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• Welkom en inleiding 

– Introductie implementatieteam

– Ontstaan (regionale Werkbedrijf / AMvB)

– Marktbewerkingsplan

– Aandachtspunten

– Vragen, opmerkingen……..

Agenda 



Introductie

• Sociaal Akkoord (11 april 2013)

– banenafspraak (100.000 / 25.000)

– Kandidaten die niet in staat om WML te verdienen 
(2014/2015 WAJONG en wachtlijst WSW)

– Regionale Werkbedrijf (schakelfunctie)

• Algemene maatregel van bestuur (wettelijke 
verankering van regionale Werkbedrijf in 
Participatiewet)

Regionaal Werkbedrijf



• Te verwachten: eind oktober 2014 

borduurt voort op SUWI

– Samenwerking gemeenten en UWV  op WGDV  en 
WZDV in de arbeidsmarktregio

– Eén applicatie om werkzoekenden te registreren in 
de arbeidsmarktregio 

AMVB



• Artikel 1 lid 3 (concept)
“Het samenwerkingsverband stelt een marktbewerkingsplan 
op, waarin:

1. een beschrijving wordt gegeven van de kenmerken van de 
personen die behoren tot de doelgroep van 
arbeidsbeperkten als bedoeld in artikel 38b van de Wfsv, in de regio, en 
de mogelijkheden van die personen;

2. een analyse is opgenomen van de sectoren en bedrijven 
waar vacatures voor deze personen bestaan of kunnen 
worden gecreëerd; 

3. de afspraken zijn opgenomen over de wijze van aanlevering 
en bemiddeling van die personen.”

AMVB



Het ondersteuningsteam faciliteert u in een 
handreiking ‘Martkbewerkingsplan’ met 3 
varianten op inhoud:

(verwacht medio september 2014)

1. De minimale variant (wettelijke)

2. De ‘plus’ variant

3. De ‘premium’ variant

Marktbewerkingsplan



Aandachtspunten

• Betrek de partners van regionale Werkbedrijf 
vanaf de start

• Maak afspraken met partners (SMART)

• AMvB geeft slechts aan dat het plan moet 
gaan over het realiseren van de banenafspraak

• Voorkeur: Laat aansluiten of sluit aan bij 
andere initiatieven in de arbeidsmarktregio 
(de trein rijdt al)



• Beland niet in discussies, grijp dan terug naar 
de basis en de wettelijke verplichting:

– Analyse bestand (aanbod)

– Analyse vraagkrant

– Afspraken wijze van bemiddeling en levering

• Denk goed na over rol stakeholders bij het 
maken van marktbewerkingsplan

• …………..

Aandachtspunten



• Op basis van NIMA opgesteld

• Variant 1  (basis, wettelijke vereisten)

• Variant 2 (extra’s t.a.v. analyses en SWOT)

• Variant 3 (extra’s t.a.v. Krachtenveldanalyse en 
bewerking)

Tip van de sluier



Variant 1

Situatie: Beknopte beschrijving n.a.v. analyse aanbod 

Doel Doelstelling Strategie Eigenaar Meetmoment

Meer 
arbeidsplaa
tsen voor 
arbeidsbep
erkten

5 werkgevers
in Logistieke
sector

Lijst met werkgevers Logistieke
sector 

Gereed 31 oktober

Top 5 bedrijven in de regio
bezoeken met de wethouder

Gereed medio november

Regionale PR-aandacht voor 
logistieke sector

Continu in Q4

Doel Y 
formuleren

Doelstelling
bij doel Y 
formuleren

Strategische acties benoemen
die bijdragen aan doelstelling Y 
om zodoende dichter bij DOEL Y 
te komen



• Graag nodig ik u uit om vragen te stellen en 
opmerkingen te maken

• Delen van plannen via samenvoordeklant.nl

• Aanbod: meelezen met de plannen 

• Volgende implementatie dag verdieping SWOT en 
Confrontatiematrix? 

Vragen | Aanbod



BEDANKT VOOR DE AANDACHT EN 
SUCCES!

Renate Westdijk

 06- 21 55 80 55 

 rwestdijk@samenvoordeklant.nl

W www.samenvoordeklant.nl en  
ProgrammaraadJournaal

mailto:rwestdijk@samenvoordeklant.nl
http://www.samenvoordeklant.nl/

