Voorwoord
Voor u ligt het eerste jaarrapport van het Werkbedrijf Lelystad BV.
De eerste bedrijfsactiviteiten vonden plaats in de zomer 2013 toen het Werkbedrijf Lelystad een aantal
taken op het gebied van parkeerhandhaving en toezicht is gaan uitvoeren. Vervolgens hebben de
operationele voorbereidingen plaatsgevonden om de integratie met het team Werk van de gemeente
Lelystad en de afdeling re-integratie van Concern voor Werk succesvol tot stand te brengen.
Op 4 november 2013 ging deze samenwerking van start met het inhuizen van de werkcoaches van de
gemeente Lelystad aan de Vijzelweg. Het Werkbedrijf kreeg een eigen gezicht en de eerste
gezamenlijke activiteiten op het gebied van re-integratie werden opgestart.
De voormalig werkcoaches van de gemeente Lelystad en de trajectmanagers van Concern voor Werk
zijn vanaf dat moment werkcoach Werkbedrijf Lelystad en zij vormen de kern van het bedrijf. Niet de
regeling, maar de mens staat centraal en samen werken we aan de doelstelling van het Werkbedrijf
Lelystad: zoveel mogelijk WWB-cliënten aan regulier werk helpen.
Het eerste boekjaar is tot tevredenheid van de aandeelhouders, commissarissen en directie verlopen
en is afgesloten met een positief saldo van circa € 3.000.

Bericht van de directie
Taken, verantwoordelijkheden en vergoedingen voor de directie
Het Werkbedrijf Lelystad kent een eigen directie en opereert onder de regie van de gemeente
Lelystad. De gemeente is 100% aandeelhouder. De heer O.M. Vermooten is directeur van het
Werkbedrijf Lelystad en als zodanig is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en voor
een adequate communicatie naar de Raad van Commissarissen en overige belanghebbenden. De
heer Vermooten is niet in loondienst van het Werkbedrijf Lelystad. Vergoeding voor zijn activiteiten
wordt evenals de activiteiten van het managementteam verrekend via een separate
dienstverleningsovereenkomst met Concern voor Werk, welke in december 2013 is goedgekeurd door
de algemene vergadering van aandeelhouders.
Missie en visie
Missie
Het Werkbedrijf Lelystad heeft tot doel het in het kader van de Wet Werk en Bijstand, evenals de per
1 januari 2015 in werking tredende Participatiewet, initiëren, creëren, organiseren en uitvoeren van
werk en het bevorderen van de (toegang tot de) arbeidsmarkt voor diegenen die in de toegang tot de
arbeidsmarkt worden belemmerd.
Visie





Het Werkbedrijf Lelystad draagt bij aan het realiseren van uitstroom naar werk. De ambitie is
dat tenminste 20% van de deelnemers aan trajecten binnen een jaar aan werk is geholpen;
Gemeentelijk werk wordt ingezet om uitkeringsgerechtigden werkervaring te laten opdoen;
Gemeentelijk werk wordt marktconform uitgevoerd;
Het werkbedrijf maakt voor haar bedrijfsactiviteiten gebruik van de infrastructuur van het
Concern voor Werk.

Activiteiten van Werkbedrijf Lelystad BV
Op 12 juni 2013 is Werkbedrijf Lelystad BV formeel opgericht. Het werkbedrijf is een zelfstandig bedrijf
en werkt als opdrachtnemer van de gemeente, maar ook van (publieke en particuliere) derden.
Het bedrijfsrisico ligt volledig bij het Werkbedrijf zelf.
Het Werkbedrijf Lelystad fungeert als een brede werkvoorziening met een uitgebreide reeks aan –
modulair op te bouwen - uitvoeringsmodaliteiten zoals arbeidsmarkttoeleiding en detachering.
Daarnaast voert het werkbedrijf in opdracht van de gemeente reguliere taken uit, zoals
groenvoorziening, catering, beveiliging en parkeerbeheer. In de uitvoering van het werk profileert het
werkbedrijf zich zoveel als mogelijk als regulier commercieel bedrijf op de markt. De gemeente houdt
rekening in haar aan- en inbestedingsbeleid met de bijzondere positie van het Werkbedrijf vanwege
de, bij dit bedrijf aanwezige kwetsbare, medewerkers met verminderde arbeidscapaciteit. Ook
particuliere opdrachten worden aangenomen. Samengevat geeft dat ten aanzien van het Werkbedrijf
de volgende uitvoeringsmodaliteiten te zien:






arbeidsmarkttoeleiding;
detachering en uitzenden;
uitvoering gemeentelijk werk zoals groenvoorziening, schoonmaak, catering, handhaving &
beveiliging en parkeerbeheer;
particuliere opdrachten;
leer-/werktrajecten.

Afhankelijk van de keuzes ten aanzien van de trajecten die worden opgepakt in de komende jaren,
kan het werkbedrijf verschillende doelgroepen bedienen. Primair gaat het om de activering en reintegratie van de doelgroep van 50-100% arbeidscapaciteit (momenteel 750 cliënten). Voor de
doelgroep van 80-100% wordt handhaving ingezet. Het Werkbedrijf heeft daarnaast inzicht in het
gehele bestand van de gemeente, en zet ook deze groep in op banen wanneer zij dit kan, op de
grondslag dat de burgers in het bestand (50 – 80 %) altijd voorrang krijgen.
Bericht van de Raad van Commissarissen
Het bedrijf is nieuw en zo ook de Raad van Commissarissen. We zijn benoemd door de
aandeelhouder, de gemeente Lelystad. Na onze benoeming per 1 juli 2013 hebben we onderling
kennis gemaakt en zijn in goed overleg de taken en rollen verdeeld. Onze achtergronden zijn
verschillend, maar het is in de praktijk gebleken dat we elkaar goed aanvullen qua kennis en ervaring.
De Algemene vergadering van Aandeelhouders bestaat in dit bedrijf uit de gemeente Lelystad, in
dezen vertegenwoordigd door twee wethouders, de heren de Jager en Luchtenveld. We hebben één
vergadering met hen gehad, die in een constructieve sfeer verliep. Het is duidelijk dat de gemeente
veel verwacht van het Werkbedrijf Lelystad. Het is van groot belang dat de Gemeente en het
Werkbedrijf Lelystad het eens zijn over de te varen koers en te daarvoor in te zetten middelen.
We hebben kennis gemaakt met het bedrijf en de leidinggevenden. We hebben ons als
commissarissen grondig verdiept in de plannen en begroting van de directie voor de komende jaren.
Het bedrijf bevindt zich in een interessante eerste fase van zijn bestaan en dat vergt veel van directie
en medewerkers. Complicerend zowel voor de gemeente als voor het bedrijf is dat de wet- en
regelgeving nog niet voltooid is en dat niet bekend is hoeveel geld er van rijkswege beschikbaar zal
worden gesteld.
Ondanks deze onzekerheden hebben wij er alle vertrouwen in dat het bedrijf zijn opdracht waar gaat
maken.
Samenstelling van de Raad:
De Raad van Commissarissen bestond in 2014 uit de volgende personen:
De heer A. Kruyt, voorzitter
De heer A. Kok, secretaris
Mevrouw M. Wichard, vice-voorzitter

De leden hebben een vergoeding ontvangen in 2014 van € 3.500; de voorzitter ontving in 2014 een
bedrag van € 5.000.
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Kruyt Interim-manager en adviseur
Voorzitter reizigersvereniging Rover
Voorzitter Geloof en Samenleving, landelijk diaconaal orgaan van
de Remonstranten
Voorzitter stichting Vrienden van Casper van Witte
Voorzitter stichting straatpastoraat Amersfoort
Vice-voorzitter permanente commissie van deskundigen op het
gebied van internationaal strafrecht, vreemdelingenrecht en
vluchtelingenrecht (commissie Meijers)
Bestuurslid stichting fonds rechtsbescherming immigranten
Bestuurslid diaconie van de Johanneskerk in Amersfoort
Eigenaar Kok Consultancy Lely2stad
Voorzitter ACOO te Lelystad
Voorzitter stichting Huisvesting Operatie Mobilisatie Emmeloord
Voorzitter stichting Platform Ontmoetingen Lelystad
Voorzitter Raad van Toezicht GOL Lelystad
Voorzitter financiële commissie Kerkcentrum het Anker
Penningmeester stichting IDO Lelystad
Penningmeester stichting muziekgroep Flevum Lelystad
Directeur-eigenaar Linking Brain
Voorzitter Netwerk Flevolandse Zakenvrouwen
Voorzitter OndernemingenCentrum Flevoland
Algemeen bestuurslid Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO)
Algemeen bestuurslid Waterschap Groot Salland
Jurylid IVO Andries Greinerprijs

Algemeen
Deze jaarrekening 2014 is de tweede jaarrekening van de vennootschap Werkbedrijf Lelystad BV.
Werkbedrijf Lelystad BV is een 100% deelneming van de Gemeente Lelystad. De Gemeente heeft
een tweeledige verhouding met de BV. Enerzijds is de gemeente grotendeels opdrachtgever van de
BV, anderzijds is de Gemeente enig aandeelhouder van de BV.
De balans per 31 december 2014 en de winst- en verliesrekening over het boekjaar 2014 is
opgenomen in de jaarrekening 2014 die, voorzien van de controleverklaring van accountantskantoor
Meeuwsen ten Hoopen, is vastgesteld door de Algemene vergadering van Aandeelhouders op 20 mei
2015.
Naam van de vennootschap en de statutaire zetel
De naam van de vennootschap is Werkbedrijf Lelystad BV en heeft haar statutaire zetel in Lelystad.
Juridische vorm
Het Werkbedrijf Lelystad is een besloten vennootschap.
Algemeen directeur is de heer O.M. Vermooten. De Raad van Commissarissen bestaat uit 3
personen.
Datum van oprichting en duur
De vennootschap is per 12 juni 2013 opgericht voor onbepaalde duur.
Statutaire doelstelling
Het doel van de vennootschap is:
-

het in het kader van de Wet Werk en Bijstand, alsmede de Participatiewet (doen)
initiëren, creëren, organiseren en uitvoeren van werk in de Gemeente Lelystad en het bevorderen
van de (toegang tot de) arbeidsmarkt voor diegenen die in de toegang tot de arbeidsmarkt
worden belemmerd, dit in aansluiting op de ook op deze doelstelling gerichte activiteiten van de
Gemeente Lelystad;

-

het in het kader van de Wet Werk en Bijstand alsmede de Participatiewet (doen) initiëren,
creëren, organiseren en uitvoeren van werkzaamheden terzake van alsmede het ontplooien van
activiteiten gericht op de re-integratie van (langdurig) werklozen, alsmede de re-integratie van
arbeidsgehandicapten in de Gemeente Lelystad, dit in aansluiting op de ook op deze
doelstelling gerichte activiteiten van de Gemeente Lelystad;

-

het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Handelsregister
De vennootschap is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 58148248.
Boekjaar en resultaat 2014
Het boekjaar 2014 is gelijk aan het kalenderjaar. Voor 2013 gold een gebroken boekjaar. Het boekjaar
liep van 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013.
Het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening over 2013 bedraagt € 1.492 positief .
Personeel
Werkbedrijf Lelystad BV heeft, per 31 december 2014, 10 medewerkers in dienst (9.78 fte)

Investeringen
In 2014 zijn er geen belangrijke investeringen gedaan.
Financiële instrumenten
Voor de toelichting van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de
specifieke postgewijze toelichting. Er zijn geen financiële derivaten en dus ook geen hiermee
verbonden risico's.
Kredietrisico's
Kredietrisico's worden gereduceerd door met name zaken te doen met derden met een hoge
kredietwaardigheid, waarbij statutair vastgestelde limieten van kracht zijn.
Vooruitblik
Het jaar 2014 was het eerste volledige boekjaar van de vennootschap. De werkzaamheden zoals
gestart in 2013 zullen nog verder worden uitgebreid. Daarnaast moeten er grote inspanningen worden
gepleegd om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten voor het uitvoeren van de
geplande werkzaamheden.
De begroting voor 2015 laat een geprognosticeerd positief resultaat zien van € 39.000.
Aan de directie en het managementteam wordt gevraagd om een heldere koers te varen, het
vertrouwen van de medewerkers en aandeelhouder te behouden en positieve financiële resultaten te
boeken. Het is van groot belang dat in samenwerking met de Raad van Commissarissen en de
aandeelhouder eensgezind een goed vervolg weten te geven aan de ingezette ontwikkeling van
Werkbedrijf Lelystad BV, waarbij financiële prestaties hand in hand gaan met het realiseren van
sociale doelstellingen.
Lelystad, 20 mei 2015

O.M. Vermooten
algemeen directeur

