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(gemeente/regio Rotterdam) 
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banenafspraak gemeente Rotterdam 
 
Hilversum, 31 maart 2016 



Opzet sessie 

• UWV en gemeente in regio 
Rotterdam/Rijnmond 

• Historie samenwerking UWV en gemeente 
• Nog te nemen stappen 
• Doel: werkgever krijgt uniforme 

dienstverlening 
• Interactief 



Gemeente Rotterdam 

• Uitvoerder 2600 SW (aantal), waarvan 1000 
groepsdeta, 450 individueel gedetacheerd, 
200 BW banen, doel: mensontwikkeling 

• Resultaat 2015: 98 plaatsingen op 
garantiebanen(banenafspraak) vanuit SW 

• Bemiddeling nieuwe doelgroep naar 
garantiebaan 

• Resultaat 2015: 9 garantiebanen nw 
doelgroep 
 
 

 



Gemeente Rotterdam 

• Totaal 2015: 107 GB, doel was 100 
• Doel 2016: 80 SW, 100 nieuwe doelgroep 
• Resultaten 2016: 21 GB SW en 10 GB nieuwe 

doelgroep 
• Regiosamenwerking; LWD metingen, 

jobcoaching, delen processen en formulieren 
• Moeilijkheid: doorstroming SW en herkennen 

en doorverwijzen nieuwe doelgroep 
 



UWV regio Rijnmond 

• Bemiddelen vanuit wajong bestand 
 
• In regio Rijnmond ruim 3000 wajongers 

beschikbaar/bemiddelbaar 
 
• oWajong: beoordeling op arbeidsvermogen 

 
 



UWV regio Rijnmond 

• In 2015: 419 wajongers geplaatst op 
banenafspraken 

 
• Daadwerkelijke cijfers ontbreken nog 
• Trendrapportage 
• 1-meting juni/juli 2016 

 



Doelen en resultaten 

• In de regio Rijnmond 2016: 
• 1200 banenafspraken creëren/vervullen  
• 600 wajong 
• 600 SW/nieuwe instroom PW 
Tot heden: 
• 138 wajongers, 21 SW, 10 nDoelgroep 

geplaatst 
• Regio cijfers ontbreken nog 
 



Historie samenwerking 

• Herfst 2014, komst P-wet, beide organisaties 
plaatsen op garantiebanen; besluit lokaal 
management: kom tot een samenwerking 

• Natuurlijke neiging werken voor eigen moeder 
organisatie 

• Opzet gezamenlijke management rapp.  
• Bijeenkomsten uitvoering: kom met een 

gezamenlijke doelstelling 
 
 
 
 



Vervolg historie 

• Lunchbijeenkomst managers, akkoord één 
doelstelling, gezamenlijke werkgroepen 

• Opstellen notitie visie en knelpunten   
• Tweewekelijks overleg met managers 
• Vervolg bijeekomsten uitvoering, die weten 

elkaar te vinden 
• Één Vacaturelijst 

 



Nog te doen 

• Sonar/ wbs, één etalage 
• Eén locatie 
• Regio, fysieke aansluiting 
• Vervolg kennissessies 
• Aansturing 
• Doorontwikkeling teamsamenwerking 

 



Visie team Participatie 

• Vraag werkgever is leidend 
• De beste kandidaat op de juiste plaats 

(ongeacht wajong/sw/nieuwe 
instroom/regiogemeente) 

• Eenduidige dienstverlening 
• 1 contactpersoon vanuit WSPR 
• 1 jobcoachorganisatie (gemeente of RIB) 
 
 



Doel team Participatie 

 
• Het ondersteunen, faciliteren van werkgevers 

bij het creëren, realiseren en vervullen van 
banenafspraken 

 



Team Participatie 

• Adviseurs AG/UWV (6,5 fte)  
• Participatieadviseurs gemeente R’dam (4 fte) 
• Jobcoaches gemeente R’dam (23 fte) 
• Coördinatoren (1,8 fte) 
 



Vragen?  



Regio Rijnmond: 6 clusters 



Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl 
•        @samenvdklant +          De Programmaraad 
• E-mail: info@samenvoordeklant.nl 
• Presentaties snel beschikbaar: 4 april 
• Volgende Praktijkdagen op: 

• 9 juni in Stadhuys Gouda 
• 6 oktober  
• 8 december 

• SVP evaluatieformulier invullen 
 

http://www.samenvoordeklant.nl/
mailto:info@samenvoordeklant.nl
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