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1. Inleiding 

Met de afspraken die op landelijk niveau zijn vastgelegd in het Sociaal Akkoord 

stellen sociale partners, werkgevers en werknemers zich garant om zoveel mogelijk 

mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. De afspraak is dat 

landelijk tot 2026 125.000 banen zijn gecreëerd voor mensen met een 

arbeidsbeperking: de zogeheten garantiebanen.  

 

  In het Sociaal Akkoord is ook opgenomen dat er per arbeidsmarktregio een  

Werkbedrijf wordt ingericht. Het streven om tot een Werkbedrijf te komen, is eind  

vorig jaar in de wet SUWI (Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) 

vastgelegd. Het Werkbedrijf is een bestuurlijk overleg tussen sociale partners, UWV 

en regiogemeenten. In Zuid-Kennemerland & IJmond wordt hieraan invulling 

gegeven door samen met het UWV een convenant aan te gaan met VNO-NCW, 

AWVN, FNV en CNV.  

In het convenant zijn werkafspraken met gemeenten, sociale partners en UWV 

opgenomen ter vorming van het bestuur van het Werkbedrijf. Het bestuur heeft als 

doel regionaal samen te werken in het realiseren van garantiebanen voor mensen met 

een arbeidsbeperking. 

De gemeente Haarlem geeft door het convenant invulling aan haar rol als 

centrumgemeente. Zij nodigt partijen uit aan tafel om gezamenlijk de krachten te 

bundelen.  

 

2. Besluitpunten college 

1. Het convenant Werkbedrijf Zuid-Kennemerland en IJmond vast te stellen. 

2. De portefeuillehouder Participatiewet te machtigen tot ondertekening van het 

convenant. 

3. Financiële paragraaf: dit besluit heeft geen directe financiële gevolgen. 

4. Het collegebesluit ter informatie te sturen naar de commissie Samenleving. 

 

3. Beoogd resultaat 
Het beoogd resultaat is het in de lijn van landelijke afspraken bereiken van optimale 

samenwerking binnen de arbeidsmarktregio op het realiseren van de banenafspraak. Concreet 

betreft dit het realiseren van 440 garantiebanen (160 banen door de sector ‘Overheid’ en 280 

banen door de particuliere sector) voor 1 januari 2017. 

 

  

4.Argumenten 

Het convenant biedt een basis voor uitvoering van de afspraken 

In het convenant Werkbedrijf worden doelstellingen en afspraken vastgelegd om tot 

uitvoering van de verplichte garantiebanen te komen in arbeidsmarktregio de regio Zuid-

Kennemerland en IJmond. Ook legt het convenant de samenwerking binnen de 

arbeidsmarktregio vast.  

Naar verwachting gaat het Werkbedrijf nog voor het zomerreces van start. Een eerste 

gezamenlijk product is het marktbewerkingsplan. Het marktbewerkingsplan beschrijft de 

kenmerken van personen die behoren tot de doelgroep en de mogelijkheden die zij hebben in 

de sectoren en bedrijven die kansen bieden of zouden kunnen bieden. Het 
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marktbewerkingsplan beschrijft de wijze waarop kansen voor deze doelgroep kunnen worden 

benut.  

Het concept marktbewerkingsplan zal, zoals dat is toegezegd, na de zomer met de commissie 

Samenleving worden gedeeld om de uitgangspunten te bespreken. In oktober wordt het 

definitieve marktbewerkingsplan aangeboden ter vaststelling. 

 

 

5.Risico’s en kanttekeningen 

Geen effect op de besluitvorming van de te besteden middelen 

Het tekenen van dit convenant heeft geen effect op de besluitvorming van de te besteden 

middelen. Het bestuur van het werkbedrijf bespreekt de mogelijke inzet van de te besteden 

middelen die rechtstreeks een relatie hebben met de doelen van het Werkbedrijf. 

 

Bestedingsvoorstel na de zomer 2015 

De Rijksoverheid heeft aan de arbeidsmarktregio ten behoeve van het Werkbedrijf een bedrag 

beschikbaar gesteld van in totaal € 1 miljoen voor 2014, 2015 en 2016 (nota 

Bestedingsvoorstel Werkbedrijf (BBV2015/24877). 

Samen met UWV, VNO-NCW, FNV, CNV en de regiogemeenten wordt in het bestuur van 

het Werkbedrijf besproken hoe deze middelen effectief kunnen worden ingezet. Voor dit 

bedrag komt nog een bestedingsvoorstel na de zomer van 2015. 

 

Akkoord convenant sociale partners 

De sociale partners hebben nog geen akkoord kunnen gegeven op de laatste tekstuele 

aanpassingen zoals deze zijn opgenomen in bijgaand concept. Toch is ervoor gekozen het 

convenant alvast ter besluitvorming voor te leggen. Dit om vertraging bij het oprichten van 

het Werkbedrijf te voorkomen. Hierdoor ontstaat echter het risico dat besluitvorming 

nogmaals plaats dient te vinden, indien één van de sociale partners zich niet kan vinden in de 

vastgestelde versie. 

 

5 Uitvoering 

 Dit convenant wordt in de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond 

gelijktijdig aan de colleges aangeboden ter vaststelling. 

 Voor het zomerreces vindt ondertekening van het convenant plaats. 

 Vervolgens wordt gestart met uitvoering van het convenant en het opstellen van het 

marktbewerkingplan.  

 

7. Bijlagen 

Het Convenant Werkbedrijf Zuid-Kennemerland & IJmond  

 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 
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de secretaris    de burgemeester 

 

 


