
Geachte raadsleden, 

  

Bijgaand ontvangt u de eerder aangekondigde uitnodiging voor een bijeenkomst over het Regionale 

Werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Groningen op donderdag 25 september 2014.  

De uitnodiging is voor wethouders en raadsleden sociale zaken/werk en inkomen in de subregio 

Centraal Groningen, maar nadrukkelijk zijn ook wethouders en raadsleden met een andere 

portefeuille of afkomstig uit een andere gemeente in de arbeidsmarktregio Groni ngen van harte 

welkom. 

  

Bijgaand ontvangt u het opgestelde advies over het Regionale Werkbedrijf in onze 

arbeidsmarktregio.  

In de bijeenkomst zullen we u ook breder informeren over de werkzaamheden in de 

arbeidsmarktregio Groningen. 

En u krijgt voldoende de tijd uw vragen te stellen en uw mening te geven. 

  

We hopen u te ontvangen op 25 september a.s.  

Vriendelijk verzoek u tijdig hiervoor aan te melden. 

  

  

Met vriendelijk groet, 

  

 

Shirley Heidanus 

Programmasecretaresse Werk In Zicht 

  

Tel.: 367-9255 

email: shirley.heidanus@groningen.nl 

  

Aanwezig op: ma. di. wo.ochtend, do. en vrijdagochtend 

 

mailto:shirley.heidanus@groningen.nl


Uitnodiging  

Regionaal Werkbedrijf in de 

arbeidsmarktregio Groningen 

 
Wanneer : donderdag 25 september 2014 van 16:00 – 18:30 uur.  
 
Waar : de kantine van iederz aan de Peizerweg 128 te Groningen 
 

Voor wie : wethouders en raadsleden in de subregio Centraal Groningen.  
   Ook wethouders en raadsleden uit de andere gemeenten in de  
   arbeidsmarktregio Groningen zijn welkom! 
 
Programma 
 

16:00 uur Welkom en openingswoord Wethouder Roeland van der Schaaf, voorzitter van de  
 Arbeidsmarktregio Groningen 

 
16:10 uur Wat is en doet de arbeidsmarktregio Groningen door directeur Werk en Economie  

 Ronald de Jong, voorzitter van het directeurenoverleg van de arbeidsmarktregio 
 

 Gelegenheid tot vragen stellen 
 

16:40 uur Rob Bakker en Wim Ravenshorst, beleidsadviseurs over Het Regionaal Werkbedrijf  
 in relatie tot de Participatiewet 

 
 Gelegenheid tot vragen stellen 

 
17.00 uur Wat betekent het Regionale Werkbedrijf voor uw gemeente en voor uw  

 besluitvorming over de Participatiewet. Hoe verhoudt deze aanpak van het  
 realiseren van garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking zich tot  
 andere beleidsveranderingen waar u mee te maken krijgt. 
 
18:30 uur Sluiting 
 
 

Graag ontvangen wij uiterlijk donderdag 18 september a.s. per mail uw 
aanmelding. U kunt uw mail sturen naar shirley.heidanus@groningen.nl 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ineke Schouten Programma Manager 

Werk in Zicht 050 3675038 of Shirley Heidanus Programmasecretaresse Werk in Zicht  
06 52759536. 
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