorporatie neemt deze
verantwoordelijkheid van de werkzoekende niet over.
• De werkcorporatie kent de competenties, kennis en mogelijkheden van de
ingeschreven werkzoekenden.
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De werkcorporatie zorgt ervoor dat de aanwezige loonwaarde van de werkzoekenden
zoveel mogelijk te gelde wordt gemaakt.
De werkcorporatie ondersteunt werkzoekenden naar regulier werk. Indien dit eerst
niet mogelijk is, wordt de werkzoekende bij voorkeur ingezet op tijdelijke
werkprojecten of middels werkervaringsplaatsingen bij een reguliere werkgever om
werkervaring en arbeidsritme op te doen. Tijdelijk werk mag geen regulier werk
wegnemen.
De werkcorporatie is gericht op groei en ontwikkeling (ten behoeve van de startpositie
op de arbeidsmarkt) van de werkzoekende en zet hier, indien nodig, training, scholing
en opleiding voor in. De werkcorporatie biedt ondersteuning aan voor behoud van
werk voor werkzoekenden die via de werkcorporatie zijn geplaatst bij werkgevers en
waarover afspraken zijn gemaakt door de werkcorporatie over begeleiding.
De werkcorporatie zet zich in om de soms negatieve beeldvorming van ‘de
bijstandsklant’ weg te nemen.

De werkcorporatie ‘vraagt’
• De werkcorporatie biedt ondersteuning, de werkzoekende is zelf verantwoordelijk voor
het vinden van een plek op de arbeidsmarkt en moet zich hier zelf voor inspannen.
• Er is een groep van mensen die geen werk heeft en geen recht op een uitkering (NUG:
niet uitkeringsgerechtigden). Deze mensen kunnen gebruikmaken van de diensten van
de Werkcorporatie. Het onderwijs heeft deze mensen deels in beeld (schoolverlaters
die niet direct een baan vinden) en zal ze informeren over de mogelijkheden van de
werkcorporatie.

4.4.

Taken

De taken van de werkcorporatie zijn:
• De vraag van de werkgever op het gebied van personeel beantwoorden, mogelijk door
het invullen van vacatures.
• Werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar duurzaam werk,
eventueel door het inzetten van tijdelijk werk, activiteiten en scholing.
• Het aanjagen van werkgelegenheid voor werkzoekenden met een afstand tot de
arbeidsmarkt.
• Het regisseren en (laten) begeleiden en coördineren van werkprojecten (bijvoorbeeld
Groen Doen en toezichthouders).
• Opleggen van maatregelen aan werkzoekenden die verplichtingen niet nakomen.
• Afstemming zoeken met andere organisaties, zoals het UWV, de re-integratiebureaus
en uitzendbureaus.
• Het invulling geven aan en controle op de SROI paragraaf (Sociale Return on
Investment) die de gemeente met derden in overeenkomsten afspreekt.
• Bewaken van de overgang van leerplicht naar niet-leerplicht in samenwerking met
onderwijsinstellingen.
• Lokale invulling van de regionale werkgeversbenadering op basis van ‘ lokaal wat
lokaal kan’ en ‘ regionaal daar waar regionaal een meerwaarde heeft’.
• Samenwerking met sociale teams.
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4.5.

Producten

Doelgroep werkgever
1) Werkgeversbenadering: onderhouden van contacten met werkgevers om ze op een
klantvriendelijke en effectieve wijze aan goed personeel helpen, waar mogelijk met
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
2) Heldere leveringsafspraken door het vastleggen van:
o Omvang en duur van (financiële) ondersteuning.
o Intensiteit en duur van begeleiding van de werkzoekende.
o Vorm van ondersteuning aan de direct leidinggevende(n) in een bedrijf die de
werkzoekende rechtstreeks aanstuurt.
o Voorlichting aan (een deel van) het personeel wat het betekent om samen te
werken met iemand uit de doelgroep.
3) Geen ‘nee’ verkopen: in overleg met een werkgever inschakelen van netwerkpartners
(UWV, onderwijsinstellingen, uitzendbureaus) om een vraag van een werkgever door
te zetten als de werkcorporatie deze niet zelf kan invullen.
4) Onderbrengen productie: voor een bepaalde tijd een piekproductie onderbrengen bij
de werkcorporatie en zo toekomstige werknemers opleiden. De werkcorporatie zal
hierbij gebruik maken van bestaande infrastructuur van partners (bedrijven,
onderwijsinstellingen, Concern voor Werk).
5) Praktische en financiële ondersteuning bieden aan werkgevers die werk hebben voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt:
o Werkgever neemt in dienst
 Proefplaatsing
 Loonkostensubsidie
 Budget voor scholing en begeleiding
o Realiseren van een uitzendconstructie
o Realiseren van een detachering (individueel of een groep)
6) Inzetten van instrumenten voor risicobeperking van de werkgever:
o Praktijkervaringspolis: WA verzekering voor iemand die werkt met behoud van
de uitkering en is verzekerd voor het aanbrengen van schade bij de werkgever
o No-risk polis voor compensatie loonkosten bij ziekte
o Jobcoach die de werkzoekende begeleidt
o Werk gerelateerde ondersteuning regelen (zoals subsidieaanvraag,
kinderopvang, etc)
7) Vraagbundeling van kleine werkgevers om volume voor een arbeidsplek te creëren.
8) Gelabelde werkgeversbijdrage voor werkgevers die zelf zorgen voor de benodigde
ondersteuning en begeleiding van mensen die zij aan het werk hebben.
Doelgroep werkzoekende
1) Inventariseren en waar nodig ontwikkelen van de volgende aspecten bij een
werkzoekende: opleiding, werkervaring, motivatie en persoonskenmerken. Deze
aspecten vormen het profiel van de werkzoekende dat centraal staat in de match met
een personeelsvraag.
2) Verzorgen van gerichte training voor persoonlijke presentatie en sollicitatie.
3) Coaching bij het vinden van werk en het behouden van aangeboden werk.
4) Aanbieden van werkprojecten en werkervaringsplaatsen om werkervaring en
arbeidsritme op te doen.
5) Ondersteunen bij de uitstroom naar regulier werk.
6) Toezicht op het nakomen van verplichtingen en afspraken en waar nodig handhavend
optreden.
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5. Besturing
5.1.

Besturingsmodel samengevat

De voorgestelde besturing van de Werkcorporatie is in onderstaande afbeelding
gevisualiseerd en wordt in de volgende paragrafen gemotiveerd en toegelicht.

Gemeenteraad
NOP

College NOP

Vaststellen:
 Beleid
 Participatiebudget
 Algemene middelen
 Doelstellingen
 Prestaties

College vertegenwoordigd

Algemene
Vergadering
Aandeelhouders
Infrastructuur
Concern voor
Werk
Inkoop van
 Dienstverlening
 Werkervaringsplaatsen
 Productiefaciliteiten

Bestuur /
Directieteam

Raad van Toezicht

Manager

Medewerkers

Werkcorporatie
Noordoospolder

Afbeelding 1: Besturingsmodel van de Werkcorporatie Noordoostpolder

De Werkcorporatie Noordoostpolder is een zelfstandige uitvoeringsorganisatie waarvan de
gemeente eigenaar is.
Bij de keuze van het besturingsmodel zijn diverse mogelijke varianten onderzocht. Deze
varianten zijn in te delen als een privaatrechtelijke variant (waar de voorkeur naar uitgaat)
en een publiekrechtelijke variant. Beiden zijn beoordeeld aan hand van toetspunten. De
resultaten staat in onderstaande tabel en de toelichting daaronder.
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Toetspunten

Privaatrechtelijk:
Besloten
Vennootschap
+

Publiekrechtelijk:
Gemeentelijke
eenheid
-

2. Impact op de huidige/toekomstige organisatie
en uitvoering van sociale taken

-

+

3. Werkgeversgerichte dienstverlening,
vernieuwende instrumenten

+

-

4. Ondernemende publieke organisatie

+

0

5. Gemeentebestuur beslist over beleid, budget
en uitvoeringskaders

+

+

1. Samenwerking(sverband) van overheid
(gemeente) met onderwijs en ondernemers

Ad 1: De privaatrechtelijke vorm geeft de mogelijkheid om vertegenwoordigers van onderwijs
en ondernemers deel te laten nemen aan een bestuur of raad van toezicht. Dergelijke
zeggenschap is voor onderwijs en ondernemers niet te realiseren bij de Werkcorporatie als
gemeentelijke eenheid.
Ad 2: Een gemeentelijke eenheid zal meer binding hebben met de overige sociale taken die
door de gemeente of wijkteams worden uitgevoerd. De afstand is groter bij een
privaatrechtelijke vorm die op afstand staat.
Ad 3: De privaatrechtelijke vorm met zeggenschap door ondernemers zal meer ‘ in dienst van
werkgevers’ opereren dan een publiekrechtelijke vorm. De privaatrechtelijke vorm heeft
meer mogelijkheden om – binnen kaders – instrumenten te ontwikkelen met een meerjarige
financiering. De privaatrechtelijke vorm kan en mag immers eigen voorstellen formuleren
voor de inzet van beschikbare middelen.
Ad 4: Uitgangspunt uit het projectplan is de Werkcorporatie als een ‘ ondernemende publieke
organisatie’. De vorm van een besloten vennootschap met de gemeente als aandeelhouder en
onderwijs en ondernemers in het besturingsmodel is de meest passende vorm voor dit
uitgangspunt. De Werkcorporatie als gemeentelijke eenheid kan ook een ondernemend
profiel en werkwijze hebben.
Ad 5: De besluitvormende rol van college en gemeenteraad blijft bij beide modellen
onveranderd. Bij de besloten vennootschap vormen vertegenwoordigers van het college de
algemene vergadering van aandeelhouders. Besluitvorming en sturing zijn in beide modellen
gelijkwaardig.
In bijlage 1 staan de resultaten van een consultatie bij ondernemers en onderwijs waarbij is
voorgelegd of de partijen willen samenwerken/deelnemen in de Werkcorporatie.
In bijlage 4 staan de onderzochte organisatievormen met het gehele spectrum van publiek
(gemeentelijk) tot privaat.
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De gemeente heeft drie rollen richting de Werkcorporatie:
- Aandeelhouder (100% eigenaar): deze rol wordt ingevuld door vertegenwoordiging in
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).
- Opdrachtgever/financier: deze rol wordt ingevuld door het bestuurlijk vaststellen van
beleid, budget en uitvoeringskaders voor taken die de Werkcorporatie uitvoert. De
gemeente stelt als opdrachtgever doelstellingen en prestaties vast.
- Verstrekker van werkopdrachten: opdrachten voor werkzaamheden door mensen uit
de doelgroep van de Werkcorporatie (catering, schoonmaak, groenonderhoud).
De gemeente heeft zeggenschap over financiële-, beleidsmatige- en uitvoeringskaders. De
zeggenschap over de uitvoering wordt gedeeld met ondernemers en onderwijs. De reden is
dat de Werkcorporatie een taak uitvoert (re-integratie) waarvoor het gemeentebestuur
verantwoordelijk is. Het gemeentebestuur kan haar verantwoordelijkheid het beste invullen
door het volledige eigenaarschap en zeggenschap over financiën en beleid.
Er wordt een Raad van Toezicht gevormd met een vertegenwoordiging vanuit overheid
(gemeente), onderwijsinstellingen en ondernemersvertegenwoordigers. De Raad van Toezicht
is onafhankelijk en adviseert over het functioneren van de Werkcorporatie.

5.2.

Partijen en hun belangen

Het succesvol functioneren van de Werkcorporatie Noordoostpolder wordt bepaald door
diverse partijen. Elke partij heeft een belang bij de Werkcorporatie. Onderstaande tabel geeft
een overzicht van de partijen en wat hun belang is4:
Partij
Gemeente
Noordoostpolder

Input
•
Cliënten
•
Budget re-integratie
•
Algemene middelen

Onderwijs

•

Arbeidsmarktgerichte
opleidingen

Kosten
•
Participatiebudget
•
Inzet medewerkers

•

Inzet docenten

Output
•
Uitstroom
•
Minder uitgaven aan
uitkeringen
•
•

Competenties
werkzoekenden
Opleidingen

Ondernemers
(-verenigingen)

•
•
•

Vacatures
Arbeidsmarktinformatie
Werkgeversnetwerk

•
•

Werving- en selectie
Personeelsbegeleiding

•

Match personeelsvraag
en – aanbod

Concern voor
Werk

•
•
•

Infrastructuur
Werkgeversnetwerk
Vacatures

•
•

Inzet medewerkers
Transactiekosten

•

Benutting infrastructuur

UWV

•
•
•

Cliënten Wajong
Vacatures
Werkgeversnetwerk

•
•

Subsidies
Voorzieningen

•

Minder uitgaven aan
uitkeringen

De conclusie is dat de gemeente als enige partij een directe financiële bijdrage levert. Dit
motiveert dat het eigenaarschap van de Werkcorporatie bij de gemeente ligt.

4

Overgenomen uit de paper “ Werkcorporatie Noordoostpolder, een ontwerp van een publiek private samenwerking
voor een duurzame bediening van de arbeidsmarkt in de gemeente Noordoostpolder”.
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5.3.

Ontwerpprincipes

Het besturingsmodel (en de rechtsvorm) is
gebaseerd op ontwerpprincipes. De
ontwerpprincipes geven aan hoe de
Werkcorporatie op een bepaald onderdeel
dient te functioneren. De ontwerpprincipes
zijn daarmee richtinggevend voor het
besturingsmodel en de rechtsvorm.
Bijlage 2 bevat een uitgebreide motivatie
van de ontwerpprincipes. In deze paragraaf
is volstaan met de hoofdlijnen.

Ontwerpprincipe 1: De Werkcorporatie is een zelfstandig rechtspersoon
Sluit rechtsvormen uit die geen eigen rechtspersoonlijkheid bieden zoals een gemeentelijke
afdeling en een lichte gemeenschappelijke regeling (bestuursovereenkomst). Zelfstandige
rechtspersonen zijn: openbaar lichaam (Wet gemeenschappelijke regelingen), BV/NV en een
stichting.
Ontwerpprincipe 2: De Werkcorporatie staat op afstand van de gemeente
Door de Werkcorporatie op afstand van de gemeente te zetten (‘zelfstandige
uitvoeringsorganisatie’) krijgt deze een eigen identiteit en kan een onafhankelijke rol spelen
in het netwerk van alle partijen. De Werkcorporatie maakt (bestuurlijk-juridisch) geen
onderdeel uit van de gemeentelijke organisatie. Zij staat op afstand van de gemeente en in
het midden van alle belanghebbende partijen.
Ontwerppprincipe 3: De gemeente is eigenaar (100% aandeelhouder)
De gemeente is volledig eigenaar en 100% aandeelhouder. Een belangrijke reden is dat de
gemeente de enige partij is met een directe financiële bijdrage. De Werkcorporatie voert
taken uit waarvoor het gemeentebestuur verantwoordelijk is.
Ontwerpprincipe 4: De gemeente betrekt onderwijs en ondernemers in de
zeggenschap
De gemeente heeft de zeggenschap over financiële-, beleidsmatige- en uitvoeringskaders.
Een Raad van Toezicht die bestaat uit een vertegenwoordiging van overheid, onderwijs en
ondernemers zien toe op het dagelijks functioneren. In de uitvoering wordt intensief
samengewerkt tussen gemeente, ondernemers en onderwijs.
Ontwerpprincipe 5: De Werkcorporatie is beleidsarm, het gemeentebestuur stelt
beleid vast
Het vaststellen van beleid blijft een bevoegdheid van college en raad. De democratische
legitimatie is geborgd door college en gemeenteraad het beleid vast te laten stellen.
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5.4.

Doorkijk: praktische invulling van het model

De ontwerpprincipes leiden tot dit voorgestelde besturingsmodel:
Gemeenteraad
NOP

College NOP

Vaststellen:
 Beleid
 Participatiebudget
 Algemene middelen
 Doelstellingen
 Prestaties

College vertegenwoordigd

Algemene
Vergadering
Aandeelhouders
Infrastructuur
Concern voor
Werk
Inkoop van
 Dienstverlening
 Werkervaringsplaatsen
 Productiefaciliteiten

Bestuur /
Directieteam

Raad van Toezicht

Manager

Medewerkers

Werkcorporatie
Noordoospolder

Afbeelding: Besturingsmodel van de Werkcorporatie Noordoostpolder

Bestuurlijk opdrachtgever (college en gemeenteraad)
Vanuit de rol als opdrachtgever stuurt de gemeente de Werkcorporatie aan (strategisch,
financieel, beleidsmatig). Ten opzichte van de huidige situatie verandert er niets in het
vaststellen van de beleidsmatige-, financiële- en uitvoeringskaders. Dit blijft een bevoegdheid
van het college en de gemeenteraad.
De uitvoering komt bij de Werkcorporatie te liggen in plaats van in de huidige situatie bij het
cluster WIZ en Concern voor Werk (en UWV voor de doelgroep Wajong). Vanuit de gemeente
zal er ‘een opdrachtgever’ dienen te zijn die een brug vormt tussen het gemeentebestuur
(vaststellen beleid) en de Werkcorporatie (uitvoering).
De rol van opdrachtgever is om binnen de gemeente en met de werkcorporatie afspraken te
maken over”
- Financiën (uitvoeringsbudgetten)
- Kaders (beleid, uitvoering)
- Doelstellingen en prestaties
- Gemeentelijke werkprojecten
- Invulling SROI bij aanbesteding
- Samenwerking met onderwijs en ondernemers
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Aandeelhouder
Als eigenaar is de gemeente aandeelhouder van de Werkcorporatie. Deze rol wordt
geformaliseerd en uitgeoefend in de AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders).
De gemeente kan zich als aandeelhouder bestuurlijk of ambtelijk laten vertegenwoordigen:
- Bestuurlijk: wethouder financiën en wethouder sociale zaken.
Het heeft de voorkeur om te starten met een bestuurlijke vertegenwoordiging.
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is een toezichthoudend orgaan op de uitvoering van het beleid en het
algemeen functioneren van de Werkcorporatie. De benoeming van de leden ligt bij de AVA.
De Raad van Toezicht is en handelt onafhankelijk en in het belang van de Werkcorporatie.
Om het samenspel tussen de gemeente als opdrachtgever en de Werkcorporatie als
opdrachtnemer te versterken krijgt de Raad van Toezicht een adviserende rol richting het
college van de gemeente als opdrachtgever.
Werkcorporatie
De Werkcorporatie bestaat op hoofdlijnen uit:
-

Bestuur/directieteam: naast de ‘statutaire rol’ zorgt het team voor strategische
contacten met onderwijsinstellingen en werkgevers.

-

Manager: dagelijkse contacten met externe partijen en dagelijkse aansturing van de
werkzaamheden, medewerkers en de operationele bedrijfsvoering.

-

Medewerkers: uitvoering van de taken en werkzaamheden. In principe zijn de
medewerkers afkomstig vanuit het cluster WIZ en Concern voor Werk voor de taken
die in de huidige situatie worden uitgevoerd.

Concern voor Werk
De Werkcorporatie maakt gebruik van de infrastructuur van Concern voor Werk voor
werkplekfaciliteiten voor de doelgroep. De afspraken over vergoedingen voor het gebruik
worden vastgelegd in een DVO (dienstverleningsovereenkomst).
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6. Rechtsvorm
6.1.

Mogelijkheden

Bij het op afstand zetten van de uitvoering van een gemeentelijke taak zijn de volgende
rechtsvormen mogelijk:
Publiekrechtelijk
- Openbaar Lichaam (Gemeenschappelijke Regeling)
- Gemeenschappelijk Orgaan
- Lichte regeling (bestuursovereenkomst)
Privaatrechtelijk
- Vennootschap (BV, NV of CV: besloten, naamloos of commanditair)
- Stichting
In bijlage 5 staat een nadere toelichting op elke rechtsvorm.

6.2.

Analyse

Op basis van uitgangspunten en ontwerpprincipes zijn de volgende rechtsvormen geschikt
voor de Werkcorporatie:
- Vennootschap (BV of NV)
- Stichting
De andere rechtsvormen voldoen niet aan aspecten zoals rechtspersoonlijkheid of zijn niet
toepasbaar (gemeenschappelijke regeling als er maar een partij eigenaar is).
Bij de vennootschap is er nauwelijks verschil tussen besloten of naamloos. Bij een naamloze
vennootschap staan de aandelen niet op naam en deze zijn eenvoudig overdraagbaar. Bij de
Werkcorporatie is het niet voor te stellen dat er met die reden overdracht van aandelen zal
plaatsvinden. Om die reden zal een vennootschap in de vorm van een BV zijn.
De vraag is of de voorkeur uitgaat naar een BV (besloten vennootschap) of een stichting.
Besloten Vennootschap
Een BV is een rechtspersoon waarvan het kapitaal in aandelen is verdeeld. Aandelen van een
BV zijn niet vrij verhandelbaar. Een BV heeft een bestuur, algemene vergadering van
aandeelhouders en eventueel raad van commissarissen/toezicht.
Stichting
Een stichting is een rechtspersoon met een bestuur maar geen controlerend mechanisme in
de vorm van een vergadering van aandeelhouders of leden. Wel kan een raad van toezicht
worden ingesteld.
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Een stichting wordt opgericht om met een vermogen een doel te realiseren; in de statuten
staat vermeld welk doel dat is. De sturingsmogelijkheden zijn beperkt, mede omdat
overheidsinstanties in beginsel niet deelnemen aan het bestuur.

6.3.

Voorkeur

De voorkeur ligt bij een Besloten Vennootschap als rechtsvorm. De reden is dat er een
verplichting is tot een controlerend orgaan in de vorm van een algemene vergadering van
aandeelhouders. Een stichting mag geen winst uitkeren en een BV mag en kan dat wel aan
de aandeelhouder (= de gemeente). Uit de voorbeelden van andere gemeenten (Deventer,
Lelystad) blijkt dat deze na analyse kiezen voor een BV als rechtsvorm.
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7. Financiën
7.1.

Bekostigingsvorm

Bekostiging gaat over de manier waarop de bijdrage van de gemeente aan de werkcorporatie
wordt vastgesteld. Er zijn diverse mogelijkheden voor bekostiging: functie-, prestatie- en
resultaatgericht (zie bijlage 6 met toelichting). De bekostiging wordt als volgt ingevuld:
Bekostigingsvorm

Beschrijving

Dienstverlening
Werkcorporatie

Functiegericht
(input)

Bekostiging op basis van het leveren van
een dienst of uitvoering van een functie.
Omvang van financiering is vooraf
bepaald op basis van een werkplan met
onderbouwing van benodigde middelen.
Er worden afspraken gemaakt over de
vorm en verrekening op basis van
nacalculatie van kosten.

Financiering betreft organisatiekosten
(personeel en piofach) voor algemene
dienstverlening zoals:
- Werkgeversbenadering
- Intake werkzoekenden

Prestatiegericht
(output)

Bekostiging op basis van uitgevoerde
activiteiten of prestaties.
De omvang van de financiering is
gerelateerd aan een budget voor cliënten
of aantallen producten. Per product is
inzichtelijk welke activiteiten worden
geleverd en hoe de productprijs is
opgebouwd.

Financiering heeft betrekking op
aantallen prestaties. Bijvoorbeeld:
- Loonkostensubsidie
- Scholingstrajecten
- Werkbegeleiding

Resultaatgericht
(outcome)

Bekostiging op basis van behaalde
resultaten. Bij de Werkcorporatie is dit
‘uitstroom naar werk’. Dit wordt niet
toegepast voor de bekostiging (wel als
resultaatverantwoording).

Niet van toepassing.

De huidige bekostigingswijze van taken die overgaan naar de Werkcorporatie is dat:
- Algemene werkzaamheden van de gemeentelijke klantmanagers worden gedekt uit de
algemene middelen (niet zijnde Participatiebudget). Dit zijn werkzaamheden zoals:
intake, handhaving. De werkgeversbenadering wordt ook grotendeels gedekt uit de
algemene middelen.
- Trajectgebonden werkzaamheden van de gemeentelijke klantmanagers worden zoveel
mogelijk gedekt uit het Participatiebudget en als het budget niet toereikend is uit de
algemene middelen.
- De gemeente heeft de afspraak met Concern voor Werk over inkoop van
werkervaringsplekken.
De voorgestelde bekostiging betreft een combinatie van functie- en prestatiegericht.
De bijdrage bestaat uit een:
- Algemene bijdrage voor algemene dienstverlening
- Prestatiebijdrage op basis van aantal trajecten x trajectprijs
De motivatie voor de keuze:
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-

Sluit aan bij de huidige bekostigingswijze van taken die overgaan van de gemeente en
Concern voor Werk naar de Werkcorporatie.
Overzichtelijk, het is duidelijk wat wordt geleverd voor wat wordt betaald.

De aansturing van de Werkcorporatie is niet gekoppeld aan de vorm van bekostiging en zal
resultaatgericht zijn. Het doel is om zoveel mogelijk uitstroom naar werk te realiseren. De
Werkcorporatie zal zich over de realisatie van deze doelstelling verantwoorden.

7.2.

Bekostigingsomvang

De omvang voor de bekostiging kan door middel van twee varianten worden bepaald:
- een integrale kostprijs;
- gedeeltelijke kostprijs.
Integrale kostprijs
De Werkcorporatie gaat een aantal diensten betrekken van de gemeente en Concern voor
Werk (detachering personeel, diensten bedrijfsvoering, huisvesting, IT). Bij een integrale
kostprijs worden alle kosten door gemeente en Concern voor Werk doorbelast aan de
Werkcorporatie. Er is geen dienstverlening ‘om niet’.
Gedeeltelijke kostprijs (‘ deel gesloten beurzen’)
Niet alle kosten worden doorbelast aan de Werkcorporatie. Een deel gaat om niet, de dekking
is dan op een andere manier geregeld (een voorbeeld zijn de personeelskosten bij
detachering; als deze niet worden doorbelast dan zijn deze voor de Werkcorporatie ‘ om niet’.
Dit betekent ook dat de Werkcorporatie er geen vergoeding voor ontvangt; de middelen
blijven bij de gemeente en Concern voor Werk) . De kosten worden niet doorbelast naar de
Werkcorporatie en er staat geen vergoeding tegenover voor de Werkcorporatie.
Het advies is om de bekostiging in te richten op basis van: integrale kostprijs
De motivatie voor integrale kostprijs
- Transparant: De feitelijke kosten worden zo veel als mogelijk doorbelast.
- Sluit aan bij toekomstige wet- en regelgeving (markt en overheid).
Het advies kan altijd worden heroverwogen. Bijvoorbeeld indien een andere variant gunstiger
is ten aanzien van Btw-effecten en indien een andere variant beter voldoet aan toekomstige
wet- en regelgeving en verantwoordingsvereisten voor rijksbijdragen en/of subsidies.

7.3.

Contractering

Contractering betreft de overeenkomst die de gemeente als opdrachtgever sluit met de
Werkcorporatie als opdrachtnemer. De uitgangspunten voor de contractering tussen
gemeente en Werkcorporatie zijn:
1)

2)

Raamovereenkomst met jaarlijks uitvoeringsprogramma
De gemeente en de Werkcorporatie komen een raamovereenkomst overeen met een
jaarlijkse actualisatie van het uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma bevat de
geraamde prestaties in een uitvoeringsjaar en de bijbehorende financiële vergoeding. De
opzet van de raamovereenkomst staat in bijlage 8.
Statuten als basis
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Er zijn statuten voor de Werkcorporatie. De raamovereenkomst bevat geen artikelen over
zaken die al in de statuten zijn geregeld.
3)

Vertrouwen als basis
De gemeente gaat bij de invulling van het opdrachtgeverschap uit van vertrouwen. Dit
versterkt openheid en duidelijkheid. De opdrachtgever stuurt en bemoeit zich niet met de
bedrijfsvoering en uitvoerende werkzaamheden.

4)

Groeiproces
Het invullen van de rol van opdrachtgever en de relatie met de Werkcorporatie als
opdrachtnemer zal niet in een keer optimaal zijn. Dat betekent een groeiproces met
ruimte voor evaluatie.

5)

Sturing op output
De gemeente maakt afspraken met de Werkcorporatie over doelstellingen en prestaties.
Daarmee stuurt de gemeente op output. Sturing op output wordt gebaseerd op
afgesproken prestatie-indicatoren en informatie die door de Werkcorporatie wordt
aangeleverd. Bewaking van de voortgang vindt periodiek plaats via documenten en
voortgangsgesprekken.

6)

Flexibel
De Werkcorporatie is flexibel. Bij nieuwe ontwikkelingen en beleidsvoornemens is er
bereidheid om doelstellingen, prestaties of de uitvoeringswijze in overleg met de
opdrachtgever aan te passen.

7)

Ruimte voor innovatie
Binnen de bepalingen van de raamovereenkomst heeft de gemeente oog voor voldoende
ruimte bij de Werkcorporatie voor innovatie en vernieuwing. De Werkcorporatie heeft
daarbij zelf de verantwoordelijkheid om dit vorm te geven en kwaliteit en efficiency te
waarborgen.

8)

Opdracht op basis van vaste prijsstelling
Bij het aangaan van de raamovereenkomst zijn de afspraken met vaste prijsstellingen per
prestatie. Opdrachten voor niet gestandaardiseerde producten of diensten vinden plaats
op basis van een kosteninschatting vooraf en verantwoording achteraf.

7.4.

Werkbegroting

Indicatief
De werkbegroting is indicatief en bedoeld om inzicht te bieden in de geraamde kosten en
opbrengsten ten behoeve van besluitvorming. Het indicatieve karakter heeft te maken met
enkele onzekerheden over de feitelijke inrichting van de Werkcorporatie (keuze voor
huisvesting, exacte omvang van de benodigde IT faciliteiten). Na besluitvorming over de
oprichting maakt de Werkcorporatie een actuele begroting 2015 met meerjarenraming
volgens de bepalingen van de statuten.

Spoor 1: Grove berekening personeels- en organisatiekosten
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De werkbegroting is langs twee sporen opgesteld. Het eerste spoor is een grove lijn van
berekenen die aansluit op de methode die de gemeente hanteert voor het bepalen van kosten
in de gemeentebegroting. De methode van spoor 1 is:
- Bepalen omvang formatie en aantal productieve uren
- Aantal productieve uren x interne uurtarief cluster WIZ
- Opslag met gemeentelijk overheadpercentage
Deze methode leidt tot de volgende uitkomsten:
Berekeningspost
Primaire formatie

Omvang

Toelichting
7,4

Omvang formatie is 7,9 fte: 1 manager en 6,9 medewerkers.
Uitgangspunt is dat de manager voor 50% direct productief is en
50% leidinggevend. De primaire formatie (direct productief)
komt op 7,4: namelijk 6,9 medewerkers en 0,5 manager.

Productieve uren per fte
Aantal productie uren
Intern uurtarief cluster WIZ

1.400
10.290
€ 47,29

Primaire formatie x productieve uren
Dit is het uurtarief voor 2014

Subtotaal kosten

€ 487.000

Aantal productieve uren x interne uurtarief cluster WIZ

Opslag overhead

€ 307.000

Opslag van 63% voor personele overhead en materiële overhead

Totaal

€ 794.000

Spoor 2: Fijnmazige berekening personeels- en organisatiekosten
Het spoor van de fijnmazige lijn kent een berekening van kostenonderdelen van de
Werkcorporatie. Dit is gebaseerd op:
Berekeningspost

Omvang

Omvang formatie

7,9 fte FTE (inclusief 1,0 fte manager)

Formatiekosten

W erkgeverslasten conform inschaling medewerkers. Opslag
opleiding (2%) en algemene personeelskosten (6% voor oa
reiskosten, kantoorbenodigdheden, abonnementen, etc)

Opslag personele overhead

28 % op formatiekosten, gebaseerd op een normatief kengetal
voor de functies:
financiën, bedrijfsvoering, P&C ; communicatie en marketing ;
personeelszaken ; DIV, post en archief ; Secretariaat ; juridisch,
inkoop, KAM

ICT kosten per fte

€ 6.500 (kantoorautomatisering, vakapplicaties, telefonie,
licenties, beveiliging, datakoppelingen)

Huisvestingskosten per fte

€ 4.500 (huur pand, servicekosten pand, servicekosten werkplek
(incl schoonmaak) en kantoor- en werkplekinrichting. Bedrag is
voor werkplekken en overleg- en vergaderruimtes

Totaal

€ 804.000

Dit leidt tot begrote kosten voor personeel en de organisatie van € 804.000,-. De
onderliggende cijfers komen in paragraaf 7.6 terug.
Conclusie personeels- en organisatiekosten
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De twee sporen leiden tot nagenoeg dezelfde kosten (€ 794.000 versus € 804.000; 1%
verschil). Dit betekent dat we een betrouwbaar inzicht hebben in de personeels- en
organisatiekosten. Vanwege de inzichtelijkheid zullen we de indicatieve werkbegroting op
spoor 2 baseren. Dit biedt het meeste inzicht in de onderliggen kostenopbouw.
Cliëntkosten
De cliëntkosten zijn uitgaven ten behoeve van een individuele cliënt. De omvang van de
cliëntkosten wordt bepaald aan de hand van beleidsambities en budget. De beleidsambities
hebben te maken met aard en omvang van de doelgroep (hoeveel mensen die onder de
Participatiewet vallen doen een beroep op de dienstverlening van de werkcorporatie), de
doelstellingen (hoeveel en welk type uitstroom naar werk of tijdelijk werk willen we
realiseren) en de effectiviteit van beschikbare instrumenten (welk instrument past het beste
bij de cliënt en het werkaanbod). Het beschikbare budget heeft te maken met wat
beschikbaar is vanuit het Participatiebudget (rijksbijdrage voor de gemeente) en eventueel
nog de algemene middelen of tijdelijke subsidie(s).

7.5.

Inkomsten

De inkomsten bestaan uit:
Structurele inkomsten:
a) Participatiebudget.
b) Uitvoeringskostenkosten Participatiewet
c) Algemene middelen.
Potentiële incidentele inkomsten:
d) Subsidie (ESF).
e) Middelen uit BUIG bij het bieden van een detacheringsconstructie aan werkgevers. Dit is
als incidenteel aangemerkt, omdat dit geldt voor de looptijd waarin een dergelijke
constructie wordt geboden.

Participatiebudget
Het Participatiebudget is een rijksbijdrage en bedoeld voor de bekostiging van uitgaven voor
de Wet sociale werkvoorziening en re-integratie. Onder de kosten voor re-integratie mogen
ook kosten vallen van klantmanagers voor zover deze betrekking hebben op de
ondersteuning van cliënten. De gemeente heeft vanaf 1 januari 2015 de beleidsvrijheid bij de
toedeling van het budget. Op het budget is in 2015 een korting toegepast van 8% ten
opzichte van 2014. Hieronder staat het Participatiebudget voor re-integratie (exclusief Wsw)
voor 2015 met een prognose voor de jaren erna op basis van het gemeentelijke percentage
van het landelijke totaalbudget.
2015

2016

2017

2018

€ 1.097.000

€ 1.097.000

€ 1.100.000

€ 1.140.000

Participatiebudget
re-integratie

Het budget stijgt licht vanaf 2016, maar vanaf 2015 krijgt de gemeente ook te maken met de
instroom van een nieuwe doelgroep die onder de Participatiewet valt.
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De huidige WWB’ers (bijstand) wordt vanaf 1 januari verdeeld over de Werkcorporatie
(mogelijke gehele of gedeeltelijke terugkeer naar de arbeidsmarkt) en de sociale teams. Dit
betekent ook dat het budget voor re-integratie voor deze doelgroep verdeeld moet worden
over de Werkcorporatie en de sociale teams. Daarbij is gerekend met een verdeling van de
doelgroep van 1/3 naar de Werkcorporatie en 2/3 naar de sociale teams. Dit leidt tot de
volgende voorgenomen verdeling van het Participatiebudget voor re-integratie:
Verdeling
Sociale Teams

Omvang

Budget 2015

2/3 doelgroep WWB

€ 297.000

(circa 600 mensen)
Werkcorporatie
-

Loonkostensubsidie

-

Trajecten

-

Jobcoaching (begeleiding op werkvloer)

-

Begeleiding door klantmanagers

-

Sollicitatietrainingen

-

Projecten

1/3 doelgroep WWB

€ 800.000

(circa 250 mensen)

Instroom nieuwe
doelgroep per 1/1/2015

NUG (Niet uitkerings
gerechtigden)

Inkoopafspraak
Doelstelling van de Werkcorporatie is het zoveel mogelijk uit laten stromen van cliënten naar
regulier werk. Om dit te bewerkstelligen is een periode van werkervaring vaak noodzakelijk
waarin belemmeringen om bij een gewone werkgever aan de slag te gaan gediagnostiseerd
en weggenomen worden. Voor de deelnemers binnen de Werkcorporatie geldt dat iedereen
die kan werken ook daadwerkelijk gaat werken, waarbij de periode van werkervaring opdoen
in de regel niet langer is dan een jaar. Om deze doelstelling te realiseren wordt door de
Werkcorporatie gebruik gemaakt van de infrastructuur van Concern voor Werk.
Dit uitgangspunt sluit aan bij wat de Rijksoverheid beoogt; de aanwezige infrastructuur van
Wsw bedrijven benutten om zoveel mogelijk mensen onder het regime van de Participatiewet
aan het werk te helpen. Bovendien kan op deze wijze het participatiebudget ingezet worden
waar het voor bedoeld is: cliënten re-integreren naar regulier werk. Dit in tegenstelling tot
andere scenario’s waarbij de optredende tekorten binnen Wsw organisaties door een
teruglopende subsidie gedekt worden vanuit het participatiebudget.
In dit kader zijn er volume afspraken gemaakt waarbij de verschillende gemeenten die
deelnemen in de Gemeenschappelijke Regeling IJsselmeergroep hun gezamenlijke
infrastructuur van Concern voor Werk blijven benutten. De werkplekken worden ter
beschikking gesteld door Concern voor Werk en het management draagt zorg voor het
verwezenlijken van de doelstellingen die de klantmanagers van de Werkcorporatie stellen bij
aanvang van het traject.
In het kader van de activiteiten van de Werkcorporatie en het inkopen van werkplekken bij
Concern voor Werk gelden de volgende volume afspraken in geld uitgedrukt.
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Jaar

Volume

Stijging t.o.v. voorgaande jaar

2013

€ 180.000

Het betreft trajecten Work First en
werkervaringsbanen Groen Doen

2014

€ 255.000

+ € 75.000

2015

€ 380.000

+ € 125.000

2016

€ 430.000

+ € 50.000

2017

€ 455.000

+ € 25.000

Indien de methode gehanteerd wordt waarbij de Werkcorporatie een detacheringsvergoeding
betaald voor klantmanagers van de gemeente en Concern voor Werk dan kan de
detacheringsvergoeding die Concern voor Werk ontvangt afgetrokken worden van de
hierboven genoemde volumes. Het gaat dan om een gemiddelde salarispost van € 150.000
per jaar. Op deze wijze kunnen meer werkplekken ter beschikking gesteld worden voor
minder kosten.
Uitvoeringskosten Participatiewet
In het kader van de Participatiewet wordt vanaf 2015 de toegang tot de Wajong beperkt en
de nieuwe instroom wordt bediend door de gemeenten in plaats van het UWV. Hierdoor zal
de gemeentelijke doelgroep toenemen, omdat mensen met arbeidsvermogen - die bij
ongewijzigd beleid onder de (financiële) verantwoordelijkheid van UWV zouden komen vanaf 2015 onder de Participatiewet gaan vallen. Het kabinet voegt voor de uitvoeringskosten
ten behoeve van de genoemde nieuwe doelgroep middelen toe aan de algemene uitkering.
Voor de periode na 2019 geldt dat de omvang mede in het licht van de geleidelijke toename
van de doelgroep Participatiewet integraal zal worden bezien binnen de dan geldende
financieringssystematiek. Voor Noordoostpolder is de toevoeging voor de uitvoeringskosten:
€ 5.395 voor 2015, € 17.683 voor 2016, € 29.294 voor 2017 en € 40.089 voor 2018.
Algemene middelen
De inzet van (een gemeentelijke bijdrage uit) algemene middelen is om de personeels- en
organisatiekosten te dekken die niet gedekt kunnen worden uit het Participatiebudget en de
uitvoeringskosten Participatiewet. In de huidige situatie worden algemene middelen door de
gemeente ingezet om de taken uit te voeren. Het Participatiebudget is niet toereikend om alle
personeels- en organisatiekosten te dekken en het is ten dele toegestaan om deze kosten te
bekostigen uit het Participatiebudget.
ESF
De gemeente heeft een aanvraag ingediend voor een ESF-subsidie die betrekking heeft op
de taken en kosten van de Werkcorporatie. De totale aanvraag die is gedaan door de
gemeente is € 633.320 voor de periode mei 2014 tot mei 2016. De ESF subsidie is maximaal
50% ofwel € 316.660. Eerste uitbetaling wordt niet verwacht voor najaar 2015. Het gaat om
een subsidie die is geoormerkt en die incidenteel kan worden aangewend om de personele
kosten te dekken voor het begeleiden van cliënten naar werk.
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De Werkcorporatie ziet de bijdrage in de vorm van een ESF-subsidie als een tijdelijke
inkomstenbron; deze wordt niet ingezet om structurele kosten te dekken. De ESF-subsidie
dient om extra activiteiten te ontplooien (start en ontwikkeling Werkcorporatie) en om
diensten voor cliënten uit te voeren. De ESF-subsidie is meer dan welkom om de komende
jaren de participatie inspanningen op peil te houden gegeven de situatie van een stijgende
omvang van de doelgroep en dalende rijksmiddelen.
BUIG (rijksbijdrage voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen)
Wettelijk is er een mogelijkheid om betaling van loonkostensubsidie te doen uit het BUIGbudget voor de groep die blijvend niet het minimumloon kan verdienen. Deze mogelijkheid
doet zich financieel alleen voor indien er voldoende budgetruimte is (de uitkeringen moeten
ook betaald worden). Voor de Werkcorporatie is er binnen deze kaders een mogelijkheid om
loonkostensubsidie te verstrekken die wordt gedekt uit het BUIG-budget. Indien de
Werkcorporatie dit voor de doelgroep gaat aanbieden dan is vooraf toestemming nodig van
de gemeentelijke budgethouder en het college en de gemeenteraad. Hiervoor zal dus een
apart voorstel worden gedaan als de Werkcorporatie dit wil aanbieden.
Loonkostensubsidie voor mensen die wel het minimumloon kunnen verdienen maar in de
startfase niet 100% productief zijn en waarvoor de werkgever tijdelijk wordt gecompenseerd
worden betaald uit het Participatiebudget.

7.6.

Baten en lasten

De verwachte lasten en baten staan in de onderstaande indicatieve werkbegroting:
Indicatieve werkbegroting van de Werkcorporatie
LASTEN
Nr

Begrotingsposten

0

Cliëntkosten

0.1

Loonkostensubsidie

0.2

Inkoop trajecten

0.3

Overig (jobcoaching, projecten, cliëntondersteuning)

1

KOSTEN PERSONEEL

2015

2016

2017

2018

€ 650.000

€ 650.000

€ 660.563

€ 693.063

De onderverdeling wordt gemaakt in de definitieve begroting

€ 548.585

€ 551.328

€ 554.085

€ 556.855

7,9

7,9

7,9

7,9

Omvang formatie
2

KOSTEN BEDRIJFSVOERING EN ONDERSTEUNING

€

139.793

€

140.492

€

141.194

€

141.900

3

MATERIELE OVERHEAD / INDIRECTE KOSTEN

€

110.716

€

111.546

€

112.382

€

113.225

3.1

ICT: hardware, software, telefonie

€

65.312

€ 65.802

€ 66.295

€ 66.793

3.2

Huisvesting: huur, service, pand-/ werkplekinrichting

€

35.404

€ 35.669

€ 35.937

€ 36.206

3.3

Vergoeding Raad van Toezicht

€

5.000

€ 5.038

€ 5.075

€ 5.113

3.4

Accountant, adviezen fiscaal

€

5.000

€ 5.038

€ 5.075

€ 5.113

3.5

Marketing en communicatie

5.000

€ 5.038

€ 5.075

€ 5.113
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€

4

ONVOORZIEN

€

5.010

TOTAAL LASTEN

€ 1.454.103

€

5.041

€

5.072

€ 5.110

€ 1.458.406

€ 1.473.295

€ 1.510.153

BATEN Structureel
Nummer

Begrotingsposten

2015

2016

2017

2018

5.1

Participatiebudget

€ 800.000

€ 800.000

€ 813.000

€ 853.000

5.2

Rijksbijdrage uitvoeringskosten Participatiewet
(nieuwe doelgroep)
Gemeentelijke bijdrage (algemene middelen)

€ 5.395

€ 17.683

€ 29.294

€ 40.089

5.3

Totaal BATEN Structureel

€

648.708

€

640.723

€

631.001

€ 1.454.103

€ 1.458.406

€ 1.473.295

€

617.064

€ 1.510.153

BATEN INCIDENTEEL
Nummer

Begrotingsposten

5.4

ESF Subsidie

€ 56.545

€ 113.089

€ 56.545

Totaal BATEN Incidenteel

€ 56.545

€ 113.089

€ 56.545

Toelichting:
0 Clientkosten
De kosten voor trajecten zijn exclusief de kosten van de gemeentelijke klantmanagers en de
trajectmanagers van Concern voor Werk; deze kosten komen terug bij andere
begrotingsonderdelen.
In 2015 is van het Participatiebudget (€ 800.000) dus € 650.000 begroot voor directe
cliëntgebonden uitgaven en € 150.000 voor dekking van de kosten van klantmanagers en
trajectmanagers van de Werkcorporatie die cliëntgebonden werkzaamheden uitvoeren.
De stijgende rijksbijdrage vanaf 2016 is de oorzaak van het stijgende budget.
1 Kosten personeel
Dit zijn de werkgeverslasten voor de manager, klantmanagers, werkgeversteam en
trajectmanagers. De berekening is gebaseerd op een formatieomvang van 7,9 fte.
2 Bedrijfsvoering en ondersteuning
Dit zijn de kosten voor bedrijfsvoering en ondersteuning die de Werkcorporatie inkoopt van
de gemeente of Concern voor Werk. De kosten hebben betrekking op: financiën,
bedrijfsvoering en planning & control; communicatie; automatisering (incl applicatiebeheer),
personeelszaken, facilitair, documentatie, archief, secretariële ondersteuning, juridische
advies, inkoop, KAM.
3 Materiële overhead / indirecte kosten
IT: kosten voor de complete automatisering: computer, printer, telefoon, toegang tot data,
beveiliging, licenties (algemene applicaties en vakapplicaties), website)
Huisvesting: kosten voor huur, servicekosten (schoonmaak) en de pand- en
kantoorinrichting. Er is gerekend met een kantooroppervlak van 175m2 inclusief ruimte voor
vergaderingen en spreekkamers voor cliënten.
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Raad van Toezicht: begrote kosten voor bezoldiging leden; directieteam/bestuur is
onbezoldigd

7.7.

Financieel effect

Het financieel effect kan worden bepaald door de huidige situatie van de taakuitvoering te
vergelijken met de toekomstige situatie van de Werkcorporatie.
Situatie huidig (2014)
Totale kosten
Dekking P-budget
Dekking algemeen

€ 1.35 mln
€ 0,8 mln
€ 0,65 mln

Situatie Werkcorporatie (2015)
Totale kosten
€ 1.45 mln
Dekking P-budget
€ 0,8 mln
Dekking algemeen
€ 0,65 mln

In de huidige situatie is 0,9 formatieplaats van het werkgeversteam tijdelijk gedekt tot en
met 2015. Vanaf 2015 is er in de huidige situatie geen structurele dekking voor.
De meerkosten van de werkcorporatie zijn ongeveer € 100.000. De oorzaak is:
- € 10.000 vanwege functioneren als zelfstandige organisatie (accountant, raad van
toezicht, financiële verantwoording)
- € 90.000 vanwege de toegevoegde functie van de manager; deze functie wordt in de
huidige situatie tijdelijk ingevuld bij het cluster WIZ
In totaal is het nodig om vanaf 2015 de volgende kosten te dekken in de gemeentelijke
begroting:
- Meerkosten: € 10.000 per jaar structureel
- Manager: € 90.000 per jaar voor een periode van 3 jaar
- Werkgeversteam: € 55.000 per jaar structureel
De dekking is als volgt:
- Kosten manager: ESF-subsidie gedurende drie jaar. De periode van aanstelling van de
manager is gelijk aan de periode waarop de ESF-subsidie beschikbaar is. De kosten
zijn € 270.000 gedurende drie jaar en de ESF-subsidie is € 225.000.
- Resterende kosten: € 70.000 (werkgeversteam + resterende dekking manager). De
dekking komt uit de besparing op de uitkeringslasten door de uitstroom van mensen
naar werk. De gemeente heeft een directe financiële besparing op de uitkeringslasten
indien de werkcorporatie mensen succesvol naar werk leidt. De gemeente ontvangt
dan de rijksbijdrage (BUIG) en hoeft minder uitkeringen te verstrekken. Dit vraagt om
een duidelijke meting in hoeverre een verhoogde uitstroom naar werk is veroorzaakt
door de inspanningen van de Werkcorporatie.
De meerkosten zijn gedekt bij een hogere uitstroom van 5 personen t.o.v. de huidige situatie
(besparing op uitkeringslasten is € 14.000 per persoon).
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Samenvattend:
Manager, periode van drie
jaar
Meerkosten, resterende
kosten manager en
dekking werkgeversteam;
jaarlijks

Kosten

Dekking

€ 270.000 voor 3 jaar

€ 225.000

€ 70.000 per jaar

€ 70.000

ESF subsidie, 3
jaar
Besparing
uitkeringslasten
(BUIG) door per
jaar 5 mensen
meer naar werk
te leiden dan in
de huidige
situatie

Er kan een nadelig Btw-effect optreden indien de Werkcorporatie ten opzichte van de huidige
situatie leidt tot Btw-verplichtingen die de gemeente niet kan compenseren bij het BCF.
Hierover wordt advies ingewonnen bij een fiscalist.

7.8.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de Werkcorporatie in staat is tegenvallers
zelf op te vangen. Aangezien de structurele verplichtingen in de begroting zijn opgenomen en
van dekking voorzien, is het weerstandsvermogen bedoeld voor het opvangen van risico’s.
Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de risico’s waar geen specifieke maatregelen
voor zijn getroffen en de capaciteit van de middelen en mogelijkheden die de organisatie
heeft om niet begrote kosten op te vangen. Elke organisatie – dus ook de Werkcorporatie loopt risico’s. Een deel van deze risico’s is afgedekt. Voorbeelden zijn het afsluiten van
verzekeringen of het vormen van voorzieningen. Dergelijke maatregelen kunnen in bepaalde
onvoorziene situaties niet afdoende zijn om risico’s te dekken.
De Werkcorporatie kan voor het opvangen van risico’s een beroep doen op de aandeelhouder
(= de gemeente). De procedure hiervoor heeft echter een lange doorlooptijd (raadsbesluit)
en de uitkomst staat niet vast. Om die reden is het wenselijk dat de werkcorporatie zelf
beschikt over een weerstandsvermogen om tegenvallers op te kunnen vangen. Zeker omdat
sprake is van diverse onzekerheden met risico’s (nieuwe organisatie, instroom nieuwe
doelgroep, druk op Participatiebudget).
Het weerstandsvermogen bestaat uit een algemene reserve. De omvang bepaalt in hoeverre
de Werkcorporatie in staat is om niet afgedekte risico’s op te vangen, zonder dat hier een
bijdrage nodig is van de aandeelhouder. De omvang van het weerstandsvermogen is
afhankelijk van de wijze waarop de begroting is ingericht. Gelet op specifieke kenmerken
(detachering personeel, inkoop bedrijfsvoering en ondersteuning) is sprake van een laag
risicoprofiel. Uitgaande van dit lage risicoprofiel en de begrotingsomvang is het standpunt om
een maximale omvang aan te houden van het weerstandsvermogen van 10% van de omzet.
Volume
Risicoprofiel
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Laag

Maximale omvang algemene reserve

10% van de omzet

Begrote omzet

€ 1.5 mln

Maximale omvang algemene reserve

€ 150.000

Het weerstandsvermogen in de vorm van de algemene reserve wordt gevormd door een
positief resultaat op basis van de jaarrekening.

7.9.

Planning & Control

De Planning & Control-cyclus staat beschrijven in bijlage 10.
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8. Personeel
8.1.

Uitgangspunten personeel

Er is een Sociaal Statuut met uitgangspunten, rechtspositionele waarborgen en nadere regels
om organisatiewijzigingen op verantwoorde wijze te laten verlopen. Er is geen noodzaak het
sociaal statuut van toepassing te verklaren op de vorming van de Werkcorporatie, immers:
1. De huidige rechtspositie van de betrokken medewerkers blijft ongewijzigd; er is
sprake van een overheids BV die belast wordt met uitvoering van gemeentelijke
taken. De CAR/UWO wordt toegepast cq de cao waaronder de medewerkers van
Concern voor Werk vallen;
2. Tot de oprichting van de werkcorporatie zullen de betrokken medewerkers in
projectvorm voor de Werkcorporatie werk uitvoeren;
3. Op het moment dat er sprake is van oprichting van de rechtsvorm (BV) zullen de
betrokken medewerkers worden gedetacheerd naar deze BV. Dit betekent nog steeds
dat de huidige rechtspositie van de betrokken medewerkers ongewijzigd blijft.
Mocht er op enig moment worden gekozen om de betrokken medewerkers over te laten gaan
naar de BV dan ontstaat er een andere situatie. Betrokken partijen zullen dan vaststellen of
het noodzakelijk is het dan geldende Sociaal Statuut van toepassing te verklaren en bestaat
de mogelijk in het verlengde daarvan een Sociaal Plan op te stellen.
De uitgangspunten voor het personeel zijn:
1.

Het overgangsprincipe voor medewerkers is ‘mens volgt werk’ en dat betekent dat de
medewerker overgaat naar de Werkcorporatie als het werk overgaat.

2.

Het overgangsprincipe geldt voor de primaire functies van klantmanager,
trajectmanager en werkgeversbenadering. Het principe geldt niet voor
ondersteunende functies (bedrijfsvoering, administratie). De Werkcorporatie zal deze
functies afnemen van de gemeente of Concern voor Werk.

3.

Vitale functies worden op basis van geschiktheidseisen ingevuld. Tot de vitale functies
behoort die van de manager Werkcorporatie.

4.

De overgang van medewerkers is via detachering. In beginsel is er geen limiet aan het
aantal medewerkers dat gedetacheerd kan worden. Een detachering wordt overwogen
als dit in het belang van de dienst is, met andere woorden als men taken gaat
uitvoeren die stroken met het doel van het project. Indien het dienstbelang
detachering rechtvaardigt dan zal dit naar verwachting niet tot problemen leiden en
mag van de medewerker worden verwacht dat deze meewerkt aan detachering. Wat
betreft de duur van de detachering is het zo dat dit in beginsel onbeperkt qua duur is.
Wel is het zo dat op grond van jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep de
ambtelijke aanstelling van kracht blijft door de detachering en deze niet door
tijdsverloop verloren gaat.

5.

Zowel voor medewerkers van de gemeente Noordoostpolder als voor medewerkers
van CvW geldt dat zij hun rechtspositie behouden.
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6.

Medewerkers met een tijdelijke aanstelling komen in aanmerking voor detachering
naar de Werkcorporatie gedurende de huidige aanstellingstermijn.

7.

Er worden vanaf 1 juli 2014 geen nieuwe rechtspositionele afspraken meer
gemaakt/toezeggingen gedaan die over de beoogde startdatum van 1 januari 2015
heen gaan.

8.

Vacatures bij de Werkcorporatie worden eerst geworven via een interne procedure bij
gemeente en Concern voor Werk.

8.2.

Positionering medewerkers

Aanstelling in algemene dienst
De betrokken medewerkers behouden hun aanstelling in algemene dienst. Daarbij geldt
tevens dat zij hun huidige taken ongewijzigd blijven verrichten. Wat wel veranderd is dat de
hiërarchische aansturing vanuit de werkcorporatie zal plaatsvinden door de manager
werkcorporatie en het directieteam werkcorporatie.
Detachering
Op het moment dat er sprake is van een volwaardige BV zullen de betrokken medewerkers
worden gedetacheerd naar deze BV conform het huidige detacheringsmodel (zie hiervoor de
bijlage 11). Detachering is zo veel mogelijk voor de volledige omvang van de functie van een
medewerker. Het is mogelijk dat een medewerker in een dienstverband bij de gemeente of
CvW andere werkzaamheden blijft verrichten naast de Werkcorporatie. De detachering naar
de Werkcorporatie is dan voor een procentueel gedeelte.
Formatie
De omvang van de formatie is gebaseerd op de huidige taakuitvoering en een verdeling van
de huidige klantgroep van WWB-ers naar de Werkcorporatie (zicht op werk) en de sociale
teams (participeren).
De formatie is als volgt opgebouwd:
FTE

FTE over naar
Werkcorporatie

Manager

1,0

1,0

Klantmanagers

2,8

2,8

Jobhunters

1,7

1,7

Subtotaal

5,5

5,5

Jobhunters

1,4

1,0

Trajectmanagers

1,4

1,4

Subtotaal

2,8

2,4

Totaal FTE

8,3

7,9

Gemeente

Concern voor Werk
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Functiewaardering
Zolang medewerkers niet definitief overgaan (in dienst komen) naar de werkcorporatie maar
in projectvorm voor de BV werken of worden gedetacheerd blijft de rechtspositie van de
betrokken medewerkers en daarmee het huidige functiewaarderingssysteem onverkort van
toepassing.
Aanname personeel
De B.V. is gerechtigd om personeel in dienst te nemen. Er zal worden voorzien in de
arbeidsvoorwaarden op het moment dat de situatie zich voordoet om personeel in dient te
laten treden van de B.V.

8.3.

Medezeggenschap

Bij organisatieveranderingsprocessen is inspraak van groot belang. Inspraak vindt plaats op
de volgende niveaus:
1. Directe
participatie
van
medewerkers
betrokken
bij
het
proces
van
organisatieverandering. In de vorming van de Werkcorporatie zijn medewerkers betrokken
in werkgroepen en er worden bijeenkomsten georganiseerd.
2. Indirecte participatie door medezeggenschap van de ondernemingsraad (OR).
De te nemen besluiten betreffende de te vormen Werkorganisatie en de inrichting van de
nieuwe organisatie vallen onder het bereik van de Wet op de ondernemingsraden. De OR
geeft advies over de nieuw te vormen organisatie en over de achterblijvende organisatie. Dit
is uitgewerkt in de bijlage 12.
Er treedt, door gebruik te maken van detachering, geen wijziging op in de rechtspositie en
arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren. Dit betekent dat het niet nodig is om een
Georganiseerd Overleg (GO) te raadplegen.
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9. Organisatiestructuur
De organisatiestructuur is de wijze waarop taken zijn verdeeld, afstemming tussen taken tot
stand is gebracht en de taken naar medewerkers zijn toebedeeld.
De inrichting van de organisatie is gebaseerd op een aantal uitgangspunten:
1. Organiseer dat er zo doelmatig als mogelijk gewerkt kan worden
2. Organiseer dat stafdiensten afgenomen worden vanuit de samenwerkende partijen
Gemeente Noordoostpolder en Concern voor Werk
3. Organiseer dat de manager het verandertraject vanaf juli 2014 vorm kan geven.
Een belangrijk stuurmechanisme bij organisaties is het meten van de effectiviteit. Het
vaststellen van de juiste doelen is een voorwaarde om goed te presteren.

9.1.

Organisatiedoelen

Met de Contingentiebenadering wordt gekeken naar de verschillende delen van de
organisatie. Organisaties halen hulpmiddelen uit de omgeving en zetten die om in output.

figuur: contingentie benadering

De doelbenadering betreft de outputkant en kijkt of de organisatie de doelen in termen van
gewenste output behaalt. De systeem-middelen benadering beoordeelt de effectiviteit door te
evalueren of de voor goede prestaties benodigde hulpmiddelen zijn ingezet. De internprocesbenadering kijkt naar interne processen.
Op tot een goede afweging te komen worden de drie benaderingen kort weergegeven.
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De Doelbenadering:
Bij de doelbenadering van effectiviteit identificeert men outputdoelen en beoordeelt of deze
zijn bereikt. Dit is een logische methode omdat de Werkcorporatie een bepaalde output
nastreeft. Voor de werkcorporatie zou dit dan kunnen zijn:
• Het aantal bemiddelingen naar werk
• Besparing op het verstrekken van uitkering (inkomensdeel)l
Indicatoren.
Voor de werkcorporatie zouden als indicatoren kunnen gelden:
• Aantal trajecten
• Aantal succesvol vervulde vacatures
• Aantal bezochte bedrijven / aantal buitengewone werkgevers
• Stappen per traject op de participatie ladder
• Kwaliteit van diensten
• Financiële stabiliteit
Toepasbaarheid.
De doelbenadering wordt toegepast omdat outputdoelen zich goed lenen voor metingen. Het
is niet altijd makkelijk de operationele doelen te identificeren en de prestaties te meten
vanwege twee problemen: meervoudige doelen en subjectieve indicatoren.
De systeem-middelen benadering
De systeem-middelen benadering kijkt naar de input. In de systeemvisie wordt effectiviteit
gedefinieerd als het vermogen van de organisatie, in relatieve of absolute zin, om haar
omgeving te benutten bij de aanschaf van middelen.
Indicatoren.
Mogelijke indicatoren:
• Onderhandelingspositie: het vermogen van de Werkcorporatie om haar omgeving te
benutten bij het verwerven van middelen;
• Het vermogen om de ontwikkelingen in de externe omgeving te onderkennen en te
interpreteren;
• Het vermogen om bronnen (geld, mensen, kennis, werkgeverscontacten, goodwill) in
te zetten om prestaties te bereiken.
Toepasbaarheid.
De benadering is zinvol wanneer andere indicatoren van prestaties niet voorhanden zijn
De intern-procesbenadering
Bij de intern-procesbenadering wordt de effectiviteit gemeten als de interne efficiency. In een
effectieve organisatie functioneert het interne proces soepel. De werknemers zijn tevreden en
hebben plezier in hun werk. De activiteiten garanderen een hoge productiviteit. Deze
benadering kijkt niet naar de externe omgeving. Het belangrijkste element is wat de
organisatie doet met de middelen.
Indicatoren.
Indicatoren van een effectieve organisatie zijn bij de intern-procesbenadering:
• Een sterke bedrijfscultuur en een positief werkklimaat;
• Teamgeest en teamwerk;
• Vertrouwen en een goede communicatie tussen werknemers en management;
• Besluitvorming dicht bij de informatiebronnen;
• Relevante feiten delen;
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Toepasbaarheid.
De intern-procesbenadering kent de opvatting dat toegewijde, actief participerende
werknemers en een positieve bedrijfscultuur een belangrijke maatstaf zijn voor effectiviteit.
Een nadeel is dat de relatie met de externe omgeving blijven buiten beeld.
De stakeholderbenadering
Een stakeholder is elke groep binnen of buiten de Werkcorporatie die belang heeft bij de
prestaties van de Werkcorporatie. Bij de stakeholdersbenadering kan de tevredenheid van
deze groepen als indicator van de bedrijfsprestaties dienen. Iedere groep stakeholders heeft
een eigen criterium voor effectiviteit omdat het een ander belang heeft bij en bij de
Werkcorporatie. Een iedere groep stakeholders moet onderzocht zijn om te weten te komen
of de Werkcorporatie goed presteert.
Indicatoren.
Stakeholder
1. Gemeente
2. Werknemers
3. Cliënten
4. Crediteuren
5. Gemeenschap
6. Onderwijs
7. Werkgevers

Criteria voor effectiviteit
aantal duurzame uitplaatsingen, naleving wet- en
tevredenheid, beloning, supervisie, motivatie
begeleiding, ontwikkeling, kwaliteit dienstverlening
kredietwaardigheid
bijdrage tot gemeenschap
aansluiting onderling: onderwijs-Werkcorporatie
passend aanbod

Toepasbaarheid.
De kracht is dat de effectiviteit in brede zin onder de loep genomen wordt; zowel factoren in
de omgeving als in de organisatie zijn erbij betrokken. De opvattingen van de gemeenschap
over de sociale verantwoordelijkheid speelt eveneens een rol, dit lijkt voor een organisatie als
de Werkcorporatie van evident belang,
Samenvattend
De verschillende benaderingen bieden ieder een andere bril voor het kijken naar
doelstellingen en indicatoren om te sturen en verantwoorden. De mogelijke indicatoren bij
elke benadering zijn betrokken bij het benoemen van de doelen en kritische prestatie
indicatoren (kpi). Deze zijn opgenomen in bijlage 9

9.2.

Organisatie structuur

Ten aanzien van de organisatiestructuur zijn drie modelvarianten uitgewerkt.
Structuur 1 “uitgaande van het bestaande”
De huidige invulling van de werkgeversbenadering, de trajectmanagers vanuit Concern voor
Werk en de klantmanagers vanuit de gemeente Noordoostpolder gaan naar de
Werkcorporatie en houden hun bestaande functie en case load.
Het organisatieplaatje geeft dan het volgende beeld.
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Figuur: uitgaande van het bestaande
De trajectmanagers vanuit Concern voor Werk (TM) zijn verantwoordelijk voor trajecten die
worden uitgevoerd, waarbij een tweetal trajectmanagers tevens een taak heeft binnen het
werkgeversteam (WGT). De klantmanagers uit de gemeentelijke organisatie (KM) vervullen
een begeleidende en handhavende functie richting cliënten. Tot slot is een tweetal
medewerkers gecommitteerd aan het binden en zoeken van werkgevers.
Structuur 2: “functiedeling”
De functies worden zoveel als mogelijk gedeeld. Hiermee wordt beoogd om per functiegebied
een optimaal mogelijke specialiteit en deskundigheid te ontwikkelen. Immers, de professional
die zich alleen bezig houdt met bijvoorbeeld handhaving (HHV) zal hier een grotere
deskundigheid in opbouwen dan iemand dit deze taak erbij doet.
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Figuur: functiedeling

De te
Pro
CvW
KM
HHV
WGT

onderscheiden functies in de figuur hierboven zijn:
:
projecten
:
trajecten ondergebracht binnen de infrastructuur van Concern voor Werk
:
basis klant managers functie
:
handhaving
:
werkgeversteam

Structuur 3: Matrix organisatie
Bij de matrix organisatie wordt er een basis gelegd met de functie van de klantmanager voor
wat betreft de intake; ontwikkeling en uitplaatsing van cliënten. Hierbij wordt uitgegaan van
het pareto principe. Dit betekent dat 80% van alle algemene werkzaamheden binnen de
functie van de klantmanager zijn opgenomen. De 20% wordt gescheiden georganiseerd
omdat hier specialisme wordt gevraagd. Dit leidt tot de volgende structuur.

Pagina 42 van 52

Figuur basis functie klantmanager bij matrix organisatie.
De manager stuurt voor wat betreft de algemene functie de klantmanagers aan met een
homogene functie. Nu is 80 % van de functie ingevuld en moet nog plek gevonden worden
voor de 20 % specialistische taken.
Deze taken behelzen de werkgevers contacten die in deze matrix ingericht worden in
sectoren en projecten waarbij projectmanagement vaardigheden nodig zijn die de
vaardigheden van de basis klant manager overstijgen.
Deze taken geven schematisch het volgende beeld.
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Figuur specialisme functies bij matrix organisatie.

De twee hierboven weergegeven delen samengevoegd maakt de matrix organisatie, waarbij
80% van de werkzaamheden is ondergebracht bij de generieke functie van klantmanager en
20% van de specialistische werkzaamheden is ondergebracht bij de specialist.
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Figuur de matrix organisatie.
Deze organisatievorm heeft een aantal voordelen. In de eerste plaats wordt een specialisme
ontwikkeld daar waar het nodig is. Daarnaast maakt deze organisatie inrichting dat zowel
aansluiting gevonden wordt bij de werkgever als klant (door de inrichting naar sectoren) als
naar de WWB cliënt in de algemene functie van klantmanager.
Ook blijft de kennis en intelligentie die vanzelfsprekend ontwikkeld wordt door de specialisten
binnen de eerste lijn. De specialisten zijn immers de klant managers zelf.
Invulling organisatiestructuur
De Werkcorporatie start met de structuur zoals de huidige situatie is (dit is structuur 1).
Directie, management en medewerkers bepalen de gewenste organisatiestructuur. Het advies
is daarbij om te groeien naar de matrixorganisatie (structuur 3) en deze naar eigen inzicht in
te richten.

9.3.

Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten

De Werkcorporatie gaat de bedrijfsvoering en ondersteunende diensten niet zelfstandig
uitvoeren maar betrekken van de gemeente en Concern voor Werk. De reden hiervoor is dat
beiden op dit moment al invulling geven aan deze diensten en het tot desintegratiekosten
leidt indien deze van externe partijen worden betrokken.
Concreet zal het gaan om de volgende diensten:
1. Personeelsadministratie en Personeelszaken:
Het voorstel is dat de gemeente en Concern voor Werk deze taken blijven uitvoeren
voor de medewerkers die worden gedetacheerd naar de Werkcorporatie. Voor nieuwe
medewerkers die eventueel in dienst komen van de Werkcorporatie worden de
diensten door Concern voor Werk geleverd.
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2. Informatievoorziening:
De diensten voor informatievoorziening (applicatiebeheer, systeembeheer, telefonie,
computers) worden afgenomen van de gemeente. De reden is dat gebruik wordt
gemaakt van applicaties van de gemeente (zoals GWS4all). Concern voor Werk levert
diensten die huisvesting gebonden zijn indien wordt gekozen om het pand van
Concern voor Werk te betrekken.
3. Financiën
Het cluster FPC (Financial, Planning & Control) van de gemeente gaat de financiële
administratie en invulling van alle P&C-onderdelen van de Werkcorporatie uitvoeren.
De motivatie is:
- De gemeente blijft verantwoordelijk voor de financiële verantwoording naar de
rijksoverheid over aanwending van het Participatiebudget.
- De huidige gemeentelijke applicaties (vooral GWS) zijn leidend voor de
inrichting van de informatievoorziening. De applicaties en de informatieuitwisseling zijn nu al op elkaar afgestemd. De betrokken personen hebben
ervaring met voeren van de financiële administratie en P&C-cyclus.
- De gemeente is enige financieel belanghebbende in de Werkcorporatie.
Voor de overige – meer operationele – diensten is nog geen keuze gemaakt. Deze volgt in
de inrichtingsfase:
4. KAM: kwaliteit Arbo en milieu
5. Arbodienstverlening; ten behoeve van eigen personeel en cliënten
6. Communicatie: zowel in- als extern
7. BMW: bedrijfsmaatschappelijk werk en psycho sociale interventie.
8. Archivering: van documenten van de bv en cliënt documenten.
9.4.

Kwaliteitsbeleid

Binnen de Werkcorporatie zal in algemene zin gewerkt worden volgens de Deming Circle.
Vanuit deze integrale aanpak maakt deze Deming Circle de afstemming tussen beleid,
strategie, management, medewerkers, financiën, informatie en processen
(organisatiegebieden) inzichtelijk. Het model bestaat uit zes organisatiegebieden, vier
resultaatgebieden en het veld ‘leren en verbeteren'.
De organisatiegebieden zijn:
•
•
•
•
•
•

Beleid en Strategie
Management
Medewerkers
Financiën
Informatie
Processen

De Werkcorporatie voert haar activiteiten met een bepaald doel uit. De organisatiegebieden
zijn de gebieden waarmee management (en bestuur) de Werkcorporatie inrichten en
besturen. Hierbij worden middelen ingezet (financiën, medewerkers, informatie en
processen) om beoogde doelen/effecten te kunnen bereiken. Deze doelen zijn heel
verschillend en liggen in de richting van het optimaal bedienen van de klanten van de
Werkcorporatie. Of de uitgevoerde activiteiten ook daadwerkelijk hebben geleid tot het
gewenste doel wordt gemeten in de resultaatgebieden. De verbindingslijnen tussen de
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aandachtsgebieden geven aan dat het model een integraal karakter heeft. De verschillende
elementen van het model beïnvloeden elkaar.
Naast de Deming-cirkel is er ook aandacht voor de zogenaamde IMWR-cirkel Het Instituut
Nederlandse Kwaliteit (INK) heeft in haar uitgave van 2008 deze IMWR-cirkel geïntroduceerd.
IMWR staat voor 'Inspireren' (prikkelen van de geest), 'Mobiliseren' (benutten van inspiratie
en ontwikkelen van kwaliteiten van betrokkenen), 'Waarderen' (bepalen wat van waarde is en
erkenning geven) en 'Reflecteren' (tijd nemen om terug te kijken). Deze cirkel gaat er vanuit
dat medewerkers een cruciale rol spelen in de ontwikkeling van de organisatie.
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10.
10.1.

Huisvesting
Selectieproces

De keuze voor de huisvesting is op basis van de leidraad in de volgende paragraaf. De keuze
wordt gemaakt door het directieteam op basis van gezamenlijke bezichtiging van het pand
door directieteam, manager en medewerkers.

10.2.

Uitgangspunten huisvesting

De uitgangspunten voor de huisvesting zijn:
1) Een gebouw dat eigendom is of in gebruik is van de gemeente of Concern van Werk en
in principe geen commercieel vastgoed.
2) Eén locatie voor huisvesting van de manager, medewerkers en ontvangst van cliënten.
3) De Werkcorporatie is herkenbaar met een eigen identiteit en uitstraling.
4) De huisvesting is gebaseerd op de huisvestingsvisie en het kantoor-/ werkplekconcept
(bijlage 13).
5) Flexpercentage van 80% (10 fte is 8 werkplekken) dat is gebaseerd op de verwachte
externe contacten (werkgevers, stakeholders).
6) De
-

huisvestingsvisie is gebaseerd op de volgende principes:
Digitaal werken
Laagdrempelig
Innovatief
Activerend en werkgericht

7) Het kantoorconcept gaat uit van twee gebruikersgroepen (cliënten en medewerkers).
8) Op basis van de personele omvang (aantal fte’s) en ruimtes voor cliëntgesprekken is
175 m2 bruto vloeroppervlakte (bvo) nodig.
9) De begrote huisvestingslasten zijn € 35.000 per jaar voor 8 formatieplaatsen met de
benodigde ruimten voor vergaderingen en cliëntgesprekken. Het bedrag bevat de
kosten voor: huur, servicekosten pand en werkplek, inrichting pand en werkplekken.

10.3.

Leidraad voor Toetsing

De keuze voor de huisvestingslocatie is op basis van onderstaande aspecten indien er
meerdere geschikte panden zijn waartussen een keuze wordt gemaakt:
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Eisen

Score

1) Gebouw is uiterlijk 15 november 2014 beschikbaar met
het oog op de inrichting
2) Beschikbaarheid minimaal 175 m2 bvo
3) Kosten

Puntenscore hoogste – laagste.
Weging: 25 %

4) Bereikbaarheid
- Centrale ligging
- OV
- Fietsenstalling
- Parkeerplaatsen

Puntenscore hoogste – laagste.
Weging: 20 %

5) Uitstraling
- Uitnodigend
- Werkgericht

Beoordeling na bezichtiging
Weging: 10 %

6) Faciliteiten
- Ruimte voor vergadering, opleiding
- Spreekkamers
- Veiligheid ontvangt cliënten

Puntenscore hoogste – laagste.
Weging: 10 %

7) Comfort
- Klimaatbeheersing
- Toegankelijk voor minder validen

Puntenscore hoogste – laagste.
Weging: 10 %

8) Medewerker oordeel

Puntenscore hoogst - laagste
Weging: 25 %
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11.
11.1.

Informatievoorziening
Uitgangspunten informatievoorziening

De informatievoorziening is ondersteunend aan de dienstverlening en werkprocessen van de
Werkcorporatie. Een goede informatievoorziening is een belangrijke voorwaarde voor een
effectieve en efficiënte uitvoering van de taken. De informatievoorziening van de
Werkorganisatie is gebaseerd op de uitgangspunten:
1) De informatievoorziening is operationeel op de oprichtingsdatum (1 januari 2015)
De Werkcorporatie realiseert wat noodzakelijk is om naar behoren te functioneren.
Vanuit de startsituatie vindt verdere ontwikkeling plaats.
2) De éénmalige aanloopkosten zijn begroot op € 12.500. De overige kosten voor
informatievoorziening zijn opgenomen als jaarlijkse exploitatiekosten.
3) De gemeente bedient burgers die vragen om inkomensondersteuning.
De Werkcorporatie is er voor mensen die ondersteuning kunnen gebruiken bij het
vinden van werk. De toegang tot de dienstverlening van de Werkcorporatie verloopt
rechtstreeks via de Werkcorporatie. Dit kan digitaal, telefonisch of fysiek zijn.
4) Er is één digitaal klantdossier. De Werkcorporatie maakt gebruik van de applicatie
(=GWS) die de gemeente hanteert voor het registreren van klantinformatie.
5) De Werkcorporatie volgt en gebruikt de landelijke bouwstenen en standaarden van de
e-overheid. Concreet betekent dit aansluiting bij het Nationaal Uitvoeringsprogramma
(iNUP) die de basisinfrastructuur vormen voor de e-overheid.
6) Er wordt gewerkt aan een landelijk informatiemodel voor het sociale domein. Waar
mogelijk en zinvol volgt de werkorganisatie dit landelijke informatiemodel.
7) De Werkcorporatie maakt gebruik van systemen die beschikbaar zijn in de markt en
gaat voor standaardoplossingen die zichzelf hebben bewezen.
8) Digitaal blijft Digitaal: digitale gegevens worden niet omgezet in papier om
werkprocessen te vervolgen.
9) De Werkcorporatie betrekt het (applicatie)beheer en onderhoud van IT-voorzieningen
van de gemeente.
10)De Werkcorporatie zorgt voor een vorm van (digitale) archivering die voldoet aan
wettelijke vereisten. Het streven is zoveel als mogelijk digitaal archiveren.
11)De privacy van (cliënt)gegevens is geborgd door te voldoen aan de Wet op
bescherming van persoonsgegevens.
12)Er is een duidelijk veranwoordelijkheidsverdeling over de bewaarplicht tussen de
gemeente en de Werkcorporatie.
13)De huidige organieke en functionele indeling van ‘ rechten en plichten’ voor het
inzien, raadplegen en muteren van gegevens is de leidraad.
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11.2.

Functioneel ontwerp

Het functioneel ontwerp geeft aan uit welke functionele onderdelen de informatievoorziening
gaat bestaan met de onderlinge relaties tussen de onderdelen. Voor de Werkcorporatie is nu
een eenvoudige uitwerking gemaakt door de benodigde functionaliteiten te benoemen met de
bestaande applicaties bij de gemeente en Concern voor Werk.
Om te komen tot een functioneel ontwerp moet er in de inrichtingsfase nog een beschrijving
worden toegevoegd van de datakoppelingen tussen applicaties en de informatiebehoefte van
gebruikers. Met name de informatie-uitwisseling met externe partijen verdient aandacht.
Het functioneel ontwerp is gebaseerd op GEMMA (GEMeentelijke ModelArchitectuur). Dit is de
landelijke referentiearchitectuur voor het inrichten van de gemeentelijke werkprocessen,
bedrijfsvoering en informatievoorziening.
Kenmerken van de referentiearchitectuur die is gebruikt zijn:
- Procesarchitectuur met onder andere standaardprocessen en een uitwerking van
zaakgericht werken
- Informatiearchitectuur met generieke informatiefuncties voor midofficesystemen
- Informatiemodellen voor basisgegevens en zaakgericht werken
- Standaard voor het uitwisselen van gegevens en koppelen van informatiesystemen
- Gestandaardiseerde e-formulieren
- Zaaktypecatalogus
- Richtinggevend voor leveranciers van applicaties en software
Niet alle functionaliteiten die benodigd zijn voor een gemeente zijn van toepassing. Daarom is
als eerste geanalyseerd over welke functionaliteiten de Werkcorporatie dient te beschikken.
Dit is gedaan aan de hand van de taken en dienstverlening van de Werkcorporatie. Dit leidt
tot de benodigde functionaliteiten die in bijlage 14 zijn weergegeven.

11.3.

Applicatielandschap

Het applicatielandschap bestaat uit een overzicht van de applicaties die de gemeente en
Concern voor Werk op dit moment gebruiken. Vervolgens is per functionaliteit aangegeven of
er een voorkeursapplicatie is. Er moet nog worden onderzocht of de applicaties binnen
bestaande contracten kunnen worden overgezet naar gebruik door de Werkcorporatie.
De functionaliteiten en applicaties staan in bijlage 14.
Spil van de informatievoorziening is de backoffice applicatie die ondersteunend is aan de
werkprocessen. Op dit moment zijn hiervoor twee applicaties in gebruik: GWS4all binnen de
gemeente en Compas door Concern voor Werk. Beide applicaries hebben deels overlappende
functionaliteiten en deels voor die applicatie kenmerkende functionaliteiten.
Het huidige gebruik van beide applicaties is als volgt:
- GWS4all wordt ingezet om alle cliëntinformatie te registreren en om de voortgang van
werkprocessen te registreren en te bewaken. Dit bestaat uit vastleggen cliënt,
diagnose matchcarem participatiedossier, traject, activiteitenregistratie en betalingen.
- Compas wordt gehanteerd om specifieke informatie te registreren en te bewaken van
het traject dat een cliënt doorloopt.
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De Werkcorporatie gaat de applicaties als volgt benutten:
- GWS4all is de hoofdapplicatie voor alle werkprocessen en zal zo worden ingericht dat
deze voldoet aan de informatiebehoefte en rapportagevereisten.
- Compas blijft in gebruik bij Concern voor Werk voor de registratie van de
trajectuitvoering.

11.4.

Kostenraming

De informatievoorziening is een onderdeel van de exploitatiebegroting van de
Werkcorporatie. De kostenraming is gebaseerd op:
- Functioneel ontwerp met bijbehorend applicatielandschap
- IT omgeving die digitaal werken mogelijk maakt
- Omzetten van investeringen naar jaarlijkse exploitatielasten
- Infrastructuur, hardware, applicaties en telefonie.
- Personele kosten zijn niet inbegrepen.
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