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Dit is een toelichting op de eerste Mijlpalenmonitor van de Utrechtse Werktafel. De Utrechtse 
Werktafel is het regionaal Werkbedrijf van de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden. Dit is een 
samenwerking tussen overheid (14 gemeenten en UWV),  vakbonden (FNV en CNV) en werkgevers 
(VNO-NCW en MKB). Sinds de invoering van de Participatiewet werkt dit samenwerkingsverband aan 
de realisatie van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. In eerste instantie was deze 
samenwerking enkel gericht op het realiseren van de landelijke Banenafspraak. Inmiddels is de 
Utrechtse Werktafel met bredere en intensievere ambities aan de slag gegaan; namelijk zoveel 
mogelijk mensen die kunnen en willen participeren, maar nu achteraan in de rij staan, zo goed 
mogelijk en naar vermogen aan het werk helpen door intensiever samen te werken met sociale 
partners. Vanuit een gezamenlijke strategische agenda wordt gewerkt aan drie actielijnen. De 
resultaten die de Utrechtse Werktafel vanuit deze strategische agenda behaalt, worden zichtbaar 
gemaakt via de Mijlpalenmonitor om raadsleden en deelnemende partijen te informeren.   
 
Deze monitor is opgesteld op basis van de informatiebehoefte die is opgehaald in de regionale 
raadsbijeenkomst van de Utrechtse Werktafel eind 2018 en interviews met de verantwoordelijke 
wethouders van de Utrechtse Werktafel. De mijlpalenmonitor zal eens per zes maanden worden 
gepubliceerd. De Mijlpalenmonitor komt in ieder geval terug op de jaarlijkse regionale 
informatiebijeenkomst voor raadsleden van de samenwerkende gemeenten binnen de Utrechtse 
Werktafel.  
 
Strategische agenda: de drie actielijnen 
De mijlpalen zijn ondersteunend aan de gezamenlijke regionale ambitie en vormen een concretisering 
van de doelstellingen van de drie pijlers van de strategische agenda van de Utrechtse Werktafel: 
1. Krachtige regio 
2. Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 
3. Extra impuls banenafspraak. 
 
Actieplan Perspectief op Werk 
Halverwege 2019 is een regionale aanvraag ingediend voor een subsidie vanuit het ministerie SZW 
onder de noemer Perspectief op Werk, voor de periode tot en met 2020. Inmiddels is deze aanvraag 
goedgekeurd. Hierdoor komt 1 miljoen euro beschikbaar voor 2019, mogelijk gevolgd door nog eens 1 
miljoen euro voor 2020 bij voldoende resultaten. Dit geld dat bedoeld is voor de hele 
arbeidsmarkregio, komt beschikbaar via een decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds dat gestort 
zal worden op de rekening van de gemeente Utrecht als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio.  
 
Inhoud monitor 
De Mijlpalenmonitor is nog in ontwikkeling. De bijgevoegde, eerste versie geeft een beeld van hoe de 
uiteindelijke Mijlpalenmonitor er uit gaat zien. De Mijlpalenmonitor is grotendeels al gevuld, maar bij  
enkele punten zijn de gegevens nog niet beschikbaar op regionaal niveau.  
 
Twee punten lichten wij nader toe. 
 
Indicatie Werkkamer Banenafspraak versus Participatiegraad doelgroep Banenafspraak 
In 2013 hebben sociale partners en de VNG de Werkkamer opgericht. Eén van de doelen van deze 
Werkkamer is om de samenwerking tussen sociale partners en gemeente in de arbeidsmarktregio’s te 
verbeteren. Dit is vooral van belang om in de marktsector uiteindelijk 100.000 mensen met een 
arbeidsbeperking en bij de overheid 25.000 mensen aan het werk te helpen op zogenaamde 
‘garantiebanen’. Deze garantiebanen betreffen een afspraak uit het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 
tussen de centrale werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en het kabinet.  
De Werkkamer heeft in 2016 een indicatieve verdeling Banenafspraak gemaakt die de landelijke 
ambitie om deze banen te scheppen verdeelt over de arbeidsmarktregio’s. Deze indicatie heeft geen 
formele, afdwingbare status. In de Mijlpalenmonitor vindt u de resultaten hiervan onder de ‘Indicatie 
Werkkamer Banenafspraak’. Deze indicatie wordt regelmatig geactualiseerd aan de hand van de 
meest actuele cijfers van UWV en het CBS en de werkgelegenheidsontwikkeling. De monitor laat zien 
dat de Utrechtse Werktafel 1954 extra arbeidsplaatsen heeft gerealiseerd ten opzichte van de 
indicatie van 2452 extra banen. De regio heeft dus op basis van de huidige indicatie bijna 80% van het 
aantal te scheppen garantiebanen gerealiseerd.  



In de monitor staat bij het veld hierboven een percentage van 42 genoemd bij de ‘Participatiegraad 
doelgroep Banenafspraak.’ Dit percentage heeft betrekking op het totaal aantal mensen met een 
indicatie banenafspraak dat aan het werk is. De meetlat hierbij is het percentage werkende personen 
in de Participatiewet en de Wajong binnen de doelgroep Banenafspraak. Eind 2021 wil de Utrechtse 
Werktafel dat 50% van de mensen uit deze groep aan het werk is.  
 
Aantal gemeenten in de Utrechtse Werktafel 
In de Mijlpalenmonitor staat gemeente Vianen nog opgenomen als deelnemende gemeente. Deze 
gemeente is echter heringedeeld naar de gemeente Vijfheerenlanden. Er is op dit moment nog 
onduidelijk hoe deze nieuwe gemeente deelneemt aan de Utrechtse Werktafel. Zodra dat bekend is, 
wordt de kaart aangepast. 
 
Het doel van de regionale Mijlpalenmonitor is de meerwaarde en de resultaten van de regionale 
samenwerking te laten zien. Dit dient niet als vervanging voor de verantwoording van de afzonderlijke 
colleges aan de gemeenteraden. Om deze reden heeft de Utrechtse Werktafel er nadrukkelijk voor 
gekozen om de regionale mijlpalen uitsluitend op regionaal niveau te monitoren. Gedurende de 
looptijd van de strategische agenda kunnen er eventueel mijlpalen worden toegevoegd aan de 
Mijlpalenmonitor. 
 
 


