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Geachte leden van de commissie Samenleving, 

In deze brief informeer ik u graag over de voortgang van het Haarlems Lokaal 
Sociaal Akkoord (LSA) en de stand van zaken realisatie garantiebanen. 

Kick Off 
Haarlem is een van de eerste gemeenten waar college, werkgevers, scholen en 
maatschappelijke organisaties een LSA getekend hebben. Dit gebeurde in december 
2014. Op 17 februari 2015 vond een Kick Off-bij eenkomst plaats, dit was een 
formeel startschot om actief te werken aan het realiseren van garantiebanen. Er is 
voor gekozen om meer bedrijven uit te nodigen dan alleen de bedrijven die het LSA 
hebben ondertekend. Er blijkt zowel in de regio als bij andere bedrijven en 
overheden (bijvoorbeeld: Waterlaboratorium, Connexxion, provincie) animo om 
mee te werken aan de doelstellingen en ambities uit het LSA. In totaal waren circa 
50 genodigden aanwezig, bestaande uit bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen 
en intermediairs. 

Bedrijven konden zich tijdens de Kick-Off inschrijven op een traject, georganiseerd 
door werkgeversorganisatie AWVN, met als doel om een realistische ambitie voor 
het invullen van de garantiebanen neer te zetten en samen te werken aan een 
strategie gericht op uitvoering. De praktijk leert dat het neerzetten van een ambitie 
zorgvuldig moet gebeuren, maar dat het vervolgens ook tijd kost om die ambitie in 
de praktijk uit te voeren. De workshops onder leiding van AWVN faciliteren daarin. 

Workshops 
In de workshops is door de bedrijven samengewerkt aan het neerzetten van een 
realistische ambitie, het delen van ervaringen en het opstellen van een Plan van 
Aanpak voor de uitvoering. 
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Op 23 juni aanstaande vindt de laatste AWVN-workshop plaats. De bedrijven 
presenteren dan de resultaten in aanwezigheid van collega wethouder Merijn Snoek. 
Ook de andere LSA bedrijven zijn uitgenodigd en krijgen de gelegenheid om hun 
resultaten te delen. 

Aantallen garantiebanen 
Duidelijk is dat het creëren van garantiebanen tijd vraagt. Het gaat om veel aspecten 
zoals bijvoorbeeld: waar creëer je de garantiebanen binnen je organisatie, hoe werf 
je daarvoor binnen de doelgroep, voor welk financieel model kies je en niet in de 
laatste plaats hoe krijg je draagvlak bij leidinggevenden om met de mensen uit de 
doelgroep te gaan werken. Daarom heeft de groep bedrijven die het LSA heeft 
getekend dit eerste half jaar met name gebruikt voor voorbereiding en oriëntatie. Na 
de zomer gaan zij zich meer richten op de invulling van de garantiebanen. 
In totaal zijn in de afgelopen maanden in de arbeidsmarktregio circa 25 mensen uit 
de doelgroep van de garantiebanen geplaatst. 

Vooruitblik 
De bedrijven die nu mee doen met de AWVN workshops gaan na de zomer stevig 
aan de slag met het uitvoeren van het plan van aanpak. Eén ander deel van de 
bedrijven kiest een eigen koers, vaak omdat centraal/landelijk beleid ten aanzien 
van de garantiebanen wordt gemaakt en bij de internationale bedrijven omdat men 
toestemming vanuit het buitenland moet krijgen. Ook de groep bedrijven in het 
MKB maakt zich momenteel klaar voor garantiebanen. Ik verwacht dat de situatie 
in het tweede deel van dit jaar versnelt. 

Tenslotte 
Het is realistisch om te beseffen dat het creëren van garantiebanen veel tijd kost. 
Onderdeel daarvan is de inrichting van het Werkbedrijf, dat binnenkort operationeel 
wordt en dat zich gaat bezighouden met het 'sturen' op het regionaal realiseren van 
garantiebanen. Steeds meer bedrijven hebben Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) hoog in het vaandel. De verwachting is dat er in de tweede 
helft van het jaar hogere resultaten worden geboekt. 

Met vriendelijke groet, 


