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Samenvatting 
 
Binnenkort ontvangt u van ons een schriftelijk exemplaar van de publicatie ‘De regio werkt’. De 
publicatie bevat een korte visie op regionaal arbeidsmarktbeleid, aangevuld met tien 
praktijkvoorbeelden.  
 
Daarnaast doen wij een dringend beroep op u om vóór 1 november uw (regionale) ambities ten 
aanzien van de re-integratie van WWB’ers en niet-uitkeringsgerechtigden opnieuw te formuleren. 
In de eerste plaats om alle kansen die in de huidige arbeidsmarkt verzilverd kunnen worden ook 
daadwerkelijk te pakken. In de tweede plaats om de VNG van input te voorzien voor het bestuurlijk 
overleg met het rijk en de sociale partners later dit jaar.  
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Geacht college en gemeenteraad, 
 
Nieuwe bestuurlijke top  
Ruim een jaar geleden kwamen wij, het rijk en de sociale partners tot afspraken om de 
arbeidsmarktparticipatie in Nederland te vergroten. Gemeenten namen hierin het voortouw door 
de ambitie uit te spreken het aantal bijstandsgerechtigden terug te brengen met 75.000 personen 
en 25.000 niet-uitkeringsgerechtigden te activeren naar werk of maatschappelijke participatie.  
 
Inmiddels is het najaarsoverleg succesvol afgerond. Daarbij is duidelijk dat nog dit jaar een nieuwe 
bestuurlijk top van kabinet, sociale partners en VNG over participatie georganiseerd zal worden. 
Het kabinet streeft daarbij naar het daadwerkelijk vertalen van de landelijke ambities naar het 
regionale niveau. Ook de sociale partners hebben laten weten op dit niveau tot concrete afspraken 
met gemeenten en andere partijen te willen komen.  
 
Daarnaast dringen de bewindslieden van sociale zaken en werkgelegenheid aan op meer 
gemeentelijke inspanningen ten aanzien van de groep niet-uitkeringsgerechtigden. Zij vinden het 
onaanvaardbaar dat gemeenten geen of slechts beperkt hun aandacht richten op deze groep, 
waarvoor zij feitelijk verantwoordelijk zijn en ook budget hebben ontvangen in het W-deel. Wij 
verkennen met SZW op dit moment de mogelijkheden om gemeenten en niet-
uitkeringsgerechtigden zelf extra te prikkelen.   
 
Oproep aan gemeenten: opnieuw formuleren ambities 
Om ons goed voor te bereiden op de komende bestuurlijke top met sociale partners en kabinet 
roepen wij alle gemeenten op om halverwege de collegeperiode de ambities opnieuw te 
formuleren.  
U wordt met name gevraagd om expliciet een ambitie gericht op de inschakeling van niet-
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uitkeringsgerechtigden op te nemen. Het betreft vaak mensen die gemotiveerd zijn om (weer) te 
gaan werken. Ook het opleidingsniveau ligt vaak hoger dan de groep WWB’ers. Daarmee is de 
groep interessant voor werkgevers en daarmee ook voor gemeenten. Maatregelen die gemeenten 
kunnen nemen om niet-uitkeringsgerechtigden op te sporen en te re-integreren zijn: 

- afspraken maken met CWI/WERKbedrijf over het oppakken en actief bemiddelen van 
deze groep; 

- een combinatie maken tussen de instroom van WWB’ers en niet-uitkeringsgerechtigden 
bij werkgevers; 

- regionale wervingscampagnes samen met werkgevers; 
- aanspreken van niet-uitkeringsgerechtigden via het eigen netwerk, bijvoorbeeld in 

samenwerking met de moskee of zelforganisaties. 
 
Graag ontvangen wij van u vóór 1 november uw (regionale) ambitie, zodat wij deze input mee 
kunnen nemen bij het bestuurlijk topoverleg. Contactpersonen binnen de VNG zijn Peter Koppe 
(Peter.Koppe@vng.nl) en Mathilde van de Ven (Mathilde.Vandeven@vng.nl). 
 
Publicatie met praktijkvoorbeelden 
Binnenkort ontvangt u van ons een schriftelijk exemplaar van de publicatie ‘De regio werkt’. 
Maandag 29 september overhandigde wethouder Florijn van Leeuwarden namens de VNG deze 
aan staatssecretaris Aboutaleb. De publicatie bevat een korte visie op regionaal 
arbeidsmarktbeleid. Na de visie volgen tien praktijkvoorbeelden, waarin steeds één onderdeel van 
de visie centraal staat. 
 
Meer praktijkvoorbeelden zijn te vinden op www.vng.nl/ruimtevoorderegio. Extra schriftelijke 
exemplaren zijn aan te vragen via ruimtevoorderegio@vng.nl, een digitale versie is te downloaden 
van www.vng.nl/ruimtevoorderegio.  
 
Hoogachtend, 
 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
 
mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 
 
 
Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
 
 




