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Jaarlijks inventariseert A&O fonds Waterschappen de stand van naleving Wet
banenafspraak in de sector waterschappen. Hiervoor is in het voorjaar een uitvraag
gedaan onder alle 35 organisaties die lid zijn van de Vereniging werken voor
waterschappen en hiermee ook de cao van de sector waterschappen volgen. Alle 35
organisaties hebben data aangeleverd over het aantal gerealiseerde banen in 2021
(respons 100%). In deze Monitor Banenafspraak 2021 presenteren wij de resultaten
op sectorniveau.

Het te behalen quotum in 2021 voor de sector totaal bedroeg 492,7 banen.
Met 296,5 daadwerkelijk gerealiseerde banen eind 2021 is 60,2% van het totale
quotum van 2021 gehaald. Dit percentage is vrijwel gelijk aan dat van 2020.
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Op 31 december 2021 waren door de 35 organisaties in de sector waterschappen
tezamen 296,5 banen gecreëerd volgens berekening van de Quotumwet (zie
bijlage). Een stijging van 34,5 banen ten opzichte van 2020 (plus 13,2%).
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Sinds 2017 is het aantal gerealiseerd banen in de sector waterschappen gestaag
gestegen. In 2020 (het eerste coronajaar) vond een lichte afvlakking plaatst. In
2021 zette, ondanks de voortdurende gevolgen van de coronapandemie in dat
jaar, de stijging door.
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Het quotum voor de sector stijgt jaarlijks. Dit als gevolg van de geleidelijke stijging
van het quotumpercentage en een toename van aantal medewerkers in de sector
(zie bijlage). Sinds 2019 schommelt het gerealiseerd percentage van het quotum
tussen de 60 en 65 procent. Het nieuwe quotum voor de totale sector voor 2022
bedraagt 528,7 banen.
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Functies
Medewerkers uit de doelgroep Wet banenafspraak zijn binnen de sector werkzaam
in een grote diversiteit aan functies. Dit betreft niet alleen ondersteunende
functies, maar in toenemende mate ook binnen het primaire proces van
organisaties op verschillende afdelingen. Hieronder een overzicht van de
afdelingen/taakgebieden waar zij werkzaam zijn.
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Ondersteuning A&O fonds Waterschappen

Bijlage

A&O fonds Waterschappen biedt organisaties uit de sector
waterschappen de volgende ondersteuning bij de uitvoering
Wet Banenafspraak:

Berekening aantal gerealiseerde banen:
Eén gerealiseerde baan wordt volgens de Wet Banenafspraak
gedefinieerd als 25,5 uur.

Platform inclusiviteit voor HR-professionals

Info

Ondersteuning door Monique Veldhoven,
adviseur Wet Banenafspraak sector waterschappen

Info

Sectorale ondersteuningsprogramma Onbeperkte
Denkers sector waterschappen

Info

Voorbeeld: indien twee personen uit de doelgroep werkzaam zijn
voor respectievelijk 16 en 28 uur, telt dit mee als (16+28)/25,5 =
1,7 banen.
Berekening quotum: Jaarlijks wordt door de overheid een
quotumpercentage vastgesteld voor het aantal te realiseren banen.
Deze stijgt jaarlijks. In 2020 bedroeg het quotumpercentage 2,35%
van het totaal aantal verloonde uren. In 2021 was dit 2,56%.
Het quotum in 2021 van het aantal te realiseren banen van een
organisatie in de sector waterschappen of sector totaal wordt
berekend aan de hand van de volgende rekenregel = ((aantal fte
2021 * 36 uur) * 0,02,56)/25,5.
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