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Samenvatting 
 
De VNG heeft in vervolg op het overleg tussen de voorzitters van de VNG en sociale partners van 
26 februari jl gewerkt aan een set afspraken die een aanvulling vormen op het Sociaal Akkoord en 
de kaders die het kabinet met zijn crisismaatregelen heeft geschapen. Het landelijk kader VNG - 
sociale partners gaat uit van een aantal gemeenschappelijke belangen. Door betere 
samenwerking zouden de effecten van de economische crisis op de arbeidsmarkt kunnen worden 
gematigd, waaronder instroom in de WWB en gebruik van gemeentelijke voorzieningen. 
 
Op 20 mei jl. hebben de voorzitters van de VNG en sociale partners, samen met de 
staatssecretaris van SZW mevrouw Klijnsma en een groep wethouders van de grote 
arbeidsmarktregio’s over de noodzaak van het gezamenlijk optrekken gesproken. In deze 
ledenbrief informeren wij u over de inhoud van het gezamenlijke document. Daarnaast gaan wij in 
op de opdracht voor gemeenten die volgt uit de nu gemaakte afspraken. Wij roepen u op om uw  
rol op het arbeidsmarktterrein actief op te pakken om zo de komende maanden de kansen te 
kunnen pakken die dit landelijk arrangement biedt.  

http://www.vng.nl/eCache/DEF/61/899.html
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Geacht college en gemeenteraad, 
 
Het bestuur van de VNG in begin dit jaar de wens uitgesproken om te komen tot een bestuurlijk 

overleg met de top van VNO-NCW, MKB Nederland, de FNV en het CNV. Die wens was 

ingegeven door een aantal ontwikkelingen en discussies. Wij stelden vast dat sociale partners bij 

het formuleren van maatregelen als antwoord op de economische crisis, vooral over gemeenten 

spraken en niet met gemeenten. De bijeenkomst tussen mevrouw Jorritsma en de voorzitters van 

sociale partners heeft op 26 februari jl. plaatsgevonden. In een eerdere ledenbrief bent u daarover 

geïnformeerd. De sociale partners erkenden in het gesprek dat gemeenten een belangrijke rol 

kunnen spelen bij het dempen van negatieve effecten op de arbeidsmarkt. Daarom werd 

afgesproken dat het zinvol zou zijn om, naast een sociaal akkoord over arbeidsvoorwaarden en 

pensioenen, te komen tot aanvullende afspraken met gemeenten gericht op het bevorderen van 

een gezamenlijk ( regionaal) arbeidsmarktbeleid.  

 

De gesprekken met sociale partners hebben geresulteerd in het document “gezamenlijke aanpak 

gemeenten - sociale partners 2009-2010” ( zie bijlage). Op 20 mei heeft de voorzitter van de VNG 

mevrouw Jorritsma, samen met de voorzitters van sociale partners ( verenigd in de Stichting van 

de Arbeid) en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die afspraken tijdens 

een werkontbijt besproken met een aantal wethouders van grotere arbeidsmarktregio’s. In het 

hiernavolgende wordt het document kort toegelicht en wordt ingegaan op het grote belang samen 

met andere partners de voorgestelde richting in te slaan.  

http://www.vng.nl/eCache/DEF/61/899.html
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2. Gemeenschappelijke belangen VNG- werkgevers en werknemers organisaties 
In de gesprekken hebben wij een aantal belangen geduid en gepoogd deze te vertalen in een 

gemeenschappelijke inzet. Zo kwam van sociale partners de wens dat gemeenten zouden 

investeren in behoud van werkgelegenheid via het naar voren halen van investeringen. 

Gemeenten hebben die ambitie eerder zelf ook benoemd ten behoeve van het overhedenoverleg 

begin dit jaar. Onlangs zijn hieromtrent ook bestuurlijke afspraken gemaakt in het 

overhedenoverleg (zie ledenbrief VNG dd. 28 april jl. lbr 09-052) 

 

Daarnaast zien zowel sociale partners als de VNG een rol voor gemeenten bij Van Werk Naar 

Werk activiteiten (VWNW) . Dit is in een aantal gemeenten al praktijk, gemeenten hebben hier ook 

een duidelijk belang bij, immers ontslagen werknemers melden zich, indien zij niet spoedig andere 

werk weten te vinden, uiteindelijk toch vaak bij een gemeenteloket; voor een uitkering en of andere 

gemeentelijke voorzieningen. De beweging naar preventie in plaats van reparatie c.q. re-integratie, 

is wat ons betreft een “koppelverkoop” . Als gemeenten bijdragen aan VWNW moeten zij ook 

inspanningen voor de traditionele gemeentelijke doelgroepen terugverwachten van sociale 

partners. Het gaat er om een goede balans te vinden in de preventieve activiteiten en de blijvende 

inspanningen voor het zittende bestand en de niet uitkeringsgerechtigden waarvoor gemeenten 

ook re-integratievoorzieningen moeten bieden (nuggers). Meer concreet hebben we aandacht 

gevraagd voor leerwerkplekken en stages voor jongeren alsmede arbeidsmarktplekken voor 

WWB-ers en nuggers. Naast de algemene inspanningsplicht die sociale partners bereid zijn te 

formuleren (de vakbeweging houdt druk op werkgevers via de koppeling aan de terughoudende 

looninzet), hebben gemeenten die meedoen aan cofinanciering de mogelijkheid werkgevers te 

binden aan een inzet voor gemeentelijke doelgroepen. Sociale partners stellen met het oog op de 

toekomstige arbeidsmarkt belang in de toeleiding van WWB-ers en nuggers naar vacatures.  

 

Verder hebben we de positie ( ondersteuning) van ZZP-ers als gedeeld belang geduid. Deze 

groep is niet standaard in beeld bij de vakbeweging en werkgeversorganisaties, maar wel een 

voor gemeenten relevante groep.  

 

Misschien wel het meest betekenisvolle onderdeel van de afspraken betreft de uitvoering in de 

regio. De grote winst zal optreden als sectoren/ branches en gemeenten elkaar in de regio (nog 

beter) weten te vinden. De sociale partners hebben aangegeven dat zij de kanteling naar de 

gemeenten willen maken. Samenwerking met alle gemeenten op individueel niveau is echter geen 

optie. Op zoek naar een werkbare structuur voor zowel sociale partners als gemeenten is gekozen 

voor de regio’s die ontstaan bij de Werkpleinen waaraan een mobiliteitscentrum gekoppeld is. Het 

gaat dan om 30 locaties door het hele land (zie ook bijlage 2). Deze locaties zijn steeds meer de 
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knooppunten waar de informatie over de kansen en bedreigingen op de regionale arbeidsmarkt 

samenkomt. Door de clustering van partijen – werkgevers, sectoren, kennisinstituten/Colo, 

leerwerkloketten, Werkbedrijf, uitzend- en re-integratiebureaus en gemeenten – kunnen snel 

allianties worden gesmeed en afspraken gemaakt. Voor gemeenten en sectoren/branches 

betekent het in ieder geval dat er duidelijke aanspreekpunten in de regio komen: wie kan met wie 

zaken doen.  

 

De wethouders van de 30 regio’s hebben tijdens het werkontbijt commitment getoond om een 

actieve rol te spelen in het bij elkaar brengen van het lokale en sectorale arbeidsmarktbeleid. 

Krachtige gemeenten kunnen sturend optreden in het netwerk van organisaties. Gemeenten 

hebben met het Participatiebudget en de toegang tot ESF middelen een belangrijk middel in 

handen om andere partijen aan zich te binden. Door nu gebruik te maken van het momentum en 

de bereidheid van alle organisaties om informatie te delen en gezamenlijke plannen te maken, 

kunnen gemeenten een blijvend en breder netwerk opbouwen dan nu het geval is. 

Wellicht ten overvloede merken wij op dat gemeenten niet verplicht om deel te nemen aan (en te 

betalen voor) arrangementen die samen met sectoren of branches worden afgesproken. 

Omgekeerd betekent het wel dat deelname aan arrangementen alleen onder de regionale 

voorwaarden kan gebeuren.  Het is daarom van groot belang om met de andere gemeenten in de 

regio af te stemmen over de vorm en inhoud van de arrangementen.  
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Gezamenlijke aanpak jeugdwerkloosheid: Jeugdwerktop 29 juni  
Dit voorjaar is een groot gevoel van urgentie ontstaan met betrekking tot de verslechterende 
arbeidsmarktpositie van jongeren. In het sociaal akkoord zegden werkgevers toe schoolverlaters 
die na afronding van de studie langer dan 3 maanden thuis zitten, een (werk) stageplaats te 
bieden. Ook zullen zij bevorderen dat er voldoende stageplekken beschikbaar blijven voor 
studenten in het beroepsonderwijs. Het kabinet stelde daarnaast van 2009 tot en met 2011 extra 
financiële middelen beschikbaar voor het “beperken van de negatieve effecten van de recessie 
voor de participatie van jongeren”. In het Actieplan Jeugdwerkloosheid dat het Kabinet vorige 
week bekend heeft gemaakt is beschreven hoe het Kabinet tot medio 2011 in totaal 250 miljoen 
extra middelen wil inzetten. Het kabinet zet in op convenanten met 30 regio’s en stelt daar 153 
miljoen voor beschikbaar. De convenanten moeten worden afgesloten met de colleges van 
burgemeester en wethouders van de gemeenten waar de Werkpleinplusvestiging zich bevindt. 
Het kabinet investeert daarmee in de initiatiefnemende rol van deze wethouders in de 
ontwikkeling van het regionale arbeidsmarktbeleid. 
 
De VNG is ingenomen met deze richting. Gemeenten hebben een evidente verantwoordelijkheid 
voor jongeren. Er wordt al jaren ingezet op een sluitende aanpak voor jongeren. Gemeenten 
hebben er belang bij dat iedereen zijn verantwoordelijkheid oppakt en dat jongeren in beeld 
blijven. Met de verwachte enorme toename van jongeren die geen (stage) plaats bij werkgevers 
kunnen verwerven is het belang om afspraken met sectoren ( en sociale partners) te maken 
sterk toegenomen. Het is van belang daarvoor alle beschikbare middelen erbij te betrekken. 
Gemeenten kunnen dit niet alleen en het extra geld van het kabinet is daarvoor ook niet 
afdoende. De oplossing moet daarom worden gezocht in het  op slimme wijze verbinden van 
fondsen, zoals cao gelden/ o en o geld, participatiebudget, ESF. Indachtig de maatregelen die 
nodig zijn om sectoren met de regionale en lokale arbeidsmarkt te verbinden zoals eerder in 
deze brief besproken, ligt het voor de hand dat wethouders van de grote regio’s het voortouw 
nemen, zodat per regio maatwerk kan worden gezocht  voor jeugdwerkloosheid. Indien het 
kabinet het extra kabinetsgeld aan de regio ter beschikking stelt, ontstaat er een sterke prikkel 
om in gezamenlijkheid met alle betrokken spelers plannen te formuleren en budgetten te 
maximaliseren. De jeugdwerkloosheid zou een eerste tastbare uitwerking kunnen zijn van de 
werkwijze zoals beoogd door de VNG en sociale partners in het landelijk kader zoals hier 
besproken. 
  
De VNG en de Staatssecretaris van SZW organiseren op 29 juni een jeugdwerktop om samen 
met alle betrokken partijen (sociale partners, onderwijs) vast te stellen hoe de sluitende aanpak 
voor al die jongeren die dit najaar de gevolgen van de economische crisis zullen ondervinden 
kan worden vormgegeven. Het gaat daarbij onder andere om vraag hoe voldoende (werk/ leer) 
plekken bij werkgevers beschikbaar kunnen worden gemaakt.   
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3. Resumerend 
Wij vinden het in dit tijdsgewricht van het grootste belang dat alle partijen betrokken bij de 

arbeidsmarkt gezamenlijk optrekken. Gemeenten kunnen met de hier besproken afspraken een 

betere positie verkrijgen in het sociaal economisch bestel en op het gebied van de arbeidsmarkt in 

het bijzonder. We hebben met dit initiatief bereikt gemeenten direct(er) betrokken worden bij 

allerlei arbeidsmarktinitiatieven. Ook hebben wij sociale partners gecommitteerd aan inspanningen 

voor doelgroepen waarvoor gemeenten een bijzondere verantwoordelijkheid hebben ( 

jeugdwerkloosheid, zelfstandigen, werknemers met te weinig arbeidsverleden). Beschikbare 

publieke en private middelen kunnen worden gecombineerd waardoor sociale partners beter hun 

werk kunnen doen. Een succesvolle samenwerking met sectoren vertaalt zich natuurlijk primair in 

kansen voor werkloze en met werkloosheid bedreigde burgers. Maar leidt ook tot minder druk op 

gemeentelijke voorzieningen als de bijstand, armoedebeleid en schuldhulpverlening dan nu wordt 

gevreesd.  

 

Wij zijn hoopvol gestemd over de intentie om de komende tijd zo veel mogelijk gezamenlijk op te 

trekken. De VNG realiseert zich dat er op vele plekken in het land al vergelijkbare afspraken tot 

stand zijn gekomen. Veel gemeenten ontplooien, samen met hun samenwerkingspartners als 

ROC’s en UWV Werkbedrijf, al initiatieven op de bovenstaande thema’s. De landelijke afspraak 

benadrukt nog eens het belang van dergelijke initiatieven en wil regionale partijen een steun in de 

rug geven om op korte termijn een extra impuls te geven aan het verknopen van lokaal en 

sectoraal beleid.  Het landelijk kader biedt wellicht mogelijkheden om nadere gesprekken te 

voeren in regio’s of gesprekken te starten waar deze nog niet hebben plaatsgevonden.  

 

Wij roepen u op om deze rol actief op te pakken om zo de komende maanden de kansen te 

kunnen pakken die dit landelijk arrangement biedt.  

 
Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

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




