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Aan: de voorzitter van het Werkbedrijf Midden-Nederland, de heer V. Everhardt 

CC: de overige deelnemers aan het Werkbedrijf 

 

Geachte heer Everhardt, 

 

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. Later heeft ook de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten zich hierbij aangesloten. De Participatiewet is per 1 januari 

2015 in werking getreden en binnenkort wordt ook de banenafspraak wettelijk vastgelegd. 

De Partij van de Arbeid is erg blij met deze afspraken. De garantiebanen kunnen ervoor gaan zorgen 

dat kwaliteiten en mogelijkheden van mensen veel beter worden benut dan nu het geval is. Dat 

mensen met een arbeidsbeperking gewoon als collega’s onder de collega’s in reguliere bedrijven aan 

de slag gaan. Goed voor de werknemer, die aan het werk trots, respect en voldoening overhoudt. Goed 

voor de werkgever, die mede dankzij (financiële) ondersteuning en begeleiding extra, gemotiveerde 

werkkrachten tot zijn beschikking krijgt. En goed voor de werkgelegenheid en de economie van 

Nederland. 

Die 125.000 garantiebanen zijn er natuurlijk niet zomaar. De opgave is enorm. Het vergt ook een 

omslag in denken voor alle betrokkenen. Niet in het minst van werkgevers, die de spil vormen bij het 

welslagen van deze operatie. Daarom is het goed dat in alle arbeidsmarktregio’s werkbedrijven zijn 

ingesteld met gemeenten, werkgevers en werknemers om deze banen te realiseren. De wethouder 

sociale zaken van de centrumgemeente, als voorzitter van het werkbedrijf, moet deze kar trekken. 

In onze regio Utrecht-Midden is die mooie eer voor u weggelegd. Van de 125.000 banen moeten er 

hier meer dan 7.000 worden gerealiseerd. Voor 2015 en 2016 gaat het al om 1145 banen, 835 in de 

marktsector en 310 bij de overheid. 

We stellen vast dat het Werkbedrijf in onze regio aarzelend van de grond komt. Terwijl de inkt van het 

Sociaal Akkoord al een tijdje droog is en de Participatiewet al meer dan twee maanden in werking is. 

Bij de sociale werkbedrijven worden geen nieuwe mensen meer toegelaten. De urgentie is dus hoog. 

We hebben kennis genomen van het Convenant Utrechtse Werktafel, maar het aangekondigde 

‘marktbewerkingsplan’ kennen we nog niet. We concluderen dat er echt een tandje bij moet om over 

21 maanden de bijna 1200 banen te hebben gerealiseerd. Dat het ook anders kan bewijzen 

bijvoorbeeld Nijmegen en Apeldoorn, die al verder zijn.  

Daarom dringen alle PvdA-en Progressief-gemeenteraadsfracties in onze arbeidsmarktregio erop aan 

de volgende uitgangspunten te hanteren om meer vaart te zetten achter de garantiebanen: 

 

1. Maak zo snel mogelijk bindende afsprakenbindende afsprakenbindende afsprakenbindende afspraken met bedrijven. Stel minimaal taakstellende 

aantallen per sector op. Een plan om deze aantallen eind 2016 te behalen. Maak hierbij 

gebruik van de sectorplannen van minister Asscher. En houd hier strak de regie op, vanuit een 

pro-actief arbeidsmarktbeleid. 

2. Geef uiteraard zelf het goedegoedegoedegoede    voorbeeldvoorbeeldvoorbeeldvoorbeeld. Maak met uw collega-bestuurders van 

medeoverheden een verdeling van de 310 overheidsbanen en ga aan de slag. Maak hierbij 

afspraken over het openstellen van de lagere cao-schalen. En gebruik de bestaande netwerken 

van gemeenten en andere overheden. 

3. Begeleid, ondersteun en ‘ontzorg’ werkgeversBegeleid, ondersteun en ‘ontzorg’ werkgeversBegeleid, ondersteun en ‘ontzorg’ werkgeversBegeleid, ondersteun en ‘ontzorg’ werkgevers door drempels en barrières weg te nemen. Wees 

toegankelijk, bereikbaar en herkenbaar (bijv. een vast contactpersoon en uniforme 

dienstverlening) voor vragen van bedrijven. 

4. Geef snel een regionale uitwerking van de landelijke gereedschapskist van instrumentengereedschapskist van instrumentengereedschapskist van instrumentengereedschapskist van instrumenten, zoals 

het aanbieden van de no risk-polis en jobcarving. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van 

een ‘landelijke en regionale menukaart’, waardoor werkgevers op een eenvoudige manier 



inzicht krijgen in mogelijkheden, voor het realiseren van de banenafspraak en de overige 

onderdelen van de Participatiewet.  

5. Maak duidelijk wat een werkzoekende kanwat een werkzoekende kanwat een werkzoekende kanwat een werkzoekende kan verwachten als hij zich meldt bij de gemeente. Wie 

doet de intake, hoe wordt de koppeling met een bedrijf gelegd, hoe word je loonwaarde 

bepaald, wat zijn daarbij je rechten en plichten, etc.? 

6. Benut de kennis, ervaring en netwerken van de sociale werkbedrijvenkennis, ervaring en netwerken van de sociale werkbedrijvenkennis, ervaring en netwerken van de sociale werkbedrijvenkennis, ervaring en netwerken van de sociale werkbedrijven. Zij zijn als geen ander 

ervaren en deskundig in het bemiddelen en begeleiden van mensen met een 

arbeidsbeperking, bijvoorbeeld via (groeps)detachering. Geef hen daarom een volwaardige 

plek aan uw ‘Werktafel’, in plaats van alleen indirect via de gemeenten. 

7. Zoek de juiste methode bij de juiste mensende juiste methode bij de juiste mensende juiste methode bij de juiste mensende juiste methode bij de juiste mensen. Een website als www.onbeperktaandeslag.nl is 

voor sommigen nuttig, maar zal ook veel werkzoekenden uit de doelgroep niet bereiken.  

8. Betrek het (speciaalspeciaalspeciaalspeciaal))))    onderwijsonderwijsonderwijsonderwijs intensiever bij het Werkbedrijf. Maak met (praktijk)scholen 

afspraken over stages, leerwerkplaatsen, begeleiding en bemiddeling, etc. 

9. Maak snel concrete afspraken over de inzet van de de inzet van de de inzet van de de inzet van de € 1 mln.€ 1 mln.€ 1 mln.€ 1 mln. die staatssecretaris Klijnsma ter 

beschikking heeft gesteld om het Werkbedrijf Midden-Nederland te ondersteunen.  

10. Benut optimaal de mogelijkheden van cofinanciering door het Europees Sociaal Fonds (cofinanciering door het Europees Sociaal Fonds (cofinanciering door het Europees Sociaal Fonds (cofinanciering door het Europees Sociaal Fonds (ESF)ESF)ESF)ESF). In 

de periode 2014-2020 is er voor de arbeidsmarktregio’s ongeveer € 350 mln. beschikbaar. 

Zet deze middelen in voor de doelgroep van de Participatiewet en de garantiebanen. 

11. Ontwerp een publiekpubliekpubliekpubliek----private samenwerkingprivate samenwerkingprivate samenwerkingprivate samenwerking (bijvoorbeeld gezamenlijk fonds) specifiek gericht 

op het realiseren van banen voor de doelgroep van de Participatiewet. Denk hierbij ook aan 

het terughalen van productiearbeid naar Nederland (‘reshoring’). 

12. Zorg voor duidelijke taakafbakeningduidelijke taakafbakeningduidelijke taakafbakeningduidelijke taakafbakening van alle betrokken partijen (gemeenten, werknemers, 

werkgevers, sociale werkbedrijven, UWV, onderwijs) en definitie van de doelgroep die in 

aanmerking komt voor de garantiebanen. Dit voorkomt onnodig tijd-en energieverlies aan 

interne zaken.  

13. Bied zo snel mogelijk duidelijkheid over de procedure bij de methode voor het vaststellen van vaststellen van vaststellen van vaststellen van 

de loonwaardede loonwaardede loonwaardede loonwaarde, zodat dit voor zowel werknemers als werkgevers duidelijk is.    

14. Bewaak dat de garantiebanen ook structurele banenstructurele banenstructurele banenstructurele banen worden. Dat biedt zekerheid aan 

werknemers en voorkomt dat de teller naar de 125.000 ieder jaar weer op 0 begint. 

15. Benut de vakbeweging als bondgenootde vakbeweging als bondgenootde vakbeweging als bondgenootde vakbeweging als bondgenoot, mede-architect van het Sociaal Akkoord en kenner van 

bedrijven, sectoren en cao-afspraken.  

16. Bied ook ruimte voor ondernemerschapruimte voor ondernemerschapruimte voor ondernemerschapruimte voor ondernemerschap door mensen uit de doelgroep.  

17. Bied beschutte werkplekkenbeschutte werkplekkenbeschutte werkplekkenbeschutte werkplekken aan tegen tenminste minimumloon voor mensen die zijn 

aangewezen op een beschermde werkomgeving. Voer deze afspraak uit het Sociaal Akkoord, 

tussen sociale partners en de VNG en zoals opgenomen in het Besluit Werkbedrijven, uit. 

Gemeenten krijgen geld van het Rijk voor in totaal 30.000 beschutte werkplekken structureel. 

 

Wij gaan ervan uit deze aansporing u en het Werkbedrijf ondersteunt om deze grote klus te klaren. 

We zijn graag bereid onze kennis en ervaring hiervoor in te zetten. Laten we samen van de 

garantiebanen een mooi maatschappelijk succes maken!  

 

Ans van Gelder (PvdA Zeist) 

Inge Broekx (PvdA Vianen) 

Maarten van Dijk (PvdA Stichtse Vecht) 

Rik Dekker (PvdA Lopik) 

Marianne Spalburg (PvdA Nieuwegein) 

Jeanette de Neijs (PvdA IJsselstein) 

Krischan Hagedoorn (PvdA De Bilt) 

Paul Heijmerink (Perspectief 21 Bunnik) 

Jelle IJpma (Progressief Woerden) 

André van Loon (PvdA Houten) 

Tijmen Baas (PvdA Wijk bij Duurstede) 

Joost Scheltinga (PvdA/GL Utrechtse Heuvelrug) 

Marieke Lejeune (Progressief Akkoord 

Montfoort)   

Ruben Post (PvdA Utrecht) 


