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Beleidsreferentie
Op 1 januari 2015 is de WerkCorporatie BV opgericht. In eerste instantie voor een 
periode van 3 jaar. In november 2017 is door college en raad besloten om de 
WerkCorporatie voort te zetten tot 1 januari 2020. In mei 2019 heeft het college 
besloten de WerkCorporatie na 1 januari 2020 voort te zetten voor onbepaalde tijd. 
De raad is hierover in september 2019 geïnformeerd. 

Inleiding 
In dit memo informeren wij u over de huidige stand van zaken bij de WerkCorporatie en 
de voorlopige plannen voor 2020.
Daarbij gaan we eerst in op de bevoegdheden van college en raad in dit dossier.
Vervolgens geven we een toelichting op de huidige structuur en tot slot gaan we in op de 
plannen van 2020 en verder.

De rol van college en raad bij een gemeentelijke BV
In 2014 is door ons als college de WerkCorporatie BV opgericht. Een BV waar de 
gemeente 100% eigenaar van is. Een in gemeenteland redelijk unieke situatie. U als 
gemeenteraad heeft daar indirect mee ingestemd door geen wensen en bedenkingen te 
hebben bij het voorgenomen besluit. Daarmee werd de uitvoering rond de BV een zaak 
van het college.

U bent in de afgelopen jaren regelmatig geïnformeerd over de voortgang en de 
voortzetting van de WerkCorporatie. De keuze voor voortzetting van de WerkCorporatie 
was nauw verbonden met de keuzes over de doorontwikkeling van de GR 
IJsselmeergroep. Dat laatste is nadrukkelijk een raadsbevoegdheid. In 2019 werd steeds 
duidelijker dat het opgaan van de WerkCorporatie en het Werkbedrijf Lelystad in de 
nieuwe social firm geen meerwaarde zou hebben. Dat was voor het college aanleiding om 
het besluit te nemen de WerkCorporatie in haar huidige vorm te continueren voor 
onbepaalde tijd. U bent daarover in september 2019 geïnformeerd.

De huidige structuur van de WerkCorporatie
De WerkCorporatie is opgericht als een samenwerkingsverband tussen gemeente, 
ondernemers en onderwijs. Het belangrijkste doel is dat iedereen die kan werken aan het 
werk gaat. Daarmee wordt voorzien in de vraag naar personeel van de bedrijven in en 
rond onze gemeente.

Uit de in 2016 en 2019 uitgevoerde evaluaties blijkt dat er na een lastige beginperiode 
inmiddels een herkenbare organisatie staat. Een organisatie die door werkzoekenden, 
onderwijs, werkgevers en regionale partners wordt gekend en gewaardeerd.



De WerkCorporatie heeft 1 directeur (mevrouw Y. van der Sluis) die door het college is 
aangewezen. Er is een manager voor de dagelijkse aansturing. De manager wordt 
ingehuurd. De medewerkers van de WerkCorporatie worden vanuit de gemeente en 
Concern voor Werk gedetacheerd. Daarnaast zijn er via inhuur 2 administratieve krachten 
werkzaam.

De WerkCorporatie in 2020
De WerkCorporatie wordt na 1 januari 2020 voor onbepaalde tijd voortgezet. Daarmee 
kunnen ook de tijdelijke functies structureel worden ingevuld. Er komt een vacature voor 
een manager. De manager komt in dienst bij de gemeente en wordt gedetacheerd bij de 
WerkCorporatie. De administratieve krachten komen ook in dienst bij de gemeente en 
worden gedetacheerd. Dit levert een besparing op voor de gemeente. In dienst nemen is 
goedkoper dan inhuren.

De WerkCorporatie in uitvoering
De WerkCorporatie is opgericht om zoveel mogelijk mensen te begeleiden naar werk. 
Daarbij zijn twee doelgroepen benoemd. De inwoners met een bijstandsuitkering die 
binnen 2 jaar aan het werk kunnen en de inwoners met een indicatie banenafspraak.
De WerkCorporatie heeft de afgelopen jaren de door de gemeente opgelegde 
doelstellingen ruimschoots behaald. Daarbij speelt de economische groei natuurlijk een 
rol. Gevolg van die economische rol is ook dat de inwoners die nu een beroep doen op de 
Participatiewet meer problemen hebben dan 5 jaar geleden.

De WerkCorporatie levert maatwerk door het bieden van trainingen en begeleiding. Dat 
doen zij samen met onderwijs, bedrijfsleven, UWV, vluchtelingenwerk, Carrefour, de 
sociale wijkteams en andere partners. 
Om u een goed beeld te geven van de dagelijkse praktijk wordt u uitgenodigd voor een 
werkbezoek begin februari 2020. Tijdens dat werkbezoek kunt u zelf ervaren hoe de 
WerkCorporatie werkt en al uw vragen stellen. 

Vervolgstappen
De WerkCorporatie maakt jaarlijks een jaarplan en een jaarverslag die in Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders worden vastgesteld.
Het jaarverslag zal jaarlijks ter informatie naar u worden gestuurd.
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