
Arbeidsparticipatie

Datum:       18-03-2018



Doel van de avond

• Informeren n.a.v. motie van 12 november

• Aansluiten bij uw vragen 

Programma
• Korte presentaties over Inclusieve Arbeidsmarkt, 

WerkCorporatie en de doorontwikkeling van Concern voor 
Werk.

• Wat doen wij in 2019 voor de mensen met de grootste 
afstand

• Ruimte voor vragen en discussie



Stand van zaken Arbeidsmarkt

Cijfers komen van www.waarstaatjegemeente.nl en zijn gebaseerd op 
2018. Dit zijn de cijfers voor het BBV. 

Via de site is een vergelijking te maken met elke gemeente van 
Nederland

Werkloosheidscijfers zijn van provincie Flevoland en CBS

Noordoost

polder

Weinig 

stedelijk

Nederland

Netto arbeidsparticipatie 68,6 % 67,4 % 66,6 %

Banen per 1000 inwoners 726,8 % 560,6 % 651,5 %

Uitkeringen per 1000 inwoners 32,4 % 24,1 % 40,1 %

Noordoost 

polder

Dronten Nederland

Werkloosheid 2018 3,5 % 3,5 % 3,8 %



Inclusieve arbeidsmarkt

• Doel: Iedereen die kan werken werkt

• RWF – samenwerking UWV, Gemeenten, 

Werkgevers, Werknemers, Onderwijs

• Serviceloket leren en werken – bevorderen 

een leven lang ontwikkelen

• Buitengewone werkgevers netwerk 

• Lokale samenwerking onderwijs en 

bedrijfsleven 



Experimenteren

– Geen experiment volgens de wet, termijn is te 

kort om mee te doen aan landelijke regeling;

– Wel vernieuwende sluitende aanpak jongeren;

– Integrale aanpak statushouders met stakeholders;

– Voorbereiding nieuwe wet inburgering;

– Nieuwe projecten maakindustrie en zorg;

– Versterking  techniekonderwijs.



Projectgroep 

Inclusieve arbeidsmarkt

18 maart 2019 Esther Blankvoort



• In 2018 van start gegaan, na uitdaging vanuit  
gemeente om het thema te verkennen;

• Brede samengestelde groep: 3 ondernemers, 3 
onderwijsmensen, 2 ervaringsdeskundigen en 
gemeente

• Verkenning: wat betekent een Inclusieve 
arbeidsmarkt voor ons in de Noordoostpolder?



De conclusie:

“Vanuit gedrevenheid oudere werknemers, gezond 

en vitaal aan het werk houden en krijgen, waardoor 

ze (weer) volwaardig deelnemen aan het 

maatschappelijk verkeer:

dat zouden we eigenlijk gewoon moeten willen … 

en kunnen!.”



• Gekozen voor focus op de werkzoekende 45+’er en de 

werkende 45+’er in de Noordoostpolder

- vaak langer in uitkeringssituatie

- regelmatig bezinning op rest carrière

• Nu de omslag maken naar concrete activiteiten die:

- niet doen wat er al is, maar wel bijdragen aan 

meer kennis bij werkgevers en werknemers  

- andere ondernemers helpen in het 

personeelsbeleid voor oudere werknemers



Wat zijn we in 2019 van plan:

• Maken van zogenaamde customer journeys vanuit 

perspectief werkgever, werkswitcher en 

werkzoekende

• Deelnemen aan Banenevent in juni 

• Blijvend ervaring over trajecten uitwisselen (bijv. 

instroomtraject maakindustrie en zorg), advies geven 

aan organisaties die zich bezighouden met 

medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt, wet-

en regelgeving onder de aandacht brengen

• Partijen verbinden en trajecten etaleren



Elisabeth de Gelder



De WerkCorporatie

> Ontstaan bij de decentralisaties, 2015

>We begeleiden kandidaten met een 
bijstandsuitkering en/of met een 

arbeidsbeperking naar werk 

(Banenafspraak)

> Noordoostpolder is aandeelhouder



Resultaten 2018

> Totaal aantal kandidaten begeleid: 497

> 194 kandidaten P-wet geplaatst: 57,2 %

> 50 kandidaten Banenafspraak: 48 %

> 54 kandidaten Banenafspraak met werk

> Ambitie 2018: 38 procent P-wet



Duurzaam aan de slag 

(sinds 2015)



Arbeidsfit

> Door scholing, werkervaringsplaatsen, 
trajecten bij Concern voor Werk, 

sollicitatietrainingen, sport en 

individuele coaching van 9 

accountmanagers. Altijd op maat. 



Partner van werkgevers

>Werkgeversteam: veel op pad

> Op maat, per kandidaat

> In projectvorm: denk aan de 
maakindustrie en de zorg

> 260 Buitengewone Werkgevers



Partner van het onderwijs

> Opleidingen op maat: maakindustrie en 
statushouders

> Signaleren en verbinden 

> Speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en 
ROC: aansluiting vanuit school



Kracht en ambitie

> Resultaten vasthouden, ondanks 
complexere problematieken kandidaten

> Brede inclusieve arbeidsmarkt? 

> Lokale samenwerking geeft slagkracht



Concern voor Werk

Werkvoorziening in 

Flevoland



Ons bedrijf

Concern voor Werk voert in Flevoland diverse 

regelingen uit voor mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt (Participatiewet). Het bedrijf is 

een samenwerkingsverband tussen de 

gemeenten Lelystad, Noordoostpolder, Urk en 

Zeewolde.

Deze gemeenten vormen een 

Gemeenschappelijke Regeling en zijn hiermee 

eigenaar van Concern voor Werk. 



Wie werken er bij 

Concern voor Werk

• Ruim 600 medewerkers in het kader van de 
Wsw, waarvan 197 uit Noordoostpolder. 

• 300 medewerkers met een tijdelijk 
dienstverband (in plaats van een WWB-
uitkering) of een Werkervaringsbaan (werken 
met behoud van uitkering).

• Circa 100 cliënten sociale activering alsmede 
stagiaires, UWV-cliënten, taakgestraften en 
overige doelgroepen.

• 80 medewerkers staf- en

kaderpersoneel.



Het perspectief in 2015

� Door de daling van de Wsw-subsidie loopt het tekort bij Concern 
voor Werk op tot 2,6 mio per jaar. 

� De infrastructuur van Concern voor Werk is heel geschikt om 
inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt arbeidsfit te maken.

� De kennis en de expertise binnen Concern voor Werk draagt in 
belangrijke mate bij aan het realiseren van een inclusieve 
arbeidsmarkt. 



De droom: een coöperatie met als werktitel 

Social Firm

� Een divers aanbod voor alle doelgroepen onder de Participatiewet, 

aangevuld met ‘reguliere’ medewerkers. Binnen de Social Firm heeft 

tenminste 50% van de medewerkers een arbeidsbeperking. 

� Een zoveel als mogelijk sluitende begroting ondanks oplopende tekorten 

veroorzaakt door de teruglopende rijksbijdrage.

� Een solide maatschappelijke onderneming, van gemeenten, 

onderwijsinstellingen en bedrijven, inclusief de WerkCorporatie en 

Werkbedrijf Lelystad



Het financiële kader

WTM1

OV1



Dia 24

WTM1 Dit blijft wat lastig: want waar gaat welke inschatting vanuit? Groen is wat je nu verwacht als je niets doen? En blauw nadat de Social Firm is 
ingericht? 

Je kunt er ook voor kiezen de rode balken lichtrood of grijs te maken (want al aanname uit verleden) en dan de meest realistische aanname 
rood. Het blijven tenslotte cijfers in de min.
Hulleman, Willeke; 12-3-2019

OV1 Nee liever niet.  De rode lijn is het perspectief in 2015, de groene lijn is de meerjarenraming van de Social Firm en de blauwe lijn is de 
verwachting, maar niet verwerkt in de meerjarenraming.
Onno Vermooten; 12-3-2019



Stand van zaken

� Na juridisch onderzoek blijkt omvormen tot een coöperatie niet 
noodzakelijk, mogelijk biedt een light-GR dezelfde voordelen. 

� In samenwerking met de juridische ambtenaren wordt de GR 
IJsselmeergroep omgezet naar een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). Dit 
is ook een GR, maar een lichtere vorm conform de nieuwe WGR 2015. 

� Transitie van Concern voor Werk naar een bredere sociale onderneming 
(nog steeds Social Firm), die in nauwe samenwerking met Werkbedrijf 
Lelystad, WerkCorporatie Noordoostpolder en de aandeelhoudende 
gemeenten zorgt voor een inclusieve arbeidsmarkt en maximale invulling 
van vacatures. 



Tijdsplanning

� Bespreking transitieplan Concern voor Werk in bestuur GR zomer 2019, 
inclusief gewijzigde GR. 

� Aanbieding transitieplan aan de raden september 2019.

� Start nieuwe organisatie Concern voor Werk per 01-01-2020.

Tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door!



Uitvoering 2019



Stand van zaken Participatiewet

01-01-2017 01-01-2018 01-01-2019

Aantal uitkeringen 975 940 889

% ouder dan 45 jaar 47 46 45,8

% uitkeringsduur langer dan 36 mnd. 38,2 42,9 51,2

% alleenstaanden 60,6 60,6 60,5

% alleenstaande ouders 22,6 23,1 22,3

% (echt)paren 16,9 16,3 17,1

Pw budget (uitkeringen) 12.897.257 13.418.243 12.883.929

P budget (re-integratie) 884.742 989.540 994.656

Aantal uitkeringen daalt – Uitkeringsduur stijgt



Uitkeringsduur stijgt

Wat is er aan de hand

• Meer dan 50% langer dan 3 

jaar een uitkering

• Vraag van deze mensen is 

niet volledig in beeld

• Problematiek is divers en 

ernstig 

• Kans op werk is gering

Wat kunnen we eraan doen

• Extra p budget in 2019 voor 

deze groep

• Analyse gericht op wat de 

inwoner nodig heeft

• Geen algemene inkoop 

maar maatwerk

• Meedoen in de samenleving 

bevorderen 



Participatiewet



Voorbeeld uit de praktijk

� Vrouw
� 2 jaar bijstand PW
� 21 jaar
� Identiteitscrisis
� Gepest op school
� Anorexia
� Op het randje van de dood
� Drank- en drugsverleden
� Opname in kliniek 
� Gekrompen hersenen en een gekanteld hart, als gevolg 

van extreem      ondergewicht 
� PTSS (posttraumatische stress-stoornis) en depressief 



Sanne nu

� Anorexia overwonnen!

� Voelt zich goed in haar lichaam

� Volgt therapie 

� In een sollicitatieprocedure

� Sanne kiest voor het LEVEN 



Vragen


