
 

          
                                                                                                                                          

OPLEGGER 

Overleg:  Werkkamer Gooi en Vechtstreek 17 februari 2017 

Algemeen 

Omschrijving Onderwerp Uitvoerend projectleider Werkkamer Gooi en Vechtstreek 

Eenheid Sturing 

Contactpersoon Saloua Chaara 

E-mail s.chaara@regiogv.nl 

 

Voorstel 

Nummer Omschrijving 

Voorstel 1.  Het voorstel Uitvoerend projectleider Werkkamer regio Gooi en Vechtstreek’ 
vaststellen. 

Voorstel 2.  Ermee instemmen dat de Regio Gooi en Vechtstreek namens de Werkkamer de 

uitvoerend projectleider tijdelijk aanstelt tot en met december 2017. 

 

Toelichting 

Beknopte toelichting 

Op 22 december 2016 hebben de leden van de Werkkamer gesproken over welke concrete acties zij 

kunnen ondernemen om de banenafspraak in de regio G&V aan te jagen. De leden van de 

Werkkamer hebben aangegeven te willen inzetten op een uitvoerend projectmedewerker die in 

opdracht van de Werkkamer concrete acties onderneemt om de banenafspraak in de regio aan te 

jagen. Dit op basis van een actieplan banenafspraak (zie bijlagen 4.1 en 4.2). De Werkkamer is – als 

verantwoordelijk gremium voor het aanjagen van de banenafspraak- van mening dat met het 

aanstellen van een daadwerkelijke projectuitvoerder het verschil kan worden gemaakt bij het 

realiseren van de banenafspraak. Gemeenten, UWV, CNV en FNV hebben in de aanloop naar het 

bijgevoegd voorstel aangegeven het liefst uit te willen gaan van een inzet op basis van een volledige 

werkweek. Ook VNO NCW en MKB Nederland ondersteunen het voorstel. Zij gaven aan dat er goede 

afspraken moeten worden gemaakt over de inzet van de projectleider (zie hiervoor ook het actieplan 

banenafspraak). De inzet van de uitvoerende projectleider is tijdelijk. Eind 2017 wordt het slagen van 

deze functie geëvalueerd. Het aantal gerealiseerde (garantiebanen) is hiervoor de toetssteen.  

 

De Werkkamer wordt verzocht om voor 2017 een bedrag van € 65.000 beschikbaar te stellen voor de 
aanstelling van de uitvoerend projectleider. In 2017 wordt de functie geëvalueerd en wordt bezien of 

deze functie wordt gecontinueerd en zo ja op welke manier.  

 

Gewenste behandeling 

Onderwerp Beschrijving 

Doel Vaststellen 

Deadline 17 februari 2017 

 

Historie 

Datum Behandeld in  

22-12-2016 Werkkamer regio Gooi en Vechtstreek 

14-1-2017  Afstemming met de afzonderlijke leden van de Werkkamer 

2-2-2017  Directieoverleg sociaal domein 

8-2-2017 Stuurgroep 18+ 
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Hoe verder? 

Datum Behandeling door 

- N.v.t. 

 

Bijlage(n) 

Nummer Omschrijving 

Bijlage 1.  Voorstel ‘Uitvoerend projectleider Werkkamer regio Gooi en Vechtstreek’. 
 


