
 

 
 
 

Kort overzicht van bijeenkomst op woensdag 24 januari 2017 in het stadhuis Gorinchem van de 
Arbeidsmarktregio Gorinchem.  
 
Voorzitter van het Werkbedrijf in de Arbeidsmarktregio Gorinchem, Bart Bruggeman opent de 
bijeenkomst. De voorgeschiedenis van deze bijeenkomst is de afspraak die in 2013 is gemaakt 
door de het kabinet en de sociale partners dat werkgevers 125.000 extra banen creëren voor 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Afgesproken is dat deze banen er in 2026 moeten 
zijn. De werkgevers in de marktsector hebben beloofd 100.000 banen te zullen creëren en de 
overheid 25.000.  Een goede gedachte, de uitvoering wordt door het UWV goed gemonitord en per 
kwartaal wordt de voortgang gemeten en besproken. Daar spreken we ook over in het werkbedrijf. 
De resultaten blijven achter bij de prognoses en de taakstelling die de landelijke Werkkamer per 

arbeidsmarktregio publiceert. 
In de marktsector lukt het wel, daarom is afgesproken met overheidspartijen bijeen te komen om 

te onderzoeken wat nodig is om betere scores te hebben. 
De verleiding is om op de cijfers te gaan richten, halen we de prognoses wel of niet.  
Maar daar gaat het natuurlijk niet echt om. Het gaat om de mensen die om allerlei reden moeilijk 
aan een inkomen uit betaalde arbeid komen, zodat ze er van kunnen leven. Die mensen verdienen 
onze aandacht nodig en moeten ook – waar mogelijk – kans krijgen op een volwaardige baan. 
 
Dat is eigenlijk veel belangrijker dan de cijfertjes. Dat we deze bijeenkomst organiseren is om 

aandacht te vragen voor de achterblijvende resultaten bij overheden, dat zijn zowel gemeenten, 
waterschappen, provincie, onderwijs en bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen zoals 
Waardlanden. Naast aandacht vragen voor de problematiek willen we ook te kijken waar we elkaar 
kunnen helpen.   
Vandaar dat we inleiding krijgen van het UWV. Jan van Arkel is de contactmedewerker voor onze 
Arbeidsmarktregio heeft een presentatie gemaakt. Wegens ziekte wordt zijn presentatie verzorgd 

door zijn UWV-collega Linda de Bruin (Dedicated arbeidsdeskundige). Daarna biedt het Werkgevers 
Service Punt hun expertise aan om overheidsorganisaties te helpen bij het vinden en plaatsen en 
inpassen van mensen Na afloop is er tijd voor vragen en discussie en aanbod tot ondersteuning. 

 

Wie zich verder wil verdiepen in de regeling wordt uitgenodigd kennis te nemen van een 
kennisdocument dat is opgesteld over de Banenafspraak.  
 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/03/06/kennisdocument 
 
 

https://www.samenvoordeklant.nl/wetten/banenafspraak 
 
 

 

 
In de presentatie van het UWV onder de titel “De Quotumwet voorkomen” heeft als 
uitgangspunt dat het nog niet te laat is. Als de sector ‘Overheid’ zijn beste beentje voor zet en 
voldoende mensen uit het doelgroepenregister aan werk helpt, dan gaat de quotumregeling niet 
door en dat voorkomt veel bureaucratie. De quotumregeling maakt het nodig dat per bedrijf 
wordt vastgesteld hoeveel mensen uit het doelgroepenregister werkzaam zijn. En vooral of dat 
meer of minder is dan de 1,93% van de verloonde uren binnen de overheidsorganisatie.  Indien 
de werkgever daar niet aan voldoet, dan legt de Belastingdienst een boete op van € 5.000,-- per 
niet gerealiseerde baan.  Dat zal nog voor heel veel gedoe zorgen. Bovendien is het dan niet 
meer mogelijk om tussen de bedrijven te salderen, dat het ene (overheids)bedrijf meer en het 
ander minder mensen uit het doelgroepenregister in dienst heeft. Net als bij de sector markt 
wordt op dit moment niet op bedrijfsniveau gekeken. Dat verandert zodra de quotumregeling in 
werking treedt. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/03/06/kennisdocument
https://www.samenvoordeklant.nl/wetten/banenafspraak
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Daarom de oproep, voorkom de quotumregeling, kom tijdig in actie. Er is nog tijd en zorg er 
voor dat er inzicht bestaat in de actuele situatie bij uw organisatie. In de arbeidsmarktregio kan 
het Werkgevers Service Punt AVregio u hierbij ondersteunen.  
 
Er zijn mogelijkheden om beter geïnformeerd te zijn over de stand van zaken. 
De burger kan inloggen op www.mijnuwv.nl  voor meer informatie. 
De werkgever kan Inloggen op het werkgeversportaal UWV 
De medewerkers van WSP en gemeente kunnen inloggen op inloggen op Suwinet. 
 
Het scherm voor het bedrijf, het werkgeversportaal ziet er alsvolgt uit: 
 

  
 
 
 

 
 
 
Nadere informatie: 
Jan van Arkel, UWV mailadres jan.vanarkel@uwv.nl  
Linda de Bruin UWV, tel. 06 115 62 517 
 
Het Werkgevers Service Punt  Regio AV is een samenwerking van het UWV en Avres. In de 
presentatie van het WSP AV regio wordt benadrukt dat er maatwerk ondersteuning kan worden 
geleverd. Zowel bij het aanpassen van functies (jobcarving) als het creëren van nieuwe functies 
waardoor mensen uit het doelgroepenregister in de organisatie een werkplek kunnen krijgen.   
 
Ervaringen elders leren dat er mogelijkheden zijn om draagvlak te krijgen voor andere oplossingen 
dan de gebruikelijke binnen de organisatie. Mensen met een beperking kunnen vakinhoudelijke 
vaardigheden waardoor ze een grote bijdrage kunnen leveren aan de organisatie. Bovendien zijn veel 
beperkingen te ondervangen met tijd- of plaatsgebonden oplossingen.  
Het WSP kan de organisatie helpen met een inclusieve bedrijfsanalyse. 
 

http://www.mijnuwv.nl/
mailto:jan.vanarkel@uwv.nl
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Naast praktische ondersteuning beschikt het WSP ook over instrumenten om bedrijven en 
organisaties om werkgeversrisico’s te verminderen of weg te nemen. Genoemd kunnen worden: 
proefplaatsing, loonwaardemeting, loonkostensubsidie, loondispensatie,  No Risk Polis, jobcoaching 
en loonkostenvoordeel. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Het Regionaal werkbedrijf van de Arbeidsmarktregio Gorinchem zal hier zeker op terug komen in de 
komende tijd. Met de vakbonden FNV en CNV wordt ook gedacht om mensen uit het 
doelgroepenregister te benaderen.  
  
 


