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Stand van Zaken Banenafspraak en 
100.000 banen
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projectleider ‘Op naar de 100.000 banen’

Altijd het laatste nieuws over de Banenafspraak op www.opnaarde100000.nl!

http://www.opnaarde100000.nl/


Waar komen we vandaan?

• 2014: Banenafspraak 125.000 extra banen 
voor mensen met een 
arbeidsbeperking

• 2015: Ingang participatiewet, quotumwet 
en wet Banenafspraak 

• Looptijd tot 2026



Waar gaat het om?

• 100.000 banen marktsector, 25.000 overheidssector

• Mensen met een arbeidsbeperking (“ziekte of 
gebrek”)

• Loonwaarde tussen de 30% en 80% van het WML

• Begeleiding van deze kandidaten door gemeenten en 
UWV

• Regionale targets



Wat gaat goed?

• Marktsector behaalt doelstellingen jaar op jaar

• Steeds meer werkgevers zien voordelen van werken 
met deze doelgroep

• Instrumenten en regelingen worden steeds meer 
gebruikt



Wat kan beter?

• Overheidssector haalt doelstellingen niet

• Vereenvoudiging van regelingen en instrumenten en 
harmonisatie daarvan is voor werkgevers gewenst

• Transparantie van de kandidaten is nog niet op orde



Aantallen

Arbeidsmarktregio Achterhoek 

Regionaal target 270 extra banen per 31-12-2016

Regionaal target 444 extra banen per 31-12-2017

Regionaal target 591 extra banen per 31-12-2018

Stand per 30.06.2018:

• Extra banen 741

– Waarvan markt 727

– Waarvan overheid 14

Aantal extra uitzendcontracten/inleenverbanden 

(miv 31-12-2015 incl. WSW-detachering 126

Totaal 867 / 146,7%



Wat doet VNO-NCW in dit
dossier?

• Lobby, lobby en nog eens lobby! Zowel nationaal, regionaal 
als lokaal

• Voorlichting

• Ambassadeurs



Reactie werkgevers

• Meer diversiteit
• Medewerkers kunnen zich meer bezighouden met 

kerntaken doordat nieuwe collega’s hen werk uit 
handen nemen 

• Betere werksfeer en minder ziekteverzuim
• Goodwill bij klanten een streepje voor bij 

aanbestedingen (social return on investment)
• Rendement in productiviteit door gebruik te maken 

van ondersteuningsmiddelen 



In de regio………

• Bind!

• WSP Achterhoek

• Laborijn

• Op naar de 100.000 banen!



Voorbeeld

https://www.youtube.com/watch?v=Bp5-GpbAnI4

https://www.youtube.com/watch?v=Bp5-GpbAnI4


Stand van Zaken Banenafspraak en
100.000 banen



Meer informatie?


