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Kernboodschap  In het Regionaal Werkbedrijf werken Haarlem en de andere gemeenten in de 

arbeidsmarktregio samen met het UWV, werkgevers, werknemers en partijen uit 

het onderwijsveld. Het doel van het Regionaal Werkbedrijf is door regionale 

samenwerking meer garantiebanen te creëren en realiseren voor de doelgroep 

met een arbeidsbeperking. Het convenant dat hieraan ten grondslag ligt, is per 1 

januari 2019 verlopen. Het Regionaal Werkbedrijf onderzoekt momenteel hoe de 

samenwerking te optimaliseren en uit te breiden. Het huidige convenant wordt 

daarom geactualiseerd en door middel van dit besluit aangegaan voor een periode 

van één jaar of zoveel langer als nodig is om onderzoek te doen naar vormen van 

samenwerking.   

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Niet van toepassing 

Relevante eerdere 

besluiten 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-

BenW/2015/23-juni/10:00/Convenant-Werkbedrijf-Zuid-Kennemerland-en-

IJmond/-2-(2015/231143) Collegebesluit-Convenant-Werkbedrijf-Zuid-

Kennemerland-en-IJmond.pdf 
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Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Het convenant Regionaal Werkbedrijf vast te stellen. 
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1. Inleiding  

In 2013 zijn op landelijke niveau tussen het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties 

afspraken gemaakt in het landelijk Sociaal Akkoord om zoveel mogelijk mensen met een 

arbeidsbeperking aan het werk helpen. De afspraak is landelijk tot 2026 125.000 banen te creëren 

voor mensen met een beperking. In het Sociaal Akkoord van april 2013 is verder afgesproken dat per 

arbeidsmarktregio een Regionaal Werkbedrijf wordt ingericht. Het Regionaal Werkbedrijf is geen 

rechtspersoon maar een samenwerkingsverband tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en 

regiogemeenten.  

 

In het convenant zijn werkafspraken gemaakt over hoe de partijen de samenwerking vormgeven en 

over het aanjagen en creëren van de banenafspraak in onze arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland 

en IJmond. Het regionaal Werkbedrijf komt iedere twee maanden bij elkaar en wordt ondersteund 

door een secretaris vanuit centrumgemeente Haarlem. De wethouder Sociale Zaken van de 

gemeente Haarlem is voorzitter van het overleg.   

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit: 

1. Het convenant Regionaal Werkbedrijf vast te stellen 

 

3. Beoogd resultaat 

Door samenwerking in het Regionaal Werkbedrijf meer garantiebanen op grond van de 

banenafspraak te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.  

 

4. Argumenten 

1. Het convenant biedt de basis voor het uitvoeren van de afspraken 

In de convenant Regionaal Werkbedrijf worden afspraken gemaakt om te komen tot het uitvoeren 

van regionale opgave banenafspraken in onze arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond. In 

het convenant worden tevens werkafspraken gemaakt over de samenwerking in de regio op dit 

onderwerp. 

 

2.De invulling van de banenafspraak in onze arbeidsmarktregio ligt op koers  
De registratie van de groei van de garantiebanen op grond van de banenafspraak wordt verzorgd 

door het UWV. De laatste kwartaalrapportage loopt tot 30 juni 2018. Het aantal banen in onze 

arbeidsmarktregio bedraagt op de peildatum 30 juni 2018: 1.752 banen. De nulmeting dateert van 

december 2012. Op dat moment waren er 856 banen op grond van de banenafspraak.  Er is dus 

sprake van een groei van 896 banen op 30 juni 2018, ten opzichte van de nulmeting van december 

2012. 
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Iedere arbeidsmarktregio heeft van de Werkkamer garantiebanen een regionale opgave 

meegekregen. Voor onze arbeidsmarktregio heeft de opgave om voor eind 2018 de opgave om 1.776 

banen te realiseren. De verwachting is dan ook dat wij dit jaar onze opgave ruimschoots gaan halen. 

De laatste meting dateert immers van 30 juni 2018.   

3.Het convenant is geactualiseerd   

Het vorige convenant liep tot 1 januari 2019. Het regionaal Werkbedrijf heeft besloten het convenant 

te verlengen en de huidige doelstelling te behouden: door samenwerking in het Regionaal 

Werkbedrijf meer garantiebanen op grond van de banenafspraak te creëren voor de doelgroep 

mensen met een arbeidsbeperking. Het convenant moet wel worden geactualiseerd in verband met 

de uittreding van twee gemeenten uit onze arbeidsmarktregio, de gemeente Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude en de gemeente Uitgeest. Verder is de samenwerking is uitgebreid met twee 

onderwijspartijen: Dunamare en NOVA college.  

 

4.Onderzoek naar vervolg samenwerking 

Het Regionaal Werkbedrijf onderzoekt de mogelijkheden om de samenwerking tussen UWV, 

werkgevers- en werknemersorganisaties en regiogemeenten verder te optimaliseren en uit te 

breiden. Onderwijspartijen zoals Dunamare en NOVA college zijn inmiddels betrokken bij de 

samenwerking. De kamerbrief van staatssecretaris van Sociale zaken en werkgelegenheid Tamara 

van Ark, over het breed offensief om meer mensen met een arbeidsbeperking duurzaam aan het 

werk te helpen, biedt aanknopingspunten om bij het onderzoek te betrekken. De staatssecretaris wil 

het creëren van garantiebanen verder stimuleren en ruimte geven aan nieuwe initiatieven en 

werkgevers daar zoveel mogelijk bij betrekken. In verband met het onderzoek naar het vervolg van 

de samenwerking van het Regionaal Werkbedrijf, wordt het nieuwe convenant overeengekomen 

voor een periode van één jaar of zoveel langer als nodig is voor het onderzoek.  

 

5. Riscico’s en kanttekeningen 

N.v.t 

 

6. Uitvoering 

Het convenant wordt in de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond gelijktijdig aan de 

colleges van de zeven regiogemeenten aangeboden ter vaststelling. 

Na vaststelling vindt ondertekening van de convenant door alle betrokken partijen plaats. De 

convenant treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2019. 

 

7. Bijlage 

Convenant Regionaal Werkbedrijf 2019 

 

 


