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Regiegroep banenafspraak

28 juni 2018

Gemeenteraden en colleges van Burgemeester en wethouders 
Gemeenten regio West-Brabant: Aalburg, Aphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op 
Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, 
Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem 
en Zundert

Geachte college- en raadsleden,

Wij, de bestuursleden van de regiegroep banenafspraak, willen u graag inlichten over de 
laatste stand van zaken rondom onze opgave voor het realiseren van de banenafspraak 
binnen onze arbeidsmarktregio West-Brabant.

Aangezien het de aanvang is van een nieuwe raads- en collegeperiode willen wij u kort 
meenemen in de oprichting van onze regiegroep banenafspraak vanuit de Wet SUWI en de 
wettelijke opdracht vanuit de Participatiewet. Met onze samenwerking hebben we een 
gemeenschappelijk doel, namelijk zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking 
plaatsen in een reguliere baan bij de overheid of de marktpartijen. Om dit te realiseren 
hebben we in de afgelopen járen een mooie samenwerking weggezet met gerichte 
activiteiten en hoge ambities. De samenwerking komt tot stand vanuit diverse partijen: 
gemeenten, UWV, SW-bedrijven, werkgevers- en werknemers- organisaties.

De resultaten over 2017 geven het aantal plaatsingen in banen en het aantal mensen om te 
plaatsen vanuit het zogenaamde doelgroepregister. Bovendien wordt er nader in gegaan op 
de activiteiten vanuit het Werkgeversservicepunt West-Brabant. Zij zijn de uitvoerder 
voor het plaatsen van de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder de 
banenafspraak.

Bovenstaande elementen zijn allen terug te vinden in de infographic in de bijlage. Deze is 
tot stand gekomen in gezamenlijkheid door het bestuur van de regiegroep banenafspraak 
en het Werkgeversservicepunt West-Brabant.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de regiegroep 
banenafspraak: Eva Jeremiasse, eva.ieremiasse@west-brabant.eu. 06-81121487.
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Bijlage: Infographic Banenafspraak 2017-2018 en Werkgeversservicepunt West-Brabant (2 bladzijden)



REGIEGROEP BANENAFSPRAAK
WEST-BRABANT

Vanaf
01-01-

2015

- Artikel 10a Wet SUWI: Verplichting 

oprichting regionaal werkbedrijf per 

arbeidsmarktregio.

- Regiegroep banenatspraak: Gemeenten 

(Breda), Werkgevers (VNO NCW), 

Werknemers (FNV), UWV Werkbedrijf.

- Wettelijke opdracht: invulling 

banenafspraak bij werkgevers (overheid 

en markt) in West-Brabant: plaatsingen 

van mensen met een arbeidsbeperking.

- Uitvoering van de plaatsingen door 

Werkgevers servicepunt West-Brabant.

Participatiewet

î 1 miljoen 
opstartsubsidie

Vanaf 2019:

Structurele 
financiering benodigd

Regionale
samenwerkina arbeidsmarktsamenwerkina arbeidsmarkt

Bestuur regionaal 
Werkbedrijf
Regionale onderwerpen vanuit 

Overheid/Ondernemers/Onderwijs: 
uitvoeringsprogramma, jeugd- en 

ouderenwerkloosheid, 
arbeidsmigranten.

4 wethouders sub regio's, CNV, FNV, 
VNO NCW, MKB, ROC, Avans, UWV

Stakeholders
Thema

bijeenkomsten
Cliëntenraden.

Overheid:
#1 Portefeuillehouders 16 gemeenten 

(commissie van odvìes)

#2 Portefeuillehouders 4 sub regio's

#3 Collegiaal management team: 
Werkpleinen, UWV, SW 

(aansturing Werkgeversservicepunt)

#4 Beleidsadviseurs 16 gemeenten

N/
Regiegroep

Banenafspraak

Focus en besluitvormend voor banenafspraak en 
gerelateerde opdrachten 

(werkgeversdienstverlening)

Meer informatie:
Secretaris regiegroep banenafspraak West-Brabant:

Eva Jeremiasse
eva.jeremiasse@west-brabant.eu



Activiteiten 2017 -2018

1 merk 11 marktbewerkingsplan I 
Rįā 1 aanspreekpunt 11 
U—' registratiesysteem Werkgevers

Servicepunt
#1: Realiseren doel

Werkzoekenden doelgroep 
inzichtelijk

Regionale menukaart met 
regelingen richting werkgevers 
en 1 regionaal 
ambassadeursnetwerk met 
werkgevers

Ambities boanafspraken
#2: Juiste ondersteuning aan de

Uitvoering onder 
Werkgeversservicepunt 

West-Brabant

werkzoekenden

#3: Regio met de beste

werkgeversdienstverlening

Banenaľspraak
Het UWV brengt periodiek de resultaten per arbeidsmarktregio uit: factsheet banenafspraak en 
regionale trendrapportge.

2012 Q4 2016 Q4 2017 2017

B Banenafspraak

Realisatie t/m kwartaal 4 2017: 
803 extra banen = 70Vo doelstelling. 

In totaal 3.108 banenafspraken.

Doel 2017
940 extra banen markt
224 extra banen overheid
1164 in totaal extra t.o.v. nulmeting in 2012

Doel 2018
1265 extra banen markt
280 extra banen overheid
1545 in totaal extra t.o.v. nulmeting in 2012

7.678 7.858 6.142 5.882

nulmet.. 2016 Q4 2017 Q1 2017 Q4

B WSW/Wiw B Wajong Participatiewet

Doelgroepregister: mensen 
mei een arbeidsbeperking
Onder de Participatiewet, niet 
zelfstandig 1000Zo minimumloon:
- Jobcoacning, indicatie praktijkroute
- Schoolverlaters van voortgezet 
speciaal onderwijs (vso) en 
praktijkonderwijs (pro)
- WSW-indicatie (voormalige 
Wet Sociale Werkvoorziening)
- Oude Wajong of Wajong vanaf 2010 
die kunnen werken
- Wiw (voormalige Wet inschakeling 
werkzoekenden) of een ld-baan 
(voormalige Besluit in- en 
doorstroombanen)



Werkgevers
Servicepunt West-Brabant

WERKZOEKENDEN WERKGEVERS

Servicepunt
Werkgevers

Waar streven we naar?
- Duurzaam realiseren van de 

banenafspraak in de regio 
West-Brabant.

- Duurzaam realiseren van werk 
voor de brede doelgroep 
werkzoekenden

- De arbeidsmarktregio met de 
best denkbare dienstverlening 
naar de werkgever

Wie zijn wij?
-16 gemeenten, het UWV en 

3 SW-bedrijven 
- Verdeeld in vier subregio's: 

Breda, WerkLink,
Hart van West-Brabant en 
Brabantse Wal

Wat biedt het WSP
aan dienstverlening

Kosteloze werving 8t selectie - Informatie en 
advies over subsidies en regelingen 

- Arbeidsmarktinformatie over uw branche 
* Kosteloze bedrijfsanalyse

1. Het werkzoekendenbestand van West-Brabant
2. Direct beschikbaar personeel
3. Gratis dienstverlening
4. Één contactpersoon
5. Invulling aan sociaal ondernemerschap (MVO)

Hoe doet het WSP dit?
- Één contactpersoon, één loket, één oplossing - Investeren in de relatie met 
werkgevers Bevorderen van de aansluiting tussen vraag van de arbeidsmarkt en 
werkzoekenden - Organiseren van banenmarkten, speeddates en rondleidingen
- Goede voorbeelden van sociaal ondernemen in beeld brengen

@ 0800 0616 ^ www.wspwestbrabant.nl OOO0


