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• Welkom en inleiding 

– Introductie implementatieteam

– Ontstaan (regionale Werkbedrijf / AMvB)

– Harmonisatie van instrumenten

– Vragen, opmerkingen……..

Agenda 



Introductie

• Sociaal Akkoord (11 april 2013)

– Banenafspraak (100.000 / 25.000)

– kandidaten die niet in staat om WML te verdienen 
(2014/2015 WAJONG en wachtlijst WSW)

– Regionale Werkbedrijf (schakelfunctie)

• Algemene maatregel van bestuur (wettelijke 
verankering van regionale Werkbedrijf in 
Participatiewet)

Regionaal Werkbedrijf



• Te verwachten: eind oktober 2014 

borduurt voort op SUWI

– Samenwerking gemeenten en UWV  op WGDV en 
WZDV in de arbeidsmarktregio

– Eén applicatie om werkzoekenden te registreren in 
de arbeidsmarktregio 

AMVB



De verantwoordelijkheid van gemeenten laat onverlet dat regionale 
samenwerking nodig is. Werkgevers willen en kunnen immers niet met iedere 
afzonderlijke gemeente zaken doen. Daarvoor is het nodig dat partijen op 
regionaal niveau afspraken met elkaar maken. Het werkbedrijf vormt 
hiervoor het gremium 

VNG en sociale partners hebben daarbij afgesproken dat in elke regio onder 
regie van het werkbedrijf……die dan voor die regio het basispakket vormen. 
Het gaat hierbij om activiteiten:  zoals de dienstverlening aan werkgevers, het 
zorg dragen voor een eenduidige inzet van instrumenten (zoals 
loonkostensubsidie, proefplaatsing en jobcoaching), de verstrekking van 
voorzieningen (zoals werkplekaanpassingen), de inzet van de no-riskpolis ….. 
Het is aan de regio om te bepalen wie de uitvoering hiervan doet. 

Er is ruimte voor regionale differentiatie.

AMVB



Aanpak

Inventarisatie

• Landelijke regelingen, regionale regelingen, 
lokale regelingen

• Tijdelijk, tot het op is….onbeperkt

• Doelgroepen

• Verstrekker  etc……

Wensen regionale werkgevers en vakbonden



Aanpak

Analyse van de inventarisatie

• Verschillen, overeenkomsten etc.

Conclusie trekken

• Adresseren van vraagstukken

Besluitvorming voorleggen 

• Waar heb je invloed op en waar niet



Basispakket (Werkkamer)

– Eén vaste contactpersoon  (WGDV)

– Eén loonwaardesystematiek

– Eén no risk polis

– Proefplaatsingen, (groeps-)detacheringen

– Begeleiding/jobcoaching

– Werkplekaanpassingen / voorzieningen

– Expertise op het gebied van jobcarving en jobcreation



Pilot G4

• De Werkkamer heeft Groot Amsterdam (in 
afstemming met G4) en UWV gevraagd om als 
voorloper dit traject in te gaan.

• Implementatiedag 25 september meer…….

– denkrichtingen 

– voorstellen per instrument



Pilot G4

• Aandachtpunten:

– Budget gemeenten

– Ongelijke speelveld 

– Definities

– Wat lossen we zelf op, waar hebben we anderen 
nodig



Pilot G4

• Aandachtpunten:

– Uitgangspunten in de dienstverlening daarbij zijn:
• Zo simpel mogelijk

• Een uniform aanbod voor de gehele doelgroep banenafspraak

• Zo min mogelijk gedoe voor werkgevers en kandidaten

• Zo duurzaam mogelijk voor kandidaat

NB.  De kandidaat is toegevoegd op verzoek van workshopdeelnemers.



Waar bent u mee geholpen

Wat heeft u nodig om in uw regio de 
harmonisatie van de instrumenten in gang te 

zetten?

Oproep om informatie te delen met andere 
regio’s



BEDANKT VOOR DE AANDACHT EN 
SUCCES!

Renate Westdijk

 06- 21 55 80 55 

 rwestdijk@samenvoordeklant.nl

W www.samenvoordeklant.nl en  
ProgrammaraadJournaal
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