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Onderwerp: Uitvoering IJmond Werkt! 2013
Geachte leden van de raad,
In het kader van de actieve informatievoorziening berichten wij u het volgende:
Op 5 juli 2012 heeft u, net als de gemeenteraden van Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest,
ingestemd met de kadernota Naar één organisatie voor werk. Daarmee hebt u de intentie
uitgesproken te komen tot één organisatie voor werk. Deze organisatie wordt momenteel
uitgewerkt in een businessplan. In dit plan staat beschreven op welke wijze het nieuwe bedrijf zal
fungeren als leerwerkbedrijf, welke klanten zij gaan bedienen en hoe de dienstverlening eruit zal
zien. Daarnaast wordt beschreven op welke wijze de middelen en zeggenschap worden verdeeld
en op welke juridische basis de dienstverlening plaats zal vinden.
Naar verwachting zal het businessplan in het eerste kwartaal van 2013 worden voorgelegd ter
besluitvorming. De besluitvorming is enigszins vertraagd. Dit wordt veroorzaakt door de wens de
organisatie zorgvuldig vorm te geven.
In 2013 wordt de re-integratiedienstverlening bij wijze van tussenvoorziening uitgevoerd door de
Meergroep onder de noemer IJmond Werkt!. De beweging die uit deze naam spreekt komt terug
in de actieve aanpak van re-integratie. IJmond Werkt! helpt zelf mensen aan werk, waar mogelijk
gebeurt dat groepsgewijs en werken aan werk gebeurt bij werkgevers. In de IJmond fungeert
IJmond Werkt! als centrale plek waar werkzoekenden en werkgevers elkaar treffen.
Deze aanpak is gebaseerd op de uitgangspunten van de kadernota Naar één organisatie voor
werk. Conform de uitgangspunten van deze nota wordt het volledige re-integratiebudget in 2013
besteed binnen IJmond Werkt! en wordt de Meergroep voorzien van de benodigde menskracht
vanuit de gemeente.
In 2013 wordt de huidige gemeenschappelijke regeling de Meergroep zodanig aangepast dat
deze in 2014 zelfstandig als nieuwe organisatie kan functioneren en de raad en het college
maximaal kunnen sturen op de gewenste re-integratieresultaten.
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