
   

 
   

   
   

   
Informatienota DVO programmabureau RW-POA Rivierenland 

 

Inleiding 
 

Met deze notitie informeren wij u over de dienstverleningsovereenkomst (verder DVO) 

‘programmabureau Regionaal Werkbedrijf- Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland’ die is 

afgesloten tussen acht gemeenten als opdrachtgevers en Regio Rivierenland als opdrachtnemer. 

Deze informatienota wordt u aangeboden door verantwoordelijk wethouder RW-POA, Ton van 

Maanen 

 

Achtergrond 

Het Regionaal Werkbedrijf - Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland (RW-POA 

Rivierenland) is een regionaal bestuurlijk samenwerkingsverband: een netwerkorganisatie 

bestaande uit vertegenwoordigers van regiogemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, 

UWV, Werkzaak Rivierenland en onderwijsinstellingen (VSO/PrO en mbo).  

 

Oorspronkelijk is het RW-POA Rivierenland opgebouwd uit twee netwerkorganisaties, het Regionaal 

Werkbedrijf en het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Rivierenland, die vanwege inhoudelijke 

gronden zijn samengevoegd tot één organisatie. Het onderdeel Regionaal Werkbedrijf (RW) is een 

wettelijke verplichting. Met de invoering van de Participatiewet en de Wet Banenafspraak in 2015 

zijn de gemeenten van de 35 arbeidsmarktregio's bij wet verplicht Regionale Werkbedrijven1 in te 

richten om sturing te geven aan de regionale realisatie van de landelijke Banenafspraak. om 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. De gemeenten hebben een 

centrale rol. Zo wordt in de wet SUWI en het besluit SUWI het voorzitterschap belegd bij colleges 

van burgemeester en wethouders. Ook in het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt spelen 

gemeenten een belangrijke rol in het bij elkaar brengen van partijen en zorgen voor 

langetermijnbeleid. 

 

Het RW-POA Rivierenland is opgericht om sturing te geven aan de realisatie van de Banenafspraak 

en stimuleert activiteiten ter verbetering van de aansluiting van onderwijs op de vragen vanuit de 

arbeidsmarkt. Hierbij wordt het samenwerkingsverband ondersteund door een ambtelijk 

programmabureau. Inmiddels heeft het RW-POA Rivierenland een stevige positie verworven in de 

regio en bij samenwerkingspartners op nationaal en provinciaal niveau.  

 

Om de inzet van het programmabureau te stabiliseren en te continueren is onderzocht bij welke 

organisatie en hoe het losstaande programmabureau het beste ondergebracht kan worden. Na 

onderzoek blijkt dat dit kan bij Regio Rivierenland door een dienstverleningsovereenkomst (DVO) 

te sluiten tussen de acht Rivierenlandse gemeenten en de Regio.  

 

Bedoeling 

 

De DVO die gemeenten met Regio Rivierenland aangaan, beperkt zich tot de overheveling, en 

daarmee formalisatie, van de ambtelijke capaciteit van het programmabureau. Het betreft niet de 

overheveling van de inhoudelijke taken van RW-POA Rivierenland. Regio Rivierenland treedt slechts 

                                                           
1 In het Regionaal Werkbedrijf behoren minimaal gemeenten, UWV en werkgevers- en werknemersorganisaties 

vertegenwoordigd te zijn. Vanuit de triple-helixgedachte is er in regio Rivierenland bewust voor gekozen om 
onderwijs onderwijsinstellingen zitting te laten nemen als partner van het Regionaal Werkbedrijf.  



op als werkgever van het programmabureau.  

Het doel van het onderbrengen van het programmabureau RW-POA bij Regio Rivierenland is het 

stabiliseren en continueren van de ondersteuning op regionale taken. Uit een eerder verricht extern 

juridisch onderzoek blijkt een DVO voor de betrokken partijen de beste vorm om dit te doen. Een 

DVO formaliseert de huidige samenwerking en de impact ervan is beperkt. 

Het betreft een verbeterslag door het programmabureau niet los te laten voortbestaan, maar de 

taken en verantwoordelijkheden onder te brengen bij een bestaande regionale organisatie. 

 

Consequenties  

Er worden geen inhoudelijke taken overgeheveld naar Regio Rivierenland. De projecten, activiteiten 

en de bemensing van het programmabureau RW-POA worden al jarenlang gefinancierd uit tijdelijke  

provinciale subsidies en rijksbijdragen. De Regio zal optreden als werkgever van de medewerkers 

van het programmabureau.  

 

Contact 
Wilt u meer weten over de activiteiten van RW-POA Rivierenland? Zie www.rw-poarivierenland.nl.  

 

Bijlagen 
n.v.t. 

http://www.rw-poarivierenland.nl/

