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RESUMÉ 

Overleg Werkkamer Gooi en Vechtstreek  17 februari 2017 
 
Algemeen 
Omschrijving Aanwezig Arjo Klamer (voorzitter), Janny Bakker (gemeenten), Evert van Scherpenzeel 

(UWV), Saloua Chaara (Regio), Robin de Rooij (CNV), Osman Elmaci (FNV) 
Afwezig Jeroen Ankersmit 
Contactpersoon Saloua Chaara  
E-mail s.chaara@regiogv.nl  
Vertrouwelijk Nee 
Kenmerk 17.0005708 

 
Opening/mededelingen/vaststellen agenda 

 Jeroen Ankersmit is verhinderd en Jan Kwekkeboom schuift later aan.  
 Robin de Rooij  neemt namens CNV deel aan de  
 Dolf Kloosterziel neemt geen deel meer aan de Werkkamer. MKB-Nederland heeft haar 

inzet teruggetrokken wegens gebrek aan capaciteit. Vervanging lijkt op korte termijn niet 
mogelijk.  

 Het overleg wordt in de tijd ingekort.  
 

 

Stand van zaken banenafspraak 
 Ten opzichte van de nulmeting eind 2012 zijn er nu tot en met eind 2016 105 banen 

bijgekomen. Hiermee is tot en met 2016 46% van de doelstelling voor 2016 gerealiseerd. De 
Werkkamer heeft kennisgenomen van de stand van zaken van de realisatie van de 
banenafspraak.  

 Op initiatief van de Werkkamer is in 2016 gestart met het organiseren van Meets and Greets 
(ontmoetingen tussen werkgevers en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt) 
met als doel om baanmatches te realiseren. Inmiddels zijn er twee Meets and Greets 
geweest. De eerste ervaringen zijn zeer positief. Er komen veel werkzoekenden en 
werkgevers op de meets and greets af. De Werkkamer heeft kennisgenomen van de stand 
van zaken van Onbeperkt aan de slag.  

 Op dit moment hebben scholen, Regionaal Bureau Leerlingzaken, UWV, gemeenten en het 
Werkgeversservicepunt hun processen op uitvoerend niveau op elkaar afgestemd, zodat er 
beter kan worden samengewerkt om een jongere op tijd toe te leiden naar dagbesteding of 
werk. Dit levert concreet op dat minder jongeren thuis komen te zitten nadat zij hun 
opleiding wel of niet hebben afgerond. Gemeenten, het Werkgeversservicepunt en scholen 
stemmen in zogenaamde ‘uitstroomoverleggen’ preventief af over wat de jongere nodig 
heeft aan hulp en ondersteuning nadat hij/zij de school verlaat. De Werkkamer heeft 
kennisgenomen van de stand van zaken van de samenwerking met VSO/PRO scholen. 

 De Werkkamer heeft een overzicht ontvangen van het aantal inclusieve werkgevers en het 
aantal Smaakmakers in de Regio Er wordt gewerkt aan een jaarplanning waarin alle 
uitreikingen van het Smaakmakers complinent in opgenomen staat. De Werkkamer legt bij 
Ronald Clous de vraag neer de jaarplanning te delen wanneer deze af is.  

 

 

Actieplan Banenafspraak 
 Saloua Chaara geeft een toelichting op de arbeidsmarkt situatie en de kansen die er zijn 

voor de doelgroep banenafspraak. Zie bijlage 1 bij dit resumé.  
 De Werkkamer stemt in met het Actieplan Banenafspraak. De Werkkamer is blij met een 
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concreet plan waarin de voorgetelde acties inspelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.  
 De Werkkamer wenst dat de acties --met name in termen van het aantal te realiseren banen 

- worden gekwantificeerd. Saloua Chaara maakt een bijlage van prestatie indicatoren die 
voor de aanjager zal gelden als kwantitatieve vertaling van de opdracht.  

 De werkkamer stemt in met de inzet van een aanjager banenafspraak. Arjo Klamer selecteert 
namens de Werkkamer een aanjager. De secretaris van de Werkkamer draagt een aantal 
kandidaten aan. Aan de Werkkamer wordt gevraagd kandidaten kenbaar te maken.  

 De Werkkamer geeft aan het succes van de aanjager te toetsen aan het aantal daadwerkelijk 
gerealiseerde banen.  

 De Werkkamer geeft als aandachtspunt mee dat het WSP verantwoordelijk blijft voor een 
adequate bemiddeling van de doelgroep banenafspraak. De aanjager is een aanvulling op al 
bestaande dienstverlening. Niet een vervanging.  

 

 

Opdracht Coöperatieve aanpak 
De Werkkamer is geïnformeerd over de offerte uitvraag over de coöperatieve aanpak in de 
inclusieve arbeidsmarkt. Met de Werkkamer is afgesproken dat eventuele opmerkingen en 
suggesties met Saloua Chaara worden gedeeld.  De eventuele aanvullingen en suggesties van de 
Werkkamer worden zoveel als mogelijk meegenomen in de uitwerking van de opdracht. 

 


