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Kamerbrief voortgangsrapportages banenafspraak 
publieke sectoren 

Aanleiding 
Conform afspraak in het bestuurlijk akkoord uit 2019 rapporteert de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer over de 
voortgang van de overheids- en onderwijssectoren op het dossier banenafspraak. 
De recent verschenen voortgangsrapportages van de publieke werkgevers zijn 
directe aanleiding voor bijgaande kamerbrief, waarmee aan voornoemde afspraak 
wordt voldaan. 

Geadviseerd besluit 
- U wordt verzocht, indien akkoord, bijgevoegde kamerbrief te tekenen. De 

brief wordt parallel aangeboden aan MOCW en MPVO en kan worden 
verzonden na ook hun akkoord. Mochten zij inhoudelijke opmerkingen 
hebben, dan leggen we deze vanzelfsprekend alsnog aan u voor.  

- De brief wordt op hun verzoek ook in afschrift naar de Eerste Kamer 
gezonden. Een aanbiedingsbrief is ter tekening bijgevoegd. 

- De brief is ambtelijk afgestemd met OCW en met de vertegenwoordigers van 
de overheids- en onderwijssectoren. 

Kernpunten 
- Aan de Kamer is toegezegd dat u jaarlijks rapporteert over de voortgang van 

de werkagenda’s banenafspraak van de overheids- en onderwijssectoren. 
Medio 2021 hebben alle sectoren hierover een rapportage bij BZK 
aangeleverd. Deze rapportages zijn cf. afspraak kwalitatief en waar mogelijk 
kwantitatief.  

- De kamerbrief biedt een beknopt overzicht van de voortgang. Hierbij is nauw 
aangesloten bij wat de sectoren zelf rapporteren.  

- Het gaat om de volgende publieke werkgevers: 
o Overheidssectoren: Gemeenten, Provincies, Waterschappen, 

Rijksoverheid, Defensie, Politie, Universitaire Medische Centra; 
o Onderwijssectoren: Funderend onderwijs (po en vo), Middelbaar 

beroepsonderwijs, Hoger beroepsonderwijs, Wetenschappelijk 
onderwijs, Onderzoeksinstellingen. 
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Toelichting 
De passages zijn afgestemd met de betreffende sectoren. Daarnaast is het deel 
van de brief over de onderwijssectoren ambtelijk afgestemd met OCW en wordt 
de brief in zijn geheel parallel afgestemd met MOCW en MPVO. In de passage 
over het Rijk wordt hoofdzakelijk verwezen naar uw brief van 7 oktober jl. over de 
banenafspraak. 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 
ambtenaren geanonimiseerd.  
 
 
 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1. Kamerbrief 
voortgangsrapportages en 
werkagenda's Banenafspraak 
publieke sectoren 

  

2. Aanbiedingsbrief Eerste Kamer  
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