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Voorwoord 

  

Voor u ligt het jaarverslag over 2018. Met trots presenteert de directie de resultaten. Het 

beeld over 2018 laat een nog beter resultaat zien dan het jaar 2017. De uitstroom van 

uitkeringsgerechtigden ligt op 57,2 % en de uitstroom van kandidaten met een indicatie 

Banenafspraak is een gelijk niveau gebleven, namelijk 48,1%. 

  

Het behaalde resultaat en de behaalde prestaties door het team van de WerkCorporatie 

zijn bijzonder. Natuurlijk zit het economische tij mee. Aan de andere kant is de groep van 

mensen die nu begeleiding vraagt, een groep die steeds meer afstand heeft en 

moeilijker bemiddelbaar blijkt en vragen de mensen uit de Banenafspraak een passende 

duurzame begeleiding. Daarnaast, zoals bekend, neemt het aantal kandidaten uit de 

banenafspraak alleen maar toe.  

  

De directie ziet de waardevolle relatie tussen de WerkCorporatie en het bedrijfsleven en 

onderwijs. Niet alleen worden op maat werkplekken aangeboden, samen worden 

creatieve en vernieuwende concepten ontwikkeld die perspectief bieden op werk. Het is 

goed om te constateren dat de WerkCorporatie in de sociaaleconomische samenleving 

een belangrijke plaats heeft verworven, beschikt over een goed netwerk en een 

structurele bijdrage levert aan het verlagen van de uitkeringslast van de gemeente. 

 

De directie vindt het belangrijk dat de samenwerking met het bedrijfsleven blijvend 

aandacht krijgt zodat de WerkCorporatie het arbeidsmarktpotentieel van kandidaten 

optimaal kan aanspreken. Speerpunt daarin is de wens tot omslag in het denken. Meer en 

vaker in kansen en in oplossingen. Dat vraagt van het bedrijfsleven een flexibelere 

bedrijfsvoering, waar we samen werk van willen maken. Ook de samenwerking met het 

onderwijs verdient verdieping. Wij spreken de wens uit dat er meer leerconcepten 

ontwikkeld worden die daadwerkelijk de opleidingsbasis en ontwikkeling meegeven die 

nodig zijn om verder te komen. Ook hierin denkt de WerkCorporatie graag mee.  

  

Een mooi voorbeeld van hoe we samen willen werken, is het project Maakindustrie. In dit 

project hebben ondernemers, onderwijs, UWV, subsidieverstrekkers, de gemeente en 

de WerkCorporatie de handen ineen geslagen, met als resultaat dat er kandidaten van 

de WerkCorporatie aan de slag zijn bij bedrijven die hun personeelsvraag maar moeilijk 

vervuld kregen. 

  

Voor dit soort creatieve projecten en oplossingen blijven middelen en tijd nodig. Wie 

verwacht van de WerkCorporatie dat er verrassende resultaten blijven komen en 

vernieuwende samenwerkingsverbanden ontstaan, vragen we voldoende middelen 

beschikbaar te blijven stellen. Alleen zo kan geborgd worden dat de WerkCorporatie 

kan blijven doen waar ze zich de afgelopen jaren in heeft bewezen: het vinden van 

passend werk voor wie een steuntje in de rug nodig heeft en - los van de gemeente - in 

zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien.  

  

Eelke de Vries 

Onno Vermooten 
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De resultaten 

 

In 2018 heeft de WerkCorporatie een uitstroom gerealiseerd van 57,2 procent. Het gaat dan 

om uitkeringsgerechtigde (in het kader van de Participatiewet) werkzoekenden die met en 

zonder loonkostensubsidie geheel of gedeeltelijk aan het werk zijn gegaan, gekozen 

hebben voor een vervolgopleiding of aan de slag zijn gegaan als zelfstandig ondernemer. 

De doelstelling was 38 procent. Kortom, een mooi resultaat!  

 

Van de ruim 339 werkzoekenden die in 2018 door de WerkCorporatie zijn opgepakt, zijn er 

194 geplaatst. Voor de klanten met een indicatie Banenafspraak hebben we een uitstroom 

gerealiseerd van 48,1%. Van de 104 geïndiceerde hebben we er 50 op een baan geplaatst, 

begeleid naar school of naar een bestaan als zelfstandig ondernemer. We begeleiden 

inmiddels 54 kandidaten uit de Banenafspraak die al werk hebben. Het totaal aantal 

kandidaten dat de WerkCorporatie heeft begeleid komt daarmee op 497.  

 

Hieronder leest u welke inspanningen de WerkCorporatie heeft verricht om tot dit 

resultaat te komen. 

 
Werkgeversbenadering 

 Als eerste verdient het project Maakindustrie aandacht. Binnen dit project 

werkten acht bedrijven uit de maakindustrie in Noordoostpolder, UWV, ROC, 

Flevoland Techniek, gemeente Noordoostpolder, OBM en de WerkCorporatie 

samen. Doel was het vinden van duurzame banen voor werkzoekenden en het 

bieden van duurzame werknemers aan werkgevers. We zijn trots op het resultaat. 

Uiteindelijk vonden in 2018 3 kandidaten van de WerkCorporatie een baan met 

opleiding en kon via UWV één kandidaat aan de slag. Eén traject loopt nog.  

 

 “In de maakindustrie hebben we een groot personeelstekort. Samen met onder andere de 

WerkCorporatie hebben we drie kandidaten een mooie opleiding en baan kunnen bieden. 

Korte lijnen, betrokken accountmanagers en snel schakelen. Dat zijn de kernwoorden die 

passen bij de WerkCorporatie. Een win/win-situatie voor iedereen.” 

 

 Het succes van het project Maakindustrie maakte dat we in 2018 startten met het 

project Vrienden van de Zorg. Doel van dit project is gelijk aan het project in de 

Maakindustrie: banen vinden en werknemers bieden. In 2019 werken we het 

project verder uit.  

 We sloten het jaar af met 260 Buitengewone Werkgevers. Buitengewone 

Werkgevers zijn de toegangspoort naar werk voor onze kandidaten. Om die 

reden koesteren we de relatie. Natuurlijk maken we ook werk van nieuwe 

Buitengewone Werkgevers. Meer dan voorheen legden we dit jaar de focus op 

het vinden van werkgevers die passen bij de capaciteiten van werkzoekenden. 

 Het afgelopen jaar hebben we UWV een kantoorplek beschikbaar gesteld. Zo 

kunnen we de vacatures nog beter op elkaar afstemmen en maken we werk van 

een gecoördineerde werkgeversbenadering. Wat de WerkCorporatie betreft kan 

de samenwerking nog beter en zou het waardevol zijn wanneer UWV structureel 

wil deelnemen, in de vorm van menskracht en kapitaal.  

 Wanneer dat passend is voor de werkgever bieden we hen de kans om 

sollicitatiegesprekken bij ons op kantoor te voeren. Bij grotere werkgevers en 

uitzendondernemingen die meer mensen nodig hebben, werkt dit efficiënt.  
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 De WerkCorporatie heeft in het voorjaar voor Buitengewone Werkgevers een 

banenevent georganiseerd in ’t Voorhuys. Alle werkgevers gingen met een match 

naar huis.  
 

We hebben veel aan de positieve aandacht van wethouder Hans Wijnants richting 

werkgevers. Dit is hoe hij het verwoordt: “Je gaat het pas zien, als je het door hebt”. Zo is het 

ook als je iemand een kans als werkgever hebt kunnen bieden om deel uit te maken van je 

team, die je in het verleden misschien niet zo snel zou hebben gekozen. Dat geldt ook voor 

hen die te lang aan de zijlijn hebben gestaan. 
 

 We merken dat werkgevers nog veel vragen hebben over de Banenafspraak. De 

regelingen zijn divers en ook berichten in de krant 

(loonkostensubsidie/dispensatie) zorgden voor verwarring. In 2019 investeren we 

in de kennis bij werkgevers over de Banenafspraak. 
 

 “Wij zijn een werkgever en we ervaren de kandidaten van WerkCorporatie als waardevolle 

talenten voor onze bezorgdienst. Ons bedrijf merkt dat de persoonlijke begeleiding en 

aandacht van WerkCorporatie leidt tot succesvolle plaatsingen. Wij zetten graag de deuren 

open voor de goed begeleide kandidaten van WerkCorporatie. De communicatie met de 

accountmanagers verloopt prima!. Wij vinden de duidelijke, snelle en professionele 

contacten zeer prettig.” 
 

Werkzoekenden 

 We hebben ons kandidatenbestand ingedeeld in drie categorieën: WECO 1 is 

binnen een half jaar naar werk te begeleiden, WECO 2 binnen een jaar en WECO 

3 binnen twee jaar. Waren begin 2018 de groepen WECO 2 en 3 nog even groot 

(38,8 en 39 procent), in december bestond WECO 3 uit 47 procent van onze 

kandidaten. WECO2 bestond uit 32 procent. Kortom: we zien de problematiek van 

de kandidaten meervoudiger worden.  

 In mei 2018 startten we met WECOFIT. Een traject met sport en intensieve 

begeleiding voor met name kandidaten uit WECO 3. Er zijn twee groepen van 8 

mensen gestart, van wie er 7 een baan vonden, twee vonden een opleiding en 

vier zijn begonnen aan een ander intern traject.  

 Eind 2018 zijn we met de gemeente een pilot gestart om te kijken of we 

‘zorgkandidaten’ van de gemeente toch kunnen begeleiden naar werk. Leidend 

was de vraag of men mogelijkheden zag te werken. Zo ja: dan gaan we het 

proberen. De eerste kandidaten zijn eind 2018 overgedragen. In 2019 pakken we 

de kandidaten op met een intensief programma.  

 In het najaar van 2018 voegden we een sporttraject op zaterdag toe. Onder 

begeleiding van een sportinstructrice bieden we kandidaten de mogelijkheid om 

fit te blijven.  

 Het traject Actief naar Werk hebben we uitgebreid. In dit traject gaan kandidaten 

met hulp van het werkgeversteam concreet op zoek naar een baan. Vacatures 

worden bekeken, brieven geschreven en werkgevers worden bezocht. 

Kandidaten blijven net zo lang tot ze een baan gevonden hebben.  

 Om werkzoekenden in contact te brengen met interessante werkgevers 

organiseerden we samen met UWV, RWF, werkgevers en gemeente Urk een 

banenevent in Emmeloord.  
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 De in 2017 ingezette lijn zetten we door: waar we kunnen pakken we de 

begeleiding zelf op. We kunnen daarmee kosten besparen en we kennen de 

kandidaten beter dan voorheen. Daardoor kunnen we makkelijker op zoek gaan 

naar een passende werkplek. 

 

 “Hoe ik als leverancier naar de WerkCorporatie kijk: medewerkers zitten dichter op de 

arbeidsmarkt en schakelen lekker snel. Kennen de kandidaten ook persoonlijk.” 

 

 Het spreekuur voor accountmanagers/kandidaten hebben we anders ingezet. In 

de praktijk werden kandidaten besproken die nog niet klaar waren voor werk 

maar waarbij accountmanagers zoekende waren welke branche passend zou 

kunnen zijn. De aandacht is verlegd naar een intake voor Actief naar Werk.  

 In het jaarplan 2018 benoemden we de investering in matchcare. Gezien de 

kosten, de financiële investering en de verwachte output, hebben we halverwege 

het jaar besloten niet verder te investeren in Matchcare. We gaan aanhaken bij 

Sonar en WBS, systemen van UWV. 
 

Banenafspraak 

 Het aantal kandidaten in de Banenafspraak dat we ook na het vinden van een baan 

begeleiden, ligt op 54. Doel van de begeleiding is het bestendigen van de 

werkrelatie. We zetten een jobcoach in, houden contact met werkgever en 

werkzoekende en we voeren een loonwaardemeting uit.  

 In 2018 organiseerden we een training ArbeidsmarktOriëntatie, waarbij 

kandidaten Banenafspraak een blik wierpen op de arbeidsmarkt en 

bedrijfsbezoeken aflegden met als doel kennis te maken het fenomeen werk en 

bedrijf. 

 In het jaarplan 2018 spraken de wens uit om samen met gemeente 

Noordoostpolder minimaal twee kandidaten uit de Banenafspraak een baan aan te 

kunnen bieden binnen de gemeentelijke organisatie. Uiteindelijk heeft de 

gemeente met Concern voor Werk een resultaatafspraak gemaakt om zo invulling 

te kunnen geven aan de quotumwet/sociaal akkoord.  

 Samen met UWV organiseerden we een inloopspreekuur voor kandidaten 

Banenafspraak. Ondanks publiciteit bij scholen, in de krant en social media is hier 

maar mondjesmaat gebruik van gemaakt.  

 De samenwerking met jobcoachorganisaties vinden we belangrijker. Hoe beter 

we elkaar kennen hoe beter het resultaat voor de kandidaat. Er is altijd een 

werkplek vrij voor deze partners.  

 

 “Als jobcoach ervaar ik dat de samenwerking zich kenmerkt door betrokkenheid en 

oplossingsgerichtheid. De kandidaat staat centraal en jobcoaching wordt op maat geleverd, 

er is een natuurlijke professionele samenwerking tussen accountmanager van de gemeente 

en de jobcoach. De samenwerking met de Werkcorporatie geeft ons een goed beeld op 

proactief beleid en is een voorbeeld hoe we kandidaten vanuit de participatiewet kwalitatief 

goed kunnen begeleiden.” 

 

 In de zomer stuurden we werkgevers een mailing op maat. We presenteerden 

verschillende kandidaten en zetten met de hand opmerkingen bij geschikte 

kandidaten voor het bedrijf. Het heeft geleid tot een aantal nieuwe contacten, niet 

tot nieuwe plaatsingen.  
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 De banden met scholen hebben we uitgebreid, met als doel een warme 

overdracht te realiseren voor scholieren. In overleg met het management van de 

scholen hebben we afgesproken om vaste spreekuren te organiseren op school 

voor stagebegeleiders, ouders en leerlingen. Bij de Zonnebloem is dit 

gerealiseerd.  

 Samen met UWV hebben wederom de sollicitatietraining gegeven. Door ziekte bij 

UWV is de training halverwege het jaar alleen door de WerkCorporatie opgepakt.  

 Met RWF hebben we in pilotvorm meegewerkt aan een goede vindbaarheid van 

kandidaten in Sonar. In 2019 pakken we de samenwerking structureel op. 

Aandachtspunt is de toegankelijkheid van het systeem.  

 

 “Fijn dat we in kleinere stappen richting werk gaan door bijvoorbeeld eerst met een groep 

een bedrijf te bezoeken. Zo kwam ik er achter dat dat helemaal niet ze eng is als ik dacht. 

De volgende keer kan ik die stap makkelijker zetten.” 

 

“Ik had nooit gedacht dat ik zo’n mooi cv kon maken.” 

 
Inkooprelatie Urk 

In 2018 hebben we 16 kandidaten van Urk begeleid. Ook haakte Urk aan bij het 

banenevent. Anders dan in 2017 voeren we geen loonwaardemetingen meer uit voor 

Urk. 

 
Partners 

 Belangrijke partner is de gemeente, als opdrachtgever, als informatiebron en als 

ontwikkelaar. Zo hebben we regelmatig overleg met de klantmanagers, de 

klantmanagers Jongeren, de fraudepreventiemedewerkers, medewerkers EZ en 

de beleidsmedewerkers. 

 Met Concern voor Werk hadden we een overeenkomst met afspraken over de 

dienstverlening van Concern. Kandidaten leren bij Concern 

werknemersvaardigheden en doen werkervaring op. Daarmee vergroten zij hun 

kansen op werk.  

 Ook het RWF is belangrijk voor de WerkCorporatie. Het Regionaal Werkbedrijf 

Flevoland bundelt de inspanningen als het gaat om de arbeidsmarkt. De 

WerkCorporatie praat mee, organiseert mee en denkt mee bij de wijze waarop de 

Banenafspraak in Flevoland zo succesvol mogelijk wordt uitgevoerd.  

 

 “De WerkCorporatie heeft in 2018 onder meer met het Banenevent in Emmeloord, de 

verkiezing in het kader van de Participatiepenning en de Dag van de Duizend Voorbeelden 

de doelstellingen van het Regionaal Werkbedrijf Flevoland op effectieve wijze weten te 

ondersteunen en daarmee een positieve bijdrage geleverd aan de realisatie van de 

banenafspraak en de beeldvorming over inclusiviteit onder Flevolands werkgevers.” 

 

 Zeker belangrijk zijn ook de ons omringende gemeenten, denk aan 

Steenwijkerland, Dronten en Súdwest-Fryslân 

 Verder investeerden we in 2018 in samenwerkingspartners met wie we 

kandidaten voorbereiden op werk. Waar kan, pakken we kandidaten zelf op. In 

specifieke gevallen besteden we uit. Dit heeft ertoe geleid dat we aanzienlijk 

minder geld uitgeven aan externe begeleiding en dat de accountmanagers 

kandidaten beter kennen.  
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 Met de BAN is regelmatig contact. Inmiddels kijken we samen met de BAN en de 

OVG of we een gezamenlijk banenevent kunnen organiseren. Ook zijn er 

contacten gelegd met de extern projectleider inclusieve arbeidsmarkt 45+. 

 Samen met UWV startten we in 2018 een traject gericht op kandidaten einde-ww. 

De WerkCorporatie biedt de locatie aan en verzorgt een bijeenkomst over de 

WerkCorporatie en haar werkwijze.  

 

 “De WerkCorporatie is voor UWV een fijne partner met wie ik gezamenlijk optrek in 

projecten, werkgeversbenadering en ondersteuning van werkzoekenden op de 

arbeidsmarkt gemeente Noordoostpolder. Op deze manier kunnen we werkzoekenden in 

Noordoostpolder meer mogelijkheden bieden en/ook gezamenlijk werkgevers beter 

bedienen.” 
 

Scholen 

 De WerkCorporatie heeft op verschillende manieren contacten met scholen. We 

hebben onder meer een overleg met het Speciaal onderwijs zodat we met elkaar 

ervoor kunnen zorgen dat jongeren zo snel en zo goed mogelijk opgepakt kunnen 

worden na afronding van de opleiding. Het gaat dan om jongeren met een 

indicatie Banenafspraak. Dit overleg staat naast de individuele gesprekken met 

scholen, die we – waar nodig – samen oppakken met de klantmanagers en wmo-

specialisten van de gemeente Noordoostpolder. 

 

 “Samen met de bedrijven, instellingen, het UWV en de WerkCorporatie spannen wij als 

ROC ons in om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt naar een betaalde 

werkplek te leiden, en dat gaat heel goed. Een mooi succes: voor de Polder, de bedrijven, 

de instellingen en de nieuwe werknemers!” 

  

 Vanuit de WerkCorporatie is ook contact met ROC Friese Poort. Deze organisatie 

biedt opleidingen aan voor onze klanten. In 2018 besloten we tot de inkoop van 

een traject Nederlands voor wie reeds ingeburgerd is maar wie nog onvoldoende 

Nederlands spreekt om aan de slag te gaan. Er is plaats voor 20 kandidaten.  

 Ook werkt de WerkCorporatie nauw samen met scholen in het kader van de 

sluitende aanpak jongeren. Schoolverlaters bij wie de verwachting is dat zij extra 

hulp kunnen gebruiken bij het vinden van een baan, zijn welkom bij de 

WerkCorporatie.  
 

Team 

 De accountmanagers van de WerkCorporatie kunnen elkaar vervangen waar 

nodig en hebben alle soorten kandidaten in de caseload. Desalniettemin heeft 

elke accountmanager een specialiteit en is kennisexpert op een bepaald gebied.  

 Om de accountmanagers te scholen waar nodig zijn via Sprank, RWF, Langhenkel 

en RONT Management Consultants bijeenkomsten gevolgd. Het team volgde zo 

onder meer een training hoe om te gaan met wie psychisch kwetsbaar is en 

leerde ZRM afnemen. 

 We namen afscheid van een ondersteuner en we verwelkomden een enthousiaste 

opvolger. Tijdelijk kregen we ondersteuning van een externe accountmanager 

die in gesprek ging met kandidaten van de gemeente om te kijken wie nog meer 

baat zou kunnen hebben bij de ondersteuning van de WerkCorporatie. Het vaste 

team accountmanagers is onveranderd gebleven.  
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Communicatie 

Een goede presentatie en zichtbaarheid van de WerkCorporatie blijft belangrijk. We 

brengen regelmatig vacaturekranten uit voor verschillende doelgroepen, we 

organiseerden een event en we waren aanwezig op de netwerkdagen. Verder hebben 

we giveaways voor werkgevers (kalenders) en zijn we actief aanwezig bij 

netwerkbijeenkomsten. In de Noordoostpolder verschijnt zo nu en dan een artikel waarin 

aandacht wordt gevraagd voor de Banenafspraak. Daarnaast krijgen Buitengewone 

Werkgevers iedere maand aandacht in gemeentenieuws.  

 
Financiën 

De WerkCorporatie sluit af met een batig saldo van € 9.844,--. Door meer trajecten zelf 

op te pakken en door de gunstige arbeidsmarkt hebben we minder uitgegeven aan 

externe begeleiding en loonkostensubsidie. Dit heeft geleid tot een besparing van ruim 

€ 100.000. Dit bedrag is als teruggaaf participatiebudget opgenomen in de jaarrekening. 

Een uitgebreid financieel verslag ligt vast in de Jaarrekening 2018. 

 
Een analyse op de toekomst  

In 2018 speelde de doorontwikkeling van Concern voor Werk naar een ontwikkelbedrijf 

voor een bredere doelgroep (social firm). De gemeente onderzocht in hoeverre de 

WerkCorporatie onderdeel zou kunnen zijn van het ontwikkelbedrijf. In het najaar werd 

duidelijk dat de WerkCorporatie zelfstandig blijft en geen deel uitmaakt van de Social 

Firm. Afgesproken is dat voor juli 2019 helderheid is over de positionering van de 

WerkCorporatie vanaf 2020.  

 

De directie van de WerkCorporatie vindt het daarbij van belang dat er ruimte blijft – en 

meer ruimte wordt geboden – voor het opzetten van experimenten met het bedrijfsleven 

en het onderwijs. De huidige economische situatie stelt de WerkCorporatie voor een 

verdiepende opgave. Een deel van de doelgroep verdient meer aandacht en andere 

inspanningen om resultaten te halen. Dat betekent voor het bedrijfsleven een andere kijk 

op benodigde arbeid en mogelijkheden en voor het onderwijs beter aansluitende 

trainingen en onderwijsvormen dichter op de doelgroep. Door samen creatief en met lef 

concepten te ontwikkelen en aan te passen, blijft de WerkCorporatie in staat goede 

resultaten te boeken. 

 

Maart 2019 

 
 


