
Besluitenlijst Directieoverleg WerkCorporatie 

Over het jaar 2020

Datum betreft Besluit
Nieuwe 
besluiten per 30 
november 2020

Tijdelijke accountmanager De directie is akkoord met het voorstel om tijdelijk – van 1 januari tot 
30 juni 2021 – een accountmanager aan te trekken. Door Corona 
merken we dat de dienstverlening aan kandidaten intensiever is en 
meer tijd vraagt. Bovendien speelt er regionaal een aantal zaken als 
gevolg van de SUWI-wetgeving. De werkgeversdienstverlening wordt 
regionaler vormgegeven en om dat goed op te pakken is er tijd nodig. 
Dit kan worden vrijgemaakt door tijdelijk een accountmanager aan te 
trekken die de reguliere werkzaamheden oppakt. We gaan ervan uit 
dat de accountmanager uit de reguliere begroting kan worden 
bekostigd. 

Interne jobcoach De directie is akkoord met het voornemen om de pilot met de interne 
jobcoach om te zetten naar een vaste situatie. De WerkCorporatie 
ervaart de interne jobcoach als waardevolle toevoeging. Het is sneller 
schakelen, een ingewikkeld traject blijft beter in beeld, de interne 
jobcoach kan in het systeem en de rolverdeling bij een werkgever is 
duidelijker. De jobcoach zal betaald worden uit de jobcoachgelden als 
onderdeel van de begroting. 

Nieuwe 
besluiten per 25 
november 2020

Akkoord op jaarplan en 
begroting 2021

De directie is akkoord met het jaarplan en de begroting voor 2021. 
Dit plan is per mail toegestuurd en op 25 november geaccordeerd. 

Nieuwe 
besluiten per 13 
november 2020

Akkoord op de concept 
uitvoeringsovereenkomst 
2021

De directie is akkoor met de uitvoeringsovereenkomst 2021 zoals die 
is opgesteld door de gemeente. De overeenkomst gaat uit van een 
uitstroom van 40 procent kandidaten Participatiewet en 35 procent 
Banenafspraak. Tevens is een artikel over Corona opgenomen. De 
directie gaf akkoord via de mail op 13 november 2020. 

Nieuwe 
besluiten per 7 
september 2020 
(mondeling naar 
aanleiding van 
vragen van de 
gemeente)

Akkoord huur Nagelerstraat 
september 2020-2025

De directie is akkoord met de huurovereenkomst 1 september 2020- 
1 september 2025 en heeft de overeenkomst ondertekend. 
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Begeleiding Corona-
kandidaten

In de najaarsrapportage 2020 van de gemeente is het volgende 
artikel opgenomen over de financiële effecten van de coronacrisis. Dit 
naar aanleiding van de vraag van de gemeente naar de impact van 
Corona voor de WerkCorporatie : “Als gevolg van de economisch 
onzekerheid stijgt de werkloosheid en in het verlengde daarvan de 
instroom in de Participatiewet.  De verwachting is dat de 
WerkCorporatie daardoor in 2020 50 extra kandidaten moet 
begeleiden. De re-integratie van deze kandidaten is intensiever dan 
voor de crisis. Er zijn minder vacatures en kandidaten hebben een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het totale bestand van de 
Participatie zal stijgen door meer instroom en minder uitstroom. Dat 
vraagt op termijn wellicht meer inzet van personeel of aanpassing 
van het niveau van dienstverlening.” In dat kader is door de 
gemeente € 50.000 euro opgenomen voor de de re-integratie. Dit 
bedrag is gebaseerd op rekenkosten die we hanteren voor de 
begroting 2020 voor de begeleiding van een kandidaat, te weten: € 
1.000. 

Nieuwe 
besluiten per 2 
juli 2020

DVO Concern voor Werk 
2020 addendum

De directie is akkoord met het addendum dat de inkoop van 12 uur 
werkzaamheden door Concern voor Werk corrigeert.

DVO Concern voor Werk 
2020

De directie is akkoord met de toelichting van de toename kosten. 
Concern voor Werk was vergeten de salariskosten te indexeren bij 
opgave. Bij de uiteindelijke DVO is deze indexering wel meegenomen. 
De DVO is ondertekend. 

Nieuwe 
besluiten per 23 
april 2020

DVO Concern voor Werk 
2020

De directie is niet akkoord met de DVO Concern voor Werk 2020 vwb 
het financiele gedeelte. De gevraagde kosten liggen ruim 5.700 euro 
boven de eerder aangegeven kosten. Dit is teruggeven aan Concern 
voor Werk. Concern voor Werk komt met een reactie.

Acties nav het Coronavirus De Directie is akkoord met de acties die de WerkCorporatie neemt 
tav het coronavirus.
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Nieuwe 
besluiten per 8 
januari 2020

Uitvoeringsovereenkomst 
2020

De directie is akkoord met de concept uitvoeringsovereenkomst.

Raamovereenkomst 2020 De directie is akkoord met de concept raamovereenkomst

Samenwerking gemeente De directie is akkoord met het voorstel van de gemeente om 
maximaal twee klantmanagers met kandidaten met een grotere 
afstand tot de arbeidsmarkt onder te brengen bij – te adopteren door 
- de WerkCorporatie. Wel zullen nadere afspraken gemaakt moeten 
worden over de resultaatverplichting en de financiën 

Jobcoach De directie is akkoord met het voorstel een jobcoach tijdelijk (voor 
het jaar 2020) in dienst te nemen via de gemeente (via een 
detacheringsconstructie) opdat er minder opdrachten tot jobcoaching 
extern worden uitgezet.


