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Emmeloord, 18 oktober 2017. 

 

Onderwerp 

Vootzetting WerkCorporatie 

 

Advies raadscommissie 

[…]  

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Voorgesteld besluit 

1. De WerkCorporatie BV in de huidige vorm in stand houden; 

2. Uiterlijk 1 januari 2020 een besluit over de toekomst nemen.  

 

Doelstelling 

In samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven zoveel mogelijk mensen laten 

participeren op de arbeidsmarkt. 

 

Inleiding 

Op 1 januari 2015 is de WerkCorporatie BV opgericht voor een periode van 3 jaar met de 

mogelijkheid van verlenging. De BV is eigendom van de gemeente. Belangrijkste 

opdracht van de BV is om in samenwerking met bedrijfsleven en onderwijs zoveel 

mogelijk mensen uit de doelgroep van de Participatiewet aan het werk te helpen.  

 

Evaluatie toont aan de WerkCorporatie succesvol is. 

In 2016 is door Regioplan een evaluatieonderzoek gedaan naar de resultaten van de 

WerkCorporatie. Uit dit onderzoek blijkt dat de WerkCorporatie na een moeizame start de 

opgelegde doelstellingen behaald. Het evaluatierapport is 21 maart 2017 door ons 

college vastgesteld en ter informatie verzonden naar de cie Samenlevingszaken. Het 

evaluatierapport is als achtergrondinformatie bijgevoegd.  

De meeste verbeterpunten uit de evaluatie zijn opgepakt 

In maart 2017 is door het college besloten om aan de slag te gaan met de 

verbeterpunten van de evaluatie en die te gebruiken voor het informeren van de raad bij 

een besluit over voortzetting of opheffing van de WerkCorporatie. Wij geven hier kort aan 

welke verbeterpunten er waren en wat er mee gedaan is. 

• Verbinden van onderwijs en bedrijfsleven  

De WerkCorporatie heeft geïnvesteerd in de relatie met het VSO/Pro onderwijs en 

het ROC. Er worden regelmatig gezamenlijk bijeenkomsten gehouden, vacatures 

en stageplaatsen gedeeld en opleidingswensen besproken.  

• Meer contacten met werkgevers 

Werkgevers hebben aangegeven dat het contact met de WerkCorporatie beter 

kan. Vooral als kandidaten langer bij een werkgever werken worct het contact 

minder. Alle buitengewone werkgevers zijn in 2017 bezocht door de 

WerkCorporatie. 

• Duidelijke rol voor de Raad van Advies 

In de raad van advies is een vacature ontstaan. Door de ontwikkelingen rondom 

Concern voor Werk en de mogelijke bouw van een gezamenlijke social firm is dit 

verbeterpunt nog niet opgepakt.  

• Dubbelrol van directieleden 
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De directie van de WerkCorporatie is teruggebracht naar 2 personen. Met het oog 

op de ontwikkelingen van de social firm is dit verbeterpunt niet opgepakt. 

We werken lokaal en regionaal aan een inclusieve arbeidsmarkt  

Na de invoering van de Participatiewet wordt steeds duidelijker dan het om meer gaat 

dan mensen uit de bijstand aan het werk helpen. We streven naar een inclusieve 

arbeidsmarkt waar werkgevers, onderwijs en overheden gezamenlijk werken aan arbeid 

voor iedereen die kan en wil. De doorontwikkeling van het sociale werkbedrijf Concern 

voor Werk naar een social Firm (werktitel) past daarbij. Evenals de doorontwikkeling van 

het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) naar een platform voor dienstverlening aan 

alle werkgevers en werkzoekenden. In een regio waarin samenwerking en lokale 

dienstverlening samengaan, kan de WerkCorporatie een belangrijke rol vervullen. Of dat 

is als zelfstandige BV of als onderdeel van een groter geheel binnen de social firm zal de 

toekomst moeten uitwijzen. In het kader van die ontwikkelingen stellen wij voor om de 

WerkCorporatie voorlopig in de huidige vorm voort te zetten.  

 

 

Argumenten 

1.1. De WerkCorporatie is succesvol in de uitvoering van de opgedragen 

taken.  

De doelstelling van de WerkCorporatie is om 25% van de werkzoekenden te laten 

uitstromen naar regulier werk. In 2015 en 2016 is deze doelstelling behaald, in 

2017, tot en met juli, is sprake van uitstroom van 39% van de klanten. De 

WerkCorporatie heeft een breed netwerk van bedrijven die werkervaringsplaatsen 

en banen bieden. Daarnaast zijn zij steeds beter in staat om maatwerk te leveren 

dat past bij de vraag van de werkgever en de werkzoekende. 

 

1.2. De WerkCorporatie draagt bij aan betere samenwerking met onderwijs en 

bedrijfsleven. 

De WerkCorporatie heeft veel overleg met het speciaal onderwijs over de 

plaatsing van mensen die zijn opgenomen in het doelgroepregister waardoor deze 

groep ook succesvol geplaatst kan worden. De relatie met het ROC is met name in 

2017 sterk verbeterd, er zijn kortere lijnen en meer overleg over doorstroom van 

werkloosheid naar studie en van studie naar werk. 

De samenwerking met het bedrijfsleven is door de inzet van het werkgeversteam 

vergroot.  

 

2.1. De beoogde doorontwikkeling van Concern voor Werk vraagt om een 

tijdelijke voortzetting 

Binnen de WerkCorporatie wordt nauw samengewerkt met Concern voor Werk. 

Het SW bedrijf is bezig met een doorontwikkeling van een SW bedrijf naar een 

ontwikkelbedrijf voor een bredere doelgroep. Wij zien daarin kansen voor de 

lokale en regionale inclusieve arbeidsmark. Het is op dit moment onduidelijk wat 

deze ontwikkelingen op termijn betekenen voor de rol en positie van de 

WerkCorporatie en dat maakt dat wij kiezen voor een pas op de plaats en een 

tijdelijke voorzetting van de huidige situatie. 

2.2 In 2018 wordt de beweging om een inclusieve arbeidsmarkt verder vorm 

te geven met betrokken partners uitgewerkt.  

 Na de invoering van de Participatiewet wordt steeds duidelijker dan het om meer 

gaat dan mensen uit de bijstand aan het werk helpen. We streven naar een 

inclusieve arbeidsmarkt waar werkgevers, onderwijs en overheden gezamenlijk 

werken aan arbeid voor iedereen die kan en wil. Hiervoor gaan we het gesprek 

aan met onze (samenwerkings)partners, ondernemers, onderwijsinstellingen, 

inwoners en anderen.  

2.3 Binnen het RWF wordt onderzoek gedaan naar verdere samenwerking in 

de regio voor de gehele doelgroep werkzoekenden. 

 Het RWF richt zich nu nog op samenwerking rond de uitvoering van de 

banenafspraak. Er lopen vanuit het RWF twee onderzoeken naar verdere 
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samenwerking. Een onderzoek naar uitbreiding van de dienstverlening naar alle 

werkzoekenden en een onderzoek naar samenwerking rondom leren en werken.  

 

 

Kanttekeningen 

1.1. Nieuwe ontwikkelingen vragen om flexibiliteit in bedrijfsvoering 

De Werkcorporatie moet kunnen meebewegen in de ontwikkeling waar de 

gemeente voor wil staan: een inclusieve arbeidsmarkt lokaal en regionaal. 

Dit pakken gemeente en de Werkcorporatie gezamenlijk op en gebruiken hiervoor 

ook de uitvoeringsovereenkomst 2018 die dit najaar wordt opgesteld. 

 

 

Planning/Uitvoering 

De periode tot en met november 2017 wordt gebruikt om de samenwerking uit te werken 

in een nieuwe raam- en uitvoeringovereenkomst. Op 7 december is de AVA gepland, 

waarin onder andere de begroting vastgesteld moet worden.  

Ook wordt deze periode gebruikt om de raad te informeren over de beweging om te 

komen tot een inclusieve arbeidsmarkt en hoe dit zich verhoudt tot onze 

samenwerkingspartners en taken.  

Via het Programma Overleg Maatschappelijk Participeren worden directie en bestuur op 

de hoogte gehouden van de voortgang 

 

Bijlagen 

Rapport Evaluatie WerkCorporatie 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder : Mevrouw H.R. Bogaards-Simonse 

Steller : mevrouw T. Weggen; 06 13 32 68 79; 

t.weggen@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2017, no. 519635; 

 

B E S L U I T: 

 

1. De WerkCorporatie BV in de huidige vorm in stand houden; 

2. Uiterlijk 1 januari 2020 een besluit over de toekomst nemen.  

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 27 november 2017. 

De griffier,             de voorzitter, 


