
 

 

 

 

Emmeloord, 15 juli 2014 

 

Betreft: Reactie van Participatieraad Sociaal Domein op het document Contouren Werkcorporatie 

Noordoostpolder 

 

Geachte leden van het College, 

 

Inleiding 

Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet ingevoerd. 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. 

 

Uitgangspunt van de Participatiewet is dat veel meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

aan de slag komen bij gewone werkgevers.  

De gemeente Noordoostpolder 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 op 

de huidige regelingen) zoveel mogelijk mensen een plaats te bieden op de arbeidsmarkt. 

 

De Participatieraad heeft in juni 2014 een korte presentatie gekregen van de heer Marc van den 

Heuvel omtrent de in te voeren Werkcorporatie en heeft daarnaast begin juli 2014 de Contouren 

Werkcorporatie van de heer Van den Heuvel ontvangen.  

 

Algemeen 

 

Het document heet Contouren Werkcorporatie Noordoostpolder. De titel van het stuk geeft al aan 

dat nog niet alles helder is maar dat er contouren zijn. De participatieraad heeft zorgen over het feit 

dat het nog immer om contouren gaat terwijl de werkcorporatie toch per 1 januari een feit moet zijn.  

Volgens de participatieraad valt of staat het succes van de werkcorporatie met hoe de begeleiding 

naar werk in de praktijk vorm krijgt. Een goede start lijkt ons onontbeerlijk. De participatieraad zet 

vraagtekens bij de haalbaarheid van het tijdpad. Een dergelijke grote verandering, met ingrijpende 

veranderingen voor alle betrokkenen vraagt veel tijd. De participatieraad wil hierbij ook aangeven 

zelf pas laat de stukken te hebben ontvangen en weinig tijd te hebben gehad voor het geven van 

advies.  

 

De participatieraad kan zich goed vinden in de grote lijnen die in dit document worden uitgezet voor 

de werkcorporatie. Het maximaal meedoen, werken bij voorkeur op de reguliere arbeidsmarkt, het 

belang van zelfredzaamheid (eigen kracht), de integrale aanpak en de samenwerking tussen de 



partners (ondernemers, onderwijs en overheid) zien wij als zeer waardevol. Wij zien de 

uitgangspunten daarvoor terugkomen in deze notitie. 

 

Graag willen wij ook enkele kritische opmerkingen plaatsen: 

 

Uit het document komt verder niet naar voren hoe de keuze is gemaakt voor het oprichten van een 

werkcorporatie als invulling voor een deel van de participatiewet. 

 

Uit het document komt volgens de participatieraad niet duidelijk genoeg naar voren hoe de 

samenwerking met de partners eruit komt te zien. Zo is niet duidelijk of de werkcorporatie gaat 

samenwerken met alle uitzendbureaus en reïntegratiebureaus. Zo nee, hoe wordt bepaald met wie 

wel en wie niet. Wordt de werkcorporatie geen concurrent (verdringer) van bestaande partijen?  

Er wordt gesproken over een lokaal sociaal akkoord met de werkgevers. Uit het stuk komt niet naar 

voren hoe men dit akkoord wil bereiken. 

 

De samenwerking met het lokale bedrijfsleven zal zeer belangrijk worden voor het goed functioneren 

van de werkcorporatie. De participatieraad vraagt zich af of de ondernemers (werkgevers) in 

voldoende mate zijn betrokken bij het tot stand komen van dit stuk. Uit de bijlage blijkt dat er met 3 

buitengewone werkgevers is gesproken. Is dat voldoende, geeft dat voldoende informatie over de 

wensen en verwachtingen van ‘de werkgevers’ in heel Noordoostpolder? Zowel de werknemers met 

een afstand tot de arbeidsmarkt als de werkgevers hebben groot belang bij een 

arbeidssamenwerking zonder dat daar risico’s of veel rompslomp mee gemoeid zijn voor zowel 

werknemer als voor de werkgever. De participatieraad is van mening dat er te weinig concreet wordt 

ingegaan op ‘het kennen van de vraag van de werkgevers’ terwijl dit zelfs in de missie van de 

werkcorporatie genoemd wordt.  

 

De participatieraad realiseert zich dat het in dit stadium vooral om de contouren van de 

werkcorporatie gaat. De participatieraad hecht veel belang aan tijdige evaluaties van het 

functioneren van de werkcorporatie zodra deze daadwerkelijk van start is gegaan. Er zal constant 

gekeken moet blijven worden naar de werkelijke uitvoering en de condities, zijn partijen voldoende 

in staat hun werk echt goed en vooral ook slagvaardig te doen. Er zal goed vinger aan de pols 

gehouden moet worden waarbij men zich regelmatig zal moeten laten informeren door 

uitvoeringspartijen of bedrijven of doelgroepen: gaat het de goede kant op? 

 

 

Namens de Participatieraad Sociaal Domein, 

J.N.J. Langedijk 

Voorzitter 

 

 

 

Betrokken deskundigen Participatieraad Sociaal Domein; Greta Kramer, Emeline Kleber, 

Steven Brands, Jessica Langedijk 


