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Geachte voorzitter en leden van de stichting VSO, 

Allereerst wil ik met deze brief mijn waardering uitspreken voor de wijze waarop 

het VSO-bestuur en de overheidswerkgevers na de aanvankelijk wat moeizaam 

verlopen start de banenafspraak in het afgelopen jaar hebben opgepakt. 

Nu we nog aan het begin van het jaar 2016 staan, wil ik u er graag nu al op 

attent maken dat er ook dit jaar (en de komende jaren) een banenafspraak geldt. 

Dit betekent dat u als overheidswerkgevers eind dit jaar in totaal 6500 extra 

banen voor mensen met een arbeidsbeperking uit de doelgroep van de 

banenafspraak moet realiseren ten opzichte van de nulmeting van 1 januari 2013. 

Daarom wil ik u vragen alles in het werk te stellen om dit aantal banen voor deze 

mensen te realiseren. 

Om u zo goed mogelijk te ondersteunen bij het realiseren van deze doelstelling, 

zijn er diverse hulpmiddelen en faciliteiten beschikbaar. U kunt hierbij denken aan 

de ondersteuning van de aanjager Banenafspraak (Hans Spigt), de 

werkgeversservicepunten, de instrumenten die het mogelijk maken mensen met 

een arbeidsbeperking aan de slag te helpen en te houden, en de 

kennisuitwisseling met andere werkgevers. 

Verdeling van de banen over de overheidsectoren 

In mijn brief van 19 maart 20141 heb ik u - als sectorwerkgevers - een overzicht 

gegeven van het aantal te behalen banen voor het jaar 2015 en de 

daaropvolgende jaren. Voor 2015 gold de afspraak van 3000 extra banen bij de 

overheid. Dit jaar komen daar 3500 extra banen bij. 

1 
Brief met kenmerk 2014-0000135806, betreft 'Wijziging quotum arbeidsbeperkten'. 
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Voor de volledigheid heb ik hieronder de (gekantelde) tabel met aantallen banen 
uit mijn eerder genoemde brief overgenomen. De verdeling van het aantal banen 
per sector is bedoeld als een handvat. Het staat u als sectorwerkgever uiteraard 
vrij om in onderling overleg met andere sectorwerkgevers een andere verdeling af 
te spreken. 

SECTOR Rijk Zbo's VNG IPO RM UvW Gem PO VO MBO HBO WO 01 UMC OEF POL Totaal 
Reg. 
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2015 401 148 532 41 12 35 98 482 317 155 119 146 10 215 62 228 3000 

2016 467 172 620 47 14 40 115 563 370 181 138 171 11 250 73 266 3500 

2016 868 320 1152 88 26 75 213 1045 687 336 257 317 21 465 135 494 6500 

cumulatief 

Resultaten banenafspraak 2015 
Het ministerie van SZW beschikt medio 2016 over de gegevens van de 
gerealiseerde aantallen extra banen tot en met 2015. Dan wordt duidelijk of de 
beide sectoren (overheid en markt) de afgesproken aantallen banen hebben 
gerealiseerd. Deze aantallen bestaan uit twee soorten aanstellingen: de mensen 
uit de doelgroep die bij werkgevers in dienst zijn genomen, en de mensen die via 
inleenverbanden bij werkgevers werken. Om die tweede groep te kunnen 
berekenen is aanvullend onderzoek nodig. Via een representatief onderzoek wordt 
duidelijk hoeveel mensen via een inleenverband bij de werkgevers in de 
marktsector en overheidssector werken. Deze banen worden vervolgens via een 
verdeelsleutel toegedeeld aan de twee sectoren markt en overheid. 

Mocht de overheid de banenafspraak voor 2015 onverhoopt niet hebben gehaald, 
dan is het mogelijk dat de quotumregeling voor individuele werkgevers gaat 
gelden. Het kabinet neemt daar een besluit over, na consultatie van de sociale 
partners en VNG. Ook wordt de Tweede Kamer hierover eerst nog geïnformeerd. 
Een eventuele quotumheffing treedt op zijn vroegst in werking met ingang van 
2017. In dat geval kan een heffing worden opgelegd bij werkgevers met meer dan 
25 medewerkers (98% van de overheidswerkgevers hebben 25 of meer 
medewerkers). 

Tot slot 
Ik ben mij er goed van bewust dat het plaatsen van mensen met een 
arbeidsbeperking geld, tijd en energie van uw organisaties kost. Ook dit jaar 
wordt dat weer van u gevraagd. Gelet op de reeds verrichte inspanningen heb ik 
vertrouwen in uw aanpak. Daarbij ben ik er ook van overtuigd dat het onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid is om als overheidswerkgevers alles op 
alles te zetten de banenafspraak voor dit jaar gestand te doen. 
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Uiteraard treed ik met u in overleg zodra het resultaat van de eerste meting voor 
de overheid bekend is. 

Hoogachtend, 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

.H.A. Plasterk 
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