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De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergade-

ring bijeen op 19 december 2019. 

 

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging, 

 

Overwegende dat  

Het nieuwe arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid 2020-2023: 

 Het bereiken van een inclusieve arbeidsmarkt ondersteunt; 

 Als ambitie heeft om een groeiend aantal mensen jaarlijks zich 

te laten ontwikkelen richting participatie en uitstroom naar be-

taald werk; 

 Hierbij gebruik wil maken van arbeidsmarktplaatsen die be-

schikbaar komen door werkenden te stimuleren stappen te ma-

ken in hun loopbaan. En voor deze “trek in de schoorsteen”, ‘le-

ven lang ontwikkelen’ wil stimuleren middels het ontwikkelen 

van ‘Human Capital’- agenda’s; 

 Meer samenwerking tussen het Werkbedrijf en UWV, in de vorm 

van een gezamenlijke werkgeversbenadering, gewenst is. De 

staatssecretaris onlangs heeft aangekondigd dat dit vanaf 2021, 

een gezamenlijk Werkgeversservicepunt, landelijk beleid wordt.  

 

Vraagt het college: 

1. De werkgeversbenadering van het Werkbedrijf Rijk van Nijme-

gen aan te passen, om zo de “trek in de schoorsteen” op gang 

te brengen; 

2. Om binnen de regio Rijk van Nijmegen gebruik te maken van 

een nog intensievere en proactieve werkgeversbenadering rich-

ting werkgevers (ook binnen het Midden- en Kleinbedrijf) en 

hiervoor rond de perspectiefnota 2020 met een uitwer-

king/voorstel te komen; 
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3. De werkgevers in de regio Rijk van Nijmegen te beschouwen als 

strategische partners bij het oplossen van arbeidsmarktvraag-

stukken en hen te ontzorgen door ze optimaal te adviseren met 

betrekking tot subsidieregelingen en andere arbeidsgerela-

teerde vraagstukken;  

4. Nieuwe methoden die voor onze inwoners met een afstand tot 

de arbeidsmarkt kansen bieden, zoals “Open Hiring”, te onder-

zoeken en op te nemen in de regionale werkgeversbenadering.  

5. De gezamenlijke werkgeversbenadering tussen het Werkbedrijf 

en het UWV pro-actief op te pakken, zodat de verwachte komst 

van één Werkgeversservicepunt intern en extern, zo soepel en 

effectief mogelijk van start kan gaan. 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

Namens de fracties van:  

Kernachtig Wijchen, Rob Albersnagel 

D66 Wijchen, Kees van Galen 

PvdA Wijchen, Zainab Osman 

 


