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Een beter perspectief op een reguliere baan voor mensen met een arbeidsbeperking en zoveel 
mogelijk mensen die (weer) meedoen aan de samenleving. Dat is het doel van de 
Participatiewet die in januari 2015 in werking trad. In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat 
de overheid (de centrale overheid, lokale overheden en semi-overheidsinstellingen) samen 
25.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking hebben gecreëerd in 2026. En 
extra banen betekent: vergeleken met het aantal banen op 1 januari 2013. Dat noemen we 
de ‘Banenafspraak’. 

 

Aanloopjaar 

Het jaar 2014 was een aanloopjaar. De extra plaatsen uit dat jaar zijn daarom verdeeld over 
de doelstelling voor de jaren 2015 t/m 2017. De Banenafspraak legt de afspraken uit het 
Sociaal Akkoord wettelijk vast, met als stok achter de deur een uitgewerkte quotumregeling. 
Deze regeling slaapt. Als in een bepaald jaar het afgesproken aantal extra banen door de 
overheid niet wordt gehaald, dan activeert het kabinet de quotumregeling. Dat betekent dat 
werkgevers met 25 mensen of meer in dienst vanaf dat moment verplicht zijn om een jaar- 
lijks vastgesteld percentage medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst te hebben. De 
quotumheffing kan worden opgelegd bij achterblijvend resultaat en wordt dan € 5000,- per 
niet vervulde baan. Hierbij geldt 25,5 uur als baan. 

 

De bijeenkomst op 7 april 

Op 7 april gaan we graag als (semi-)overheidsinstellingen samen in gesprek over de voort- 
gang van de Banenafspraak in de Arbeidsmarktregio FoodValley. Sinds januari 2015 is er in de 
regio een overleg georganiseerd waarin werkgevers, vertegenwoordigers van vakbonden, 
gemeenten en UWV activiteiten organiseren, delen en afstemmen. Gemeenten en UWV 
werken daarnaast intensief samen met SW-bedrijven in een gedeeld WerkgeversServicepunt: 
het WSP. Dit WSP biedt werkgevers een onderling afgestemd en eenduidig onder- 
steuningsaanbod in het plaatsen van mensen binnen bedrijven: grote en kleine organisaties. 
Het WSP heeft bijzondere aandacht voor mogelijkheden om van werk banen te creëren voor 
mensen uit de doelgroep van de Banenafspraak. 

 

Reden tot zorg 

Op veel plekken zijn mensen actief bezig om aan de doelstellingen van de Banenafspraak te 
werken. Toch laten de cijfers uit de trendrapportages van UWV zien dat er reden is tot zorg 
en extra aandacht: In de arbeidsmarktregio FoodValley is het streven om eind 2016 minstens 
440 extra banen te hebben gecreëerd. Onderwijs en overheid staan aan de lat voor 166 van 
die extra banen. De teller aan het einde van het derde kwartaal in 2015 staat op 15 banen 
die meetellen voor de arbeidsmarktregio FoodValley. 

 

Aanmelden 

Aanmelden voor de bijeenkomst op 7 april kan bij agnes.habers@ede.nl of via het 
online aanmeldformulier. 
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