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PB 15/005 

PvdA Stichtse Vecht: Meer vaart achter 

garantiebanen in Stichtse Vecht 
 

Er moet meer vaart worden gemaakt met het realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Die 

oproep doet de PvdA Stichtse Vecht samen met progressieve fracties in de Utrechtse arbeidsmarktregio. 

 

De PvdA Stichtse Vecht vraagt daarom aan het College van Stichtse Vecht om meer werk te maken van deze 

afspraak. Eind 2016 moeten in de regio Utrecht-Midden bijna 1200 banen zijn gerealiseerd. Er ligt echter nog 

geen concreet actieplan om dit te bereiken.  

 

In het Sociaal Akkoord van 2013 hebben werkgevers en werknemers afgesproken om de komende jaren 

125.000 banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. De PvdA is erg blij met deze afspraken. 

De garantiebanen zorgen ervoor dat kwaliteiten en mogelijkheden van mensen veel beter worden benut dan nu 

het geval is. Om dit te realiseren, moeten alle betrokkenen aan de slag om deze forse opgave te realiseren.  

 

In de regio Utrecht-Midden moeten in totaal meer dan 7.000 banen worden gerealiseerd. Voor 2015 en 2016 

gaat het al om bijna 1200 banen. Terwijl de inkt van het Sociaal Akkoord al een tijdje droog is, de 

Participatiewet al meer dan twee maanden in werking is en er bij de sociale werkbedrijven geen nieuwe 

mensen meer worden toegelaten, gebeurt er in de arbeidsregio Utrecht-Midden maar weinig. Met deze actie 

vraagt de PvdA Stichtse Vecht het college om meer vaart te zetten achter de garantiebanen. 

 

Maarten van Dijk, fractievoorzitter van de PvdA Stichtse Vecht: “Het is belangrijk om zo snel mogelijk aan 

de slag te gaan. Zorg voor duidelijkheid bij werkzoekenden en werkgevers. Op dit moment ontbreekt de regie 

over het proces. Er moet echt een tandje bij.” Met deze open brief roepen progressieve fracties het college op 

structurele banen te realiseren door betrokken partijen te betrekken.  

Geef het (speciaal) onderwijs een rol en benut de vakbeweging als bondgenoot. Ga aan tafel met het 

bedrijfsleven en zorg voor beschutte werkplekken tegen tenminste minimumloon voor mensen die hierop zijn 

aangewezen.  

 

De PvdA Stichtse Vecht zet zich ervoor in om zoveel mogelijk mensen, met en zonder een beperking, aan het 

werk te krijgen en te houden. 

Ook Rob van Muilekom, PvdA-lijsttrekker bij de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart, steunt het 

initiatief van harte. “Onze leus is niet voor niets ‘werken aan Utrecht’. Werk is voor alle Utrechters van groot 

belang. Juist ook voor deze bijzondere en belangrijke doelgroep.” 

 

Noot voor de redactie – niet voor publicatie: Voor vragen over bovenstaand bericht kunt u contact 

opnemen met Maarten van Dijk, fractievoorzitter PvdA Stichtse Vecht, e-mail: maarten.van.dijk@hetnet.nl, 

tel. 06 2554 5407 

Maarssen, 11 maart 2015   


