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Kopie aan: Gem. STEENBERGEN 

1 1 J A N 2015 Vertrouwelijk 

Geachte Gemeenteraadsleden, 

Ook uw gemeente krijgt te maken met de implementatie en doelstellingen van de Participatiewet. Onderdeel van de 
landelijke afspraken is dat er per arbeidsmarktregio een "Regionaal Werkbedrijf' wordt opgericht, die bestaat uit een 
overheidsvertegenwoordiging, een afvaardiging van werknemers en werkgevers en met daarbij een faciliterende rol vanuit 
het UWV. 

In West-Brabant is een regiegroep Regionaal Werkbedrijf ingericht met de genoemde partijen. De afvaardiging van 
werkgevers en werknemers uit de regiegroep Regionaal Werkbedrijf hebben het initiatief genomen om een brief te 
verzenden naar de Colleges in West-Brabant. De overheidsvertegenwoordiging onderschrijft dit initiatief. Bij deze stuur ik u 
een afschrift van deze brief. 

Met vriendelijke groet, 

Tanja Willemsen 
Secretaris regiegroep Regionaal Werkbedrijf West-Brabant | 06-22418114 | ta.willemsen@breda.nl 
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Gemeente Steenbergen 
College van burgemeester en wethouders 
Postbus 6 
4650 AA STEENBERGEN 

Ref.: 5 januari 2015 
Ond.: Invoering Participatiewet en samenwerking in 

het Regionale Werkbedrijf West-Brabant 
Bijl.: 

Geacht College, 

De Participatiewet is per 1 januari 2015 actueel. Ook uw gemeente krijgt te maken met de implementatie en doelstellingen 
van deze wet. De wet is in nauw overleg tot stand gekomen met werknemers- en werkgevers-vertegenwoordiging, tijdens 
de onderhandelingen over het "sociaal akkoord" in april 2013. Zowel van gemeenten, werkgevers als van de inwoners van 
uw gemeente vraagt de nieuwe wet veel. 

Om die reden is landelijk afgesproken dat er per arbeidsmarktregio een "Regionaal Werkbedrijf' opgericht dient te worden, 
die bestaat uit een overheidsvertegenwoordiging, een afvaardiging van werknemers en werkgevers en met daarbij een 
faciliterende rol vanuit het UWV. Het doel van de regiegroep Regionaal Werkbedrijf in de arbeidsmarktregio West Brabant 
is om binnen twee jaar 715 baanafspraken in te vullen (570 bij het bedrijfsleven en 145 bij overheden). Dit betekent dus dat 
we 715 extra mensen met een arbeidsbeperking aan regulier werk gaan helpen. 

Het gezamenlijke belang voor het bereiken van het plaatsen van 715 mensen is o.a.: 
» Werk voor arbeidsbeperkten die niet het wettelijk minimum loon (wml) kunnen verdienen. 
» Verlagen van de financiële risico's voor de gemeenten, in relatie tot de 3 decentralisaties in zorg en participatie. 
» Voorkomen van de 'quotumweť voor werkgevers met meer dan 25 mensen in dienst, en daarmee economische 

schade. 
» Integratie van de mensen in de maatschappij, iedereen doet mee. 

Om dit te bewerkstellen is het van belang om binnen de arbeidsmarkt regio onze activiteiten op elkaar af te stemmen. 
Ondergetekenden hebben hiertoe een aantal voorzetten gedaan voor verdere invulling, namelijk: 

» We zorgen voor een regionaal digitaal bestand van arbeidsbeperkte werkzoekenden die niet het wml kunnen 
verdienen. En daarbij zetten we het proces in gang voor een digitaal bestand van álle werkzoekenden uit de 
regio dat eenvoudig benaderbaar is voor werkgevers. Ook wordt een regionaal digitaal bestand gemaakt van alle 
werkgevers in West-Brabant. 

» We creëren een regionale werkgeversdienstverlening, waarin werkgeversinstrumenten zoals de no-riskpolis, 
loonwaarde-methodiek, werkgeverssubsidies en dienstverlening aan het bedrijfsleven eenduidig is in de regio. 
Een Werkgeverservicepunt West-Brabant wordt opgericht, met daarbij een krachtige uitvoering in de vier 
subregio's van West-Brabant. Hiervoor stemmen UWV, SW-bedrijven en gemeenten hun werkzaamheden af en 
bundelen deze expertises op regionale en subregionale schaal. 

» We maken gezamenlijk gebruik van en zetten private intermediairs en andere initiatieven in voor plaatsingen en 
realisatie en uitvoering. 

« We informeren allerlei betrokkenen uit ons netwerk over de impact van de Participatiewet en de inzet van 
mensen met een arbeidsbeperking. 

« Daarnaast vragen we aandacht voor 'social return afspraken', namelijk om op een positieve manier op regionale 
schaal te betrekken en dít niet per gemeente te organiseren. 
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Om dit alles te realiseren zullen we gezamenlijk in de regio moeten optrekken. Hiertoe gaan we geen gemeenschappelijke 
regeling maken, gaan we geen pand huren, gaan we geen directeur of personeel aanstellen, of geld van u vragen. Maar 
we vinden elkaar met goede en uitgesproken intenties en we maken maximaal gebruik van eikaars expertise in de 
gezamenlijke doelstellingen. Wat vragen wij dan wel van u?. 

Voor het welslaoen van onze gezamenlijke opdracht is het van belang dat u binnen uw gemeente 
de regionaal voorbereide Re-integratie verordening aanneemt en de beleidsregels regionaal harmoniseert. 

Dit is een belangrijke voorwaarde om samen op te trekken. Alleen op deze manier zijn we gezamenlijk in staat om de juiste 
matches te maken tussen werkgevers en werknemers en voorkomen we hiermee eerder genoemde gevolgen. 

Mocht u een toelichting willen, zijn ondergetekende partijen graag bereid om het belang voor uw gemeente te komen 
bespreken, bijvoorbeeld zoals onze gezamenlijke presentatie aan gemeenteraadsleden in West-Brabant op 19 november 
2014. Daarnaast verwijzen we u voor achtergronden graag naar de handzame memo met onze gezamenlijke afspraken, 
zichtbaar op de website http://rpa.west-brabant.eu. Mocht u nog overige vragen hebben, kunt u deze stellen aan 
Tanja Willemsen, secretaris regiegroep Regionaal Werkbedrijf West-Brabant via 06-22418114 ì ta.willemsen(5)breda.nl. 

Hoogachtend en met vriendelijke groet, 
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Jeroen de Lange Wethouder Bob Bergkamp rans Szab ewski 
namens werkgeversorganisaties namens werknemersorganisaties namens gemeenten en UWV 
in West-Brabant in West-Brabant in West-Brabant 

Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging FNV Bondgenoten Portefeuillehouder Arbeidsmarkt/SZ/EZ 
013 - 25000202 010 - 2335208 076 - 5293401 

PS een afschrift van deze brief hebben we verzonden naar alle gemeenteraden in de arbeidsmarktregio. 
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