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Doelgroep banenafspraak 
 
 

 Totaal aantal personen in doelgroepregister 
 
Het aantal personen in het doelgroepregister banenafspraak is in het vierde kwartaal van 2019 met 226 
personen gestegen. Dat is 8% meer ten opzichte van de nulmeting. Daarmee behoort de 

arbeidsmarktregio Rivierenland tot een select gezelschap van zes regio’s die het aantal personen van de 
nulmeting zijn gepasseerd. 
 

 
 Transparantie klantprofielen 

 
In Sonar zijn niet alle doelgroepers opgenomen, in de arbeidsmarktregio Rivierenland bevat het 
doelgroepregister banenafspraak in eind 2019 2.892 personen. Hiervan is 74% bekend binnen Sonar. In 
absoluut aantal is dit ten opzichte van het derde kwartaal een hele kleine toename van 56 profielen. 
Deze toename is vooral gerealiseerd door het aantal UWV-klanten uit de gemeente West-Betuwe dat in 

SONAR is geregistreerd. 
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De arbeidsmarktregio Rivierenland doet het onverminderd goed met het in beeld krijgen van 

doelgroepers. Er is echter nog veel te winnen door profielen van klanten transparant te 

krijgen. 

 

 

Aantal banen voor banenafspraak 
 

 

In de regionale trendrapportage wordt aangegeven hoeveel banen werkgevers hebben 

gerealiseerd voor de doelgroep in regulier werk en in inleenverbanden/detacheringen. De 

categorie Reguliere banen werk is uitgesplitst in sector Overheid en sector Markt, omdat er 

voor beide sectoren aparte doelstellingen zijn geformuleerd. Het is lastiger om te bepalen tot 

welke sector een inleenverband of een detachering hoort. Hiervoor is een landelijke 

verdeelsleutel opgesteld. Deze verdeelsleutel is regionaal niet representatief en wordt ook niet 

toegepast, vandaar dat er bij inleenverbanden geen onderscheid gemaakt wordt tussen de 

sectoren. 

In de doelstelling die per arbeidsmarktregio is uitgesplitst1 is geen aparte taak voor 

inleenverbanden en detacheringen benoemd. De regionale doelstelling betreft een indicatie. De 

banenafspraak is een macro-afspraak die noch per regio noch per sector is afgesproken. 

 

Banenafspraak; doelstelling en resultaat AMR Rivierenland 

 Overheid regulier Markt regulier Inleenverbanden en 

detacheringen 

Totaal 

Nulmeting eind 2012   36   468  430    934 
Doel eind 2019 125   520      -    645 
4e kwartaal 2019   84 1428  738  2250 
Doel eind 2020 145   650      -    795 

 

De aangepaste totaaldoelstelling is daarmee ruimschoots gehaald. Opvallend is dat dit volledig 

op conto van de markt komt en dat de overheid achterblijft. 

 

De arbeidsmarktregio Rivierenland doet het in de landelijke vergelijking met het resultaat in de 

markt heel goed met een vijfde plaats op de landelijk lijst in relatie tot de nulmeting. 

 

De realisatie van banen binnen overheid en onderwijs is wel een aandachtspunt. De 

onzekerheden vanwege de coronacrisis kunnen ook hun invloed op de goede resultaten in de 

markt gaan krijgen. Dan is het van belang dat de overheid meer banen weet te genereren. 

Tevens is het dan nodig dat het beschikbare aanbod goed in beeld is.  

 

 

                                                
1 Stichting van de Arbeid en Vereniging Nederlandse Gemeenten: Regionaal overzicht van het 
aantal te realiseren garantiebanen in 2019 en 2020. 23-07-2019 


