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Convenant Regionaal Werkbedrijf, de Utrechtse Werktafel 

Kennisnemen van: 

Het convenant en startdocument met betrekking tot het Regionale Werkbedrijf, de Utrechtse Werkkamer 

Inleiding: 

Onlangs is de raad door middel van een Rib (14R.00770) geïnformeerd over de ontwikkeling van het 
regionale werkbedrijf in de Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. De gemeenten die deel uitmaken van de 
arbeidsmarktregio Midden-Utrecht worden daarbij vertegenwoordigd door 5 wethouders. De subregio 
Woerden en omgeving (Woerden, Oudewater en Montfoort) wordt vertegenwoordigd door de wethouder 
van Montfoort, de heer J. Vlaar. Bij de activiteiten in het kader van het regionale werkbedrijf is Ferm Werk 
nauw betrokken. 

Kernboodschap: 

Op 30 januari wordt een convenant Utrechtse Werktafel (bijlage 1) ondertekend door alle betrokken partijen 
(gemeenten, UWV, sociale partners). In het convenant verklaren de verbonden partijen de van toepassing 
zijnde (lokale) regels op het gebied van re-integratie, werkgeversdienstverlening, marktbewerking e.d. op 
elkaar af te stemmen. De wettelijke basis voor de Utrechtse Werktafel is de AmvB Regionale Werkbedrijven 
d.d. 17 oktober 2014 (bijlage 3). Naast het te ondertekenen convenant is een startdocument opgesteld 
(bijlage 2). Dit geeft nadere invulling aan de relatie en de taken van de betrokken partijen. Om de start van 
de Utrechtse Werktafel formeel te bekrachtigen wordt op 30 januari 2015 het convenant ondertekend. 

Het doel van de Utrechtse Werktafel is het bevorderen van een regionale aanpak om de in het sociaal 
akkoord opgenomen baanafspraken na te komen. Het gaat daarbij om het faciliteren van werkgevers om 
zodoende garantiebanen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. In deze arbeidsmarktregio 
gaat het de komende twee jaar concreet om 1.145 nieuw te creëren banen (verdeling: marktsector 835 
banen en overheid 310). 

Een zeer voorlopige schatting van kosten die gepaard gaan met het realiseren van genoemde 
garantiebanen luidt als volgt: 



In 2015 te realiseren garantiebanen in de arbeidsmarktregio 1.145 
In 2015 te realiseren garantiebanen in de subregio 80 
Kosten van inzet jobcoaches, indicatie door UWV,no-risk polis etc. € 82.740 = 
Aandeel Woerden ± 50% 
Kosten Woerden ±€40.000 = 

Deze kosten komen ten laste van het Participatiebudget. Zij worden meegenomen bij het opstellen van de 
begroting Ferm Werk 2015 en het bestedingsplan gemeentelijk Participatiebudget. In deze kosten zijn niet 
inbegrepen de kosten van loonkostensubsidies. Deze komen ten laste van het i-deel (BUIG-budget). 
Met de genoemde dekking vanuit het Participatiebudget en het i-deel van het BUIG-budget is rekening 
gehouden. Daarnaast brengt de invulling van het convenant geen extra inzet van middelen met zich mee. 

Vervolg: 

De raad wordt periodiek op de hoogte gesteld van ontwikkelingen rond de Utrechtse Werktafel 

Bijlagen: 

1. 15i.00204 Convenant Regionaal Werkbedrijf, de Utrechtse Werkkamer 
2. 15i.00205 Startdocument Regionaal Werkbedrijf, de Utrechtse Werkkamer 
3. 15i.00206 AmvB regionale werkbedrijven, 17 oktober 2014 
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