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Inleiding
De	Participatiewet	is	per	1	januari	2015	ingevoerd	met	als	doel	om	zo	veel	mogelijk	mensen	
deel	te	laten	nemen	aan	werk,	ook	mensen	met	een	afstand	tot	de	arbeidsmarkt	of	met	een	
arbeidsbeperking.	Daarnaast	hebben	het	kabinet	en	sociale	partners	in	2013	een	sociaal	
akkoord	afgesloten,	waarbij	afspraken	zijn	gemaakt	over	het	creëren	van	-	en	de	invulling	van	
125.000	banen	(gedragen	door	zowel	de	markt-	als	de	publieke	sector)	voor	mensen	met	
een	arbeidsbeperking.	

Nederland	is	verdeeld	in	35	arbeidsmarktregio’s.	Elke	arbeidsmarktregio	heeft	de	opdracht	
gekregen	om	een	regionaal	Werkbedrijf	in	te	richten.	Het	regionaal	Werkbedrijf	wordt	
opgericht	om	mensen	met	een	arbeidsbeperking	succesvol	naar	de	extra	banen	uit	het	
sociaal	akkoord	te	leiden.	Iedere	arbeidsmarktregio	krijgt	vrijheid	om	het	regionale	
Werkbedrijf	zodanig	op	eigen	wijze	vorm	te	geven	en	in	te	richten,	dat	deze	aansluit	bij	
de	regionale	werkwijzen,	bestaande	(succesvolle)	initiatieven	en	op	de	regionale	behoeften	
en	ambities.

Dit	rapport	omvat	de	analyse	van	de	convenanten	en	marktbewerkingsplannen	van	30	van	
de	35	arbeidsmarktregio’s	die	op	20	mei	2015	beschikbaar	en	aangeleverd	waren.	Van	5	
regionale	Werkbedrijven	waren	nog	geen	documenten	beschikbaar	(deze	volgen	in	2015)	en	
zijn	daarom	niet	in	de	analyse	meegenomen.	Deze	analyse	geeft	(op	hoofdlijnen)	inzicht	in	
de	volgende	parameters:
•	 De	inrichting	van	het	regionaal	Werkbedrijf
•	 Vraagzijde	(arbeidsmarkt)	en	aanbodzijde	(doelgroep)
•	 Afspraken	rondom	matchen	(werkgeversbenadering)
•	 Invulling	van	gezamenlijk	marktbewerkingsplan	(acties)

De regionale Werkbedrijven zijn volop in ontwikkeling. Hierdoor kan de werkelijke stand van 
zaken van de oprichting en invulling van een regionaal Werkbedrijf in de tussentijd in een 
verder gevorderd stadium zijn. Deze analyse is een momentopname. 

Deze	analyse	geeft	een	overzichtelijke	weergave	per	arbeidsmarktregio	en	een overall	beeld	
van	de	genoemde	parameters	voor	geïnteresseerden	en	stakeholders,	met	als	doel	om	andere	
regionale	Werkbedrijven	te	prikkelen	en	te	voeden	met	nieuwe	ideeën.	Daarnaast	voedt	deze	
analyse	stakeholders	en	de	Programmaraad	met	best	practices	en	vraagstukken,	waarmee	de	
achterban	van	stakeholders	en	arbeidsmarktregio’s	kunnen	worden	gefaciliteerd.

In	dit	rapport	zijn	de	volgende	onderdelen	opgenomen:
-	 Samenvatting
-	 Overall	analyse
-	 Korte	schets	per	arbeidsmarktregio	(een	soort	‘gids’)

Deze	analyse	is,	in	opdracht	van	de	Programmaraad	uitgevoerd	door	Charlène	van	Belle.



Aantal convenanten en marktbewerkingsplannen
Een	convenant	is	niet	verplicht.	Toch	heeft	66%	van	de	regionale	Werkbedrijven	(23	van	
de	35)	wel	een	convenant,	waarin	door	betrokken	partijen	afspraken	zijn	vastgelegd	over	
de	inrichting	van	het	regionale	Werkbedrijf.	Daarnaast	is	20%	van	de	regionale	
Werkbedrijven	(7	van	de	35)	nog	bezig	met	het	opstellen	van	een	convenant.	In	de	
Algemene	Maatregel	van	Bestuur	is	vastgelegd	dat	ieder	regionaal	Werkbedrijf	een	
marktbewerkingsplan	moet	hebben.	De	Algemene	Maatregel	van	Bestuur	is	sinds	1	
januari	2015	van	kracht.	Met	in	achtneming	van	een	aanloopperiode	is	vastgesteld	dat	
op	1	juli	2015	de	marktbewerkingsplannen	opgeleverd	moeten	zijn	en	dat	het	regionale	
Werkbedrijf	in	uitvoering	gaat.	Op	20	mei	2015	hebben	27	arbeidsmarktregio’s	een	
marktbewerkingsplan	opgesteld.	De	overige	8	regionale	Werkbedrijven	verwachten	het	
marktbewerkingsplan	in	juni	2015	gereed	te	hebben.	Meer informatie hoofdstuk 1.

De inrichting van het regionale Werkbedrijf
29	van	de	30	regionale	Werkbedrijven	(97%)	hebben	op	dit	moment	gekozen	voor	een	
samenwerkingsverband	zonder	rechtspersoonlijkheid.	Alleen	regionaal	Werkbedrijf	
Noord-Holland	Noord	werkt	onder	een	stichtingsvorm.	Alle	regionale	Werkbedrijven	
werken	samen	met	gemeenten,	UWV,	werknemersorganisaties	en	
werkgeversorganisaties.	Daarnaast	werkt	een	deel	van	de	regionale	Werkbedrijven	
samen	met	onder	andere	onderwijsinstellingen,	ondernemersverenigingen,	SW-
bedrijven	en/of	uitzendbureaus.	Vijf	regionale	Werkbedrijven	hebben	de	begroting	voor	
2015	opgenomen	in	de	aangeleverde	documenten	en	17	regionale	Werkbedrijven	
hebben		aangegeven	dat	zij	de	begroting	voor	de	besteding	van	de	1	miljoen	Euro	nog	
gaan	opstellen.	Meer informatie hoofdstuk 2.

Aanbodzijde (doelgroep) 
40%	van	de	regionale	Werkbedrijven	richt	zich	op	de	prioriteit	doelgroep	in	hun	
marktbewerkingsplan.	53%	richt	zich	op	de	brede	doelgroep.	2	regionale	Werkbedrijven	
(7%)	hebben	in	hun	documenten	aangegeven	dat	zij	zich	op	korte	termijn	richten	op	de	
prioriteit	doelgroep	en	op	(middel)lange	termijn	op	de	brede	doelgroep.	In	4	van	de	30	
regionale	Werkbedrijven	(13%)	wordt	er	invulling	gegeven	aan	cliëntparticipatie.	
Daarnaast	zijn	er	3	regionale	Werkbedrijven	(10%)	die	in	hun	documenten	nog	geen	
concrete	invulling	hebben	gegeven	aan	cliëntparticipatie,	maar	wel	hebben	
opgenomen	dat	het	de	taak	is	van	UWV,	gemeenten	en	werknemersorganisaties	om	
cliëntparticipatie	te	faciliteren	en	stimuleren.	Er	zijn	ook	3	regionale	Werkbedrijven	
(10%)	die	in	hun	documenten	hebben	aangegeven	dat	zij	nog	bezig	zijn	om	te	kijken	
hoe	cliëntparticipatie	binnen	de	arbeidsmarktregio	vorm	krijgt.	
Meer informatie hoofdstuk 3.
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Samenvatting
Vraagzijde (arbeidsmarkt) 
Uit	de	analyse	komt	naar	voren	dat	de	sectoren	Gezondheidszorg/Zorg	&	Welzijn	(70%),	
(Detail)handel	(63%)	en	Logistiek	en	Transport	(63%)	door	de	regio’s	gezien	worden	als	
de	meest	kansrijke	sectoren	voor	het	realiseren	van	de	Banenafspraak.	Daarna	volgen	
de	sectoren	Horeca	&	Toerisme	(57%),	Techniek	(53%),	Bouw	(50%),	en	Zakelijke	
dienstverlening	(47%).	De	sectoren	waar	de	regionale	Werkbedrijven	zich	zeer	beperkt	
op	richten	zijn	Cultuur,	Administratie,	Overheid	en	Over	de	grens	(Duitsland).	
5	regionale	Werkbedrijven	(17%)	hebben	geen	informatie	opgenomen	in	de	documenten	
over	(kansrijke)	sectoren	in	de	regio.	Meer informatie hoofdstuk 4.

Afspraken rondom matchen (werkgeversbenadering)
18	van	de	30	regionale	Werkbedrijven	(60%)	hebben	een	branchegerichte	
werkgeversbenadering.	2	van	de	30	regionale	Werkbedrijven	(7%)	hebben	een	
geografische	werkgeversbenadering	(per	subregio).	Daarnaast	zijn	er	6	regionale	
Werkbedrijven	(20%)	die	beide	werkgeversbenaderingen	hebben	gecombineerd.	
4	regionale	Werkbedrijven	(13%)	hebben	geen	informatie	over	de	insteek	van	de	
werkgeversdienstverlening	opgenomen	in	hun	documenten.	8	van	de	30	regionale	
Werkbedrijven	(27%)	hebben	hun	instrumenten	geharmoniseerd.	22	van	de	30	regionale	
Werkbedrijven	(73%)	zijn	hier	nog	bezig	of	hebben	de	intentie	om	hun	instrumenten	te	
harmoniseren.	Meer informatie hoofdstuk 5.

Publiek-private samenwerking
17	van	de	30	regionale	Werkbedrijven	(57%)	werken	samen	met	re-integratie-	en	
uitzendbureaus.	Hierbij	dient	de	kanttekening	gemaakt	te	worden	dat	het	merendeel	
van	de	regionale	Werkbedrijven	in	hun	documenten	aangeeft	de	intentie	te	hebben	om	
de	samenwerking	op	te	starten	met	re-integratie-	en	uitzendbureaus	en	dat	daar	nog	
niet	daadwerkelijk	vorm	aan	is	gegeven.	Daarnaast	valt	op	dat	er	2	regionale	
Werkbedrijven	(Rijnmond	en	Midden-Holland)	zijn	die	de	samenwerking	met	een	
uitzendbureau	of	uitzendorganisatie	in	het	convenant	hebben	vastgelegd.	
Meer informatie hoofdstuk 6.

Samenhangende integrale aanpak (acties)
In	de	documenten	van	de	regionale	Werkbedrijven	is	aandacht	besteed	aan	de	
verbinding	met	regionale	samenwerkingsverbanden	en	lopende	projecten.	24	van	de	30	
regionale	Werkbedrijven	(80%)	hebben	acties	ingezet	rondom	het	organiseren	van	
bijeenkomsten	voor	werkgevers	en	28	regionale	Werkbedrijven	(93%)	geven	middels	
concrete	activiteiten	invulling	aan	het	relatiebeheer	met	werkgevers.	16	regionale	
Werkbedrijven	(53%)	organiseren	ook	activiteiten	voor	werkzoekenden.	Andere	
activiteiten	die	regionale	Werkbedrijven	inzetten	zijn	onder	andere	
communicatieactiviteiten,	het	delen	van	kennis	en/of	experimenteren,	een	systeem	
opzetten	voor	vacatures	en/of	werkzoekenden,	de	samenwerking	met	partijen	(verder)	
opzetten	en	het	(verder)	opzetten	van	de	instrumenten	toolbox.	
Meer informatie hoofdstuk 7.



In deze overall analyse wordt inzicht gegeven in de huidige stand van zaken van 
de regionale Werkbedrijven aan de hand van de beschikbare convenanten en 
marktbewerkingsplannen. Van 5 regionale werkbedrijven waren nog geen 
documenten beschikbaar (deze volgen in juni 2015). Het gaat om de arbeids-
marktregio’s Zuid-Kennemerland, Zaanstreek Waterland, Noord-Limburg,  
Midden-Limburg en Zuid-Limburg. Deze regionale Werkbedrijven zijn daarom 
niet in de analyse meegenomen.

		Overall	analyse
					



 1.1  Aantal convenanten p. 10
 1.2  Aantal marktbewerkingsplannen p. 11

1.1 AANTAL CONVENANTEN
	(uitgaande	van	ontvangen	documenten	op	20	mei	2015)

Nee

Nog mee bezig

Ja

14%

20%

66%

	
Figuur 1.1  Aantal convenanten
• 23 regionale Werkbedrijven hebben een convenant. 
• 7 regionale Werkbedrijven zijn nog bezig met het opstellen van een convenant.
• 5 regionale Werkbedrijven hebben geen convenant. 
 (Haaglanden, Midden-Brabant, West-Brabant, Drechtsteden en Holland Rijnland).

Wat valt op?
•	 Een	convenant	is	niet	verplicht.	Toch	heeft	66%	van	de	regionale	Werkbedrijven	
	 (23	van	de	35)	wel	een	convenant,	waarin	door	betrokken	partijen	afspraken	zijn			
	 vastgelegd	over	de	inrichting	van	het	regionaal	Werkbedrijf.	Daarnaast	is	20%	van	de		
	 regionale	Werkbedrijven	(7	van	de	35)	nog	bezig	met	het	opstellen	van	een	convenant.	
•	 regionaal	Werkbedrijf	Haaglanden	heeft	ervoor	gekozen	om	iets	anders	te	doen	dan		
	 een	convenant.	Hun	ervaring	leert	dat	dergelijke	documenten	pas	tot	stand	komen		
	 na	veel	haarkloverij	en	dat	ze	vervolgens	in	de	bekende	‘bureaulade’	terechtkomen.		
	 Het	gezamenlijke	marktbewerkingsplan	is	voor	hen	voldoende	en	er	is	een		 	
	 symbolisch	tintje	gegeven	door	de	drie	geledingen	in	het	bestuurlijke	platform		 	
	 (overheid,	werkgevers	en	werknemers)	ieder	een	eigen	puzzelstukje	te	ondertekenen.		
	 Samen	vormen	de	drie	stukjes	het	logo	van	het	Werkbedrijf.
•	 Regionaal	Werkbedrijf	Midden-Brabant	maakt	vooralsnog	geen	gebruik	van	een			
	 convenant.	Er	wordt	wel	gesproken	over	een	moment	om	de	samenwerking	officieel		
	 en	feestelijk	te	markeren.	Dat	zou	kunnen	betekenen	dat	daarbij	ook	de	huidige			
	 samenwerkingsafspraken	ter	ondertekening	in	een	formeel	document	worden		 	
	 gegoten.	In	de	praktijk	blijkt	zo’n	stuk	vooralsnog	niet	nodig	om	goed	te	kunnen		
	 samenwerken	in	het	werkbedrijf.
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•	 Regionaal	Werkbedrijf	West-Brabant:	de	regio	heeft	er	heel	bewust	voor	gekozen	om		
	 niet	een	convenant	op	te	stellen.	De	inhoud	van	het	convenant	staat	in	de		 	
	 startnotitie,	waar	alle	partijen	zich	aan	hebben	gecommitteerd.	Een	ander	argument		
	 is	dat	er	ook	een	goed	lopend	Regionaal	Platform	Arbeidsmarkt	draait	in	West-	 	
	 Brabant,	waar	een	convenant	bij	hoort.	De	basis	ligt	er	dus	al.	Het	Regionaal		 	
	 Werkbedrijf	in	West-Brabant	is	dan	ook	een	extra	boost	bovenop	alles	wat	er	al	draait.		
	 De	partijen	in	het	regionaal	Werkbedrijf	hebben	ook	alle	vier	zitting	in	het	Regionaal		
	 Platform	Arbeidsmarkt	(rpA).

1.2 AANTAL MARKTBEWERKINGSPLANNEN
(uitgaande	van	ontvangen	documenten	op	20	mei	2015)
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Figuur 1.2  Aantal marktbewerkingsplannen
• 27 regionale Werkbedrijven hebben een marktbewerkingsplan.
• 8 regionale Werkbedrijven hebben geen marktbewerkingsplan.
 (Zaanstreek Waterland, Zuid-Kennemerland, Gooi en Vechtstreek, Noord-Limburg,   
 Midden-Limburg, Zuid-Limburg, Amersfoort en Drechtsteden)

Wat valt op?
•	 In	de	Algemene	Maatregel	van	Bestuur	is	vastgelegd	dat	ieder	regionaal	Werkbedrijf		
	 een	marktbewerkingsplan	moet	hebben.	De	Algemene	Maatregel	van	Bestuur	is		
	 sinds	1	januari	2015	van	kracht.	Met	in	achtneming	van	een	aanloopperiode	is		 	
	 vastgesteld	dat	op	1	juli	2015	de	marktbewerkingsplannen	moeten	zijn	opgeleverd	en		
	 dat	het	Regionale	Werkbedrijf	in	uitvoering	gaat.	Op	1	juni	2015	hebben	27		 	
	 arbeidsmarktregio’s	een	marktbewerkingsplan	opgesteld.	De	overige	8	Regionale		
	 Werkbedrijven	verwachten	hun	marktbewerkingsplan	in	juni	2015	gereed	te	hebben.		
	 De	marktbewerkingsplannen	van	deze	regionale	Werkbedrijven	zijn	dus	niet	in	deze		
	 analyse	meegenomen.
•	 Drechtsteden	heeft	geen	marktbewerkingsplan.	Drechtsteden	heeft	hierover	het		
	 volgende	aangegeven	in	de	‘schets’	die	de	onderzoeker	heeft	ontvangen.	Drechtsteden		
	 kent	al	een	intensief	en	zelfs	landelijk	geprezen	samenwerkingsverband	tussen	6		
	 gemeenten	die	ook	nog	eens	1	arbeidsmarktregio	vormen	met	een	eigen	bestuur.		
	 Daarnaast	is	er	in	de	afgelopen	jaren	via	het	arbeidsmarktbeleid	intensief	gewerkt		
	 aan	het	leggen	van	relaties	tussen	partijen	op	de	arbeidsmarkt.	Het	doorbreken	

1. Aantal convenanten en   
marktbewerkingsplannen



	 van	een	dergelijk	goed	functionerende	samenwerking	is	niet	wat	de	Participatiewet		
	 beoogt.	Om	elkaar	goed	te	kunnen	vinden	heeft	Drechtsteden	een	netwerkplatform		
	 in	het	leven	geroepen,	‘Netwerkplatform	Drechtsteden	Werkt’.	Met	alle	maat-	 	
	 schappelijke	partners	in	de	Drechtsteden	gebruiken	ze	het	netwerkplatform	als		 	
	 ontmoetingsplaats.	
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 2.1  Samenwerkingsvorm p. 14
 2.2 Deelnemers die convenant hebben 
  ondertekend p. 15
 2.3 Kenmerken bestuur p. 16
 2.4 Samenstelling bestuur p. 17
 2.5 Voorzitterschap p. 18
 2.6 Mandaat p. 19
 2.7 Werkgroepen p. 19
 2.8 Taken, rollen en 
  verantwoordelijkheden per partij p. 20
 2.9 Financiën p. 20
 2.10 Afspraken over de uitvoering p. 22

2.1 SAMENWERKINGSVORM
29	van	de	30	regionale	Werkbedrijven	(97%)	hebben	op	dit	moment	gekozen	voor	een	
samenwerkingsverband	zonder	rechtspersoonlijkheid.	Alleen	regionaal	Werkbedrijf	
Noord-Holland	Noord	werkt	onder	een	stichtingsvorm.	

Wat valt op?
•	 Regionaal	Werkbedrijf	Noord-Holland	Noord:	in	deze	regio	is	het	Regionaal		 	
	 Werkbedrijf	aangesloten	bij	het	RPA-NHN	en	werkt	ze	met	een	stichtingsvorm.	Het		
	 stichtingsbestuur	is	hetzelfde	als	de	stuurgroep.	Er	is	gekozen	voor	de	stichtingsvorm		
	 omdat:	(1)	hierdoor	personeel	in	dienst	genomen	kon	worden;	(2)	hierdoor	de		 	
	 onafhankelijkheid	is	vergroot;	(3)	er	sprake	is	van	bestuurdersaansprakelijkheid,			
	 waardoor	de	risico’s	worden	verkleind.	In	eerste	instantie	ontstond	er	discussie	of		
	 UWV	wel	of	niet	mocht	deelnemen	binnen	een	stichting.	Inmiddels	is	er	akkoord		
	 gegeven	dat	UWV	ook	ingeschreven	kan	worden	in	de	stichting.	Aangezien	een		 	
	 stichting	geen	groot	vermogen	op	de	bank	mag	hebben	staan,	is	er	gekozen	om	de	1		
	 miljoen	vanuit	het	Rijk	bij	de	centrumgemeente	Alkmaar	onder	te	brengen.	De		 	
	 stichting	zelf	heeft	een	basisbudget,	dat	wordt	gefinancierd	vanuit	de	17	gemeenten.		
	 Door	het	tekenen	van	het	convenant	hebben	de	partijen	zich	gecommitteerd	aan	de		
	 doelen	van	de	stichting.	Naast	de	stichting	is	er	ook	een	Algemene	Vergadering	en		
	 Expertgroep	van	het	RPA-NHN	waarin	alle	partners	deelnemen.
•	 	De	Stuurgroep	Arbeidsmarkt	Rijk	van	Nijmegen	(SAR)	heeft	geen	rechts-

persoonlijkheid,	maar	is	een	samenwerkingsverband.	Naast	dit	bestuur,	is	vorig	jaar	
het	gemeentelijk	Werkbedrijf	Rijk	van	Nijmegen	opgericht.	Dit	Werkbedrijf	bestaat	
uit	de	afdelingen	“Werken”	van	de	7	gemeenten	in	de	arbeidsmarktregio	en	is	een	
module	van	de	Modulaire	Gemeenschappelijke	Regeling	(MGR)	Rijk	van	Nijmegen.	
Het	gemeentelijk	Werkbedrijf	is	een	nieuwe	organisatie	die	losstaat	van	de	
gemeenten.		In	dit	Werkbedrijf	werken	UWV	en	de	gemeenten	intensief	samen.	

	 De	MGR	Rijk	van	Nijmegen	is	opgericht	door	de	7	gemeenten	en	is	een			 	
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	 gemeenschappelijke	regeling.	De	SAR	heeft	het	Werkbedrijf	Rijk	van	Nijmegen		 	
	 opdracht	gegeven	om	het	marktbewerkingsplan	uit	te	voeren.	De	SAR	is	dus	wat	in	
	 de	andere	regio’s	het	regionaal	Werkbedrijf	is.	
•	 Regionaal	Werkbedrijf	Rijnmond:	momenteel	wordt	gewerkt	aan	een	voorstel	over	de		
	 bestuurlijke	samenwerking	van	gemeenten,	die	de	afvaardiging	en	mandaten	regelt		
	 van	de	vertegenwoordigende	wethouders	uit	de	zes	clusters	binnen	de	regio		 	
	 Rijnmond.	Dit	staat	min	of	meer	los	van	het	bestuur	van	het	Werkbedrijf.	In	het		 	
	 verlengde	hiervan	wordt	uitwerking	van	een	eventuele	rechtsvorm	van	het	Regionaal		
	 Werkbedrijf	medio	2015	opgepakt.

2.2 DEELNEMERS DIE CONVENANT HEBBEN ONDERTEKEND
22	van	de	23	regionale	Werkbedrijven	(96%)	hebben	minimaal	het	convenant	
ondertekend:	betrokken	gemeenten,	UWV,	werkgeversorganisatie(s)	en	
werknemersorganisatie(s).	Alleen	in	regionaal	Werkbedrijf	Midden-Utrecht	heeft	UWV	
het	convenant	niet	ondertekend.	UWV	is	hier	wel	als	uitvoeringsorganisatie	bij	het	
regionaal	Werkbedrijf	betrokken.

Wat valt op?
•	 Bij	5	regionale	Werkbedrijven	hebben	ondernemersverenigingen	ook	het	convenant		
	 ondertekend	(Food	Valley,	Zuidoost-Brabant,	Achterhoek,	Midden-Holland	en	
	 Rijk	van	Nijmegen).
•	 Bij	4	regionale	Werkbedrijven	(Midden-Holland,	Gorinchem,	Helmond	De	Peel,		 	
	 Zuidoost-Brabant)	hebben	SW-bedrijven	ook	het	convenant	ondertekend.
•	 Bij	8	regionale	Werkbedrijven	(Noord-Holland	Noord,	IJsselvechtstreek,	
	 Gooi	en	Vechtstreek,	Midden-Holland,	Rivierenland,	Rijk	van	Nijmegen,
	 Helmond	De	Peel,	Zuidoost-Brabant)	hebben	onderwijsinstellingen	het	
	 convenant	ondertekend.
•	 Bij	regionaal	Werkbedrijf	Helmond-De	Peel	is	het	convenant	ook	ondertekend	door		
	 het	Werkplein.
•	 Bij	regionaal	Werkbedrijf	Midden-Holland	heeft	een	uitzendbureau	het	convenant		
	 ondertekend	en	bij	regionaal	Werkbedrijf	Rijnmond	heeft	ABU	het	convenant		 	
	 ondertekend.
•	 Bij	regionaal	Werkbedrijf	Noord-Holland	Noord	heeft	ook	Ontwikkelingsbedrijf		 	
	 Noord-Holland	het	convenant	ondertekend.
•	 Regionaal	Werkbedrijf	Zuidoost-Brabant:	de	partijen	die	het	convenant	hebben		 	
	 ondertekend	zijn	de	14	gemeenten,	werkgeversvertegenwoordiging	(Brabants-	 	
	 Zeeuwse	Werkgeversvereniging,	Stichting	ondernemersverenigingen	Eindhoven,	MKB		
	 Eindhoven,	het	Kempisch	ondernemersplatform),	werknemersvertegenwoordiging		
	 (De	Unie,	FNV	en	CNV),	UWV	Werkbedrijf,	SW-bedrijven	(Ergon,	De	Risse,	WSD-Groep		
	 en	WVK-Groep)	en	onderwijsorganisaties	(Scholengroep	Het	Plein,	Pius	X	College,		
	 Summa	College,	Stichting	Speciaal	Onderwijs	Eindhoven,	Aloysius	stichting).		 	
	 Individuele	werkgevers,	die	niet	zijn	aangesloten	bij	een	ondernemersvereniging,		
	 worden	uitdrukkelijk	uitgenodigd	om	de	intentieverklaring	mee	te	ondertekenen.

2. De inrichting van het 
regionale Werkbedrijf



2.3 KENMERKEN BESTUUR

Vergaderfrequentie bestuur
Er	is	veel	diversiteit	in	de	vergaderfrequentie	van	het	bestuur	van	de	regionale	
Werkbedrijven.	Het	varieert	van	2	keer	per	jaar	tot	12	keer	per	jaar.	In	figuur	2.1	is	dit	
terug	te	zien.

0

5

10

15

20

Staat niet 
in documenten 
of wordt nader
bepaald

12x 
per jaar

6x 
per jaar

4x 
per jaar

2x of 3x 
per jaar

17

22

6

3

	
Figuur 2.1  Vergaderfrequentie bestuur

Wat valt op?
•	 17	regionale	Werkbedrijven	hebben	hun	vergaderfrequentie	niet	genoemd	in	hun		
	 documenten	of	zijn	nog	bezig	om	de	vergaderfrequentie	te	bepalen.
•	 Regionaal	Werkbedrijf	Zuidoost-Brabant:	het	dagelijks	bestuur	vergadert	elke	maand		
	 en	het	algemeen	bestuur	vergadert	twee	keer	per	jaar.

Besluitvorming
9	regionale	Werkbedrijven	(30%)	nemen	besluiten	op	basis	van	consensus	en	
2	regionale	Werkbedrijven	(7%)	nemen	besluiten	bij	meerderheid	van	stemmen.	
19	regionale	Werkbedrijven	(63%)	hebben	hun	wijze	van	besluitvorming	niet	in	de	
documenten	opgenomen	of	hebben	aangegeven	dat	ze	nog	bezig	zijn	om	de	wijze	
van	besluitvorming	te	bepalen.	

Meerderheid

Consensus

Staat niet in documenten 
of wordt nader bepaald

7%

30%

63%

	
Figuur 2.2  Besluitvorming
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2.4 SAMENSTELLING BESTUUR
In	28	regionale	Werkbedrijven	wordt	het	bestuur	minimaal	gevormd	tussen	
gemeenten,	UWV,	werknemersvertegenwoordiging	en	werkgeversvertegenwoordiging.	
Van	2	regionale	Werkbedrijven	staat	de	samenstelling	van	het	bestuur	niet	in	de	
documenten	weergegeven.
>  Vertegenwoordiging Onderwijs:	8	regionale	Werkbedrijven	hebben	(Noord-Holland	

Noord,	IJsselvechtstreek,	Gooi	en	Vechtstreek,	Midden-Holland,	Rivierenland,	Rijk	van	
Nijmegen,	Helmond	De	Peel,	Zuidoost-Brabant)	vertegenwoordiging	van	onderwijs	in	
het	bestuur.

>  Vertegenwoordiging SW-bedrijven:	8	regionale	Werkbedrijf	(Noord-Holland	Noord,	
Groot	Amsterdam,	Midden-Holland,	Gorinchem,	Zeeland,	Midden-Brabant,	Helmond	

	 De	Peel,	Zuidoost-Brabant)hebben	ook	vertegenwoordiging	van	SW-bedrijven	in	
	 het	bestuur.
> Vertegenwoordiging Ondernemersverenigingen: 2	regionale	Werkbedrijven	
	 (Midden-Holland,	Rijk	van	Nijmegen)	hebben	vertegenwoordiging	van			 	
	 ondernemersverenigingen	in	het	bestuur.
> Vertegenwoordiging uitzendbureau: regionaal	Werkbedrijf	Midden-Holland	en		 	
	 Rijnmond	hebben	heeft	vertegenwoordiging	van	uitzendbureau	in	het	bestuur.
> Vertegenwoordiging cliëntenraad: regionaal	Werkbedrijf	Midden-Holland	heeft		 	
	 vertegenwoordiging	van	cliëntenraad	in	het	bestuur.
> Vertegenwoordiging Werkplein:	regionaal	Werkbedrijf	Helmond-De	Peel	heeft		 	
	 vertegenwoordiging	van	het	Werkplein	in	het	bestuur.

Wat valt op?
•	 Regionaal	Werkbedrijf	Midden-Utrecht:	UWV	heeft	een	adviserende	rol	aan	de		 	
	 Utrechtse	Werktafel	als	belangrijk	strategisch	uitvoeringspartner	waar	het	gaat	om		
	 de	huidige	Wajong	doelgroep,	het	indiceren	van	de	doelgroep	en	het	bijhouden	van		
	 het	doelgroepregister.
•	 Regionaal	Werkbedrijf	Groot	Amsterdam:	de	directeur	van	Stichting	Pantar		 	
	 Amsterdam	is	namens	de	SW-bedrijven	in	de	regio	adviserend	lid	van	het	
	 bestuurlijk	overleg.
•	 Regionaal	Werkbedrijf	Midden-Holland:	in	de	regio	wordt	de	bestuurlijke		 	
	 samenstelling	(vooralsnog)	ingericht	met	werkgeversvertegenwoordigers	(VNO-NCW,		
	 uitzendbranche	en	Gouda	Onderneemt),	werknemersvertegenwoordigers	(FNV	en		
	 CNV),	vertegenwoordigers	van	de	gemeenten,	een	vertegenwoordiger	van	UWV,	een		
	 vertegenwoordiger	van	het	Beroepsonderwijs,	een	vertegenwoordiger	van	de		 	
	 Cliëntenraad	van	het	regionale	SW-bedrijf	Promen	en	het	gecombineerde	sociale-	
	 dienst-SW-bedrijf	Ferm	Werk	van	de	gemeente	Bodegraven-Reeuwijk.



•	 Regionaal	Werkbedrijf	Haaglanden:	Arbeidsmarktregio	Haaglanden	maakt		 	
	 onderscheid	in	3	lagen	die	een	eigen	rol	hebben:	het	bestuurlijk	platform	Regionaal		
	 Werkbedrijf,	de	werkgroep	regionaal	Werkbedrijf	en	overige	stakeholders	die	de			
	 werkgroep	en	het	bestuurlijk	platform	voeden.	Het	regionaal	Werkbedrijf		 	
	 Haaglanden	kiest	bij	de	samenstelling	van	het	bestuurlijk	platform	voor	een	3-3-1		
	 formatie:	drie	werkgevers	(waarvan	1	van	het	Rijk	aangezien	bijna	50%	realisatie		
	 Banenafspraak	vanuit	de	overheid	moet	komen),	drie	vertegenwoordigers	van	de		
	 overheid	(twee	wethouders	en	UWV)	en	1	vertegenwoordiger	van	werknemerszijde		
	 (FNV).
•	 Regionaal	Werkbedrijf	Rijk	van	Nijmegen:	de	samenstelling	van	de	Stuurgroep		 	
	 Arbeidsmarkt	regionaal	Werkbedrijf	Nijmegen	(SAR)	is	flexibel.	Partijen	uit	de	regio		
	 kunnen	deelnemen	op	verzoek	van	leden	van	de	SAR.	De	publieke	overheden,		 	
	 werkgevers,	werknemers	en	onderwijs	zijn	elk	verantwoordelijk	voor	het	organiseren		
	 van	de	eigen	achterban	ten	behoeve	van	de	SAR	en	het	benodigde	draagvlak	voor	een		
	 effectieve	samenwerking	en	bereiken	van	resultaat.
•	 Regionaal	Werkbedrijf	Rijnmond:	met	werkgeversorganisaties	VNO-NCW,	ABU,	AWVN		
	 en	MKB	is	overeengekomen	dat	zij	bereid	zijn	om	op	interim	basis	zitting	te	nemen	in		
	 het	bestuur	van	het	Werkbedrijf.	In	de	loop	van	de	tijd	is	het	de	bedoeling	dat	deze		
	 (bestuurlijke)	vertegenwoordigers	worden	opgevolgd	door	ondernemers	(leden)		
	 vanuit	de	achterban.	In	die	zin	wordt	gesproken	over	een	tijdelijke	(interim)		 	
	 deelname	aan	het	bestuur.	Werknemersorganisatie	FNV	neemt	zitting	in	het	bestuur		
	 en	vertegenwoordigt	tevens	de	werknemersorganisatie	CNV.	Naast	de	voorzitter	van		
	 het	werkbedrijf	(wethouder	werkgelegenheid	en	economie	van	Rotterdam)	is	de		
	 wens	uitgesproken	om	een	tweede	en	derde	vertegenwoordigende	wethouder
	 zitting	te	laten	nemen	in	het	bestuur.	Afgesproken	is	dat	deze	tweede	en	derde		 	
	 vertegenwoordigende	wethouder	om	de	twee	jaar	rouleren	met	collega	wethouders		
	 uit	de	regio.

2.5 VOORZITTERSCHAP
In	22	van	de	30	regionale	Werkbedrijven	(73%)	is	een	vertegenwoordiger	van	de	
centrumgemeente	de	voorzitter	van	het	bestuur.	2	(7%)	regionale	Werkbedrijven	
Stedendriehoek	en	Noordwest	Veluwe	en	Rijk	van	Nijmegen	hebben	het	voorzitterschap	
anders	ingevuld.	6	(20%)	regionale	Werkbedrijven	Haaglanden,	Midden-Gelderland,	
Gorinchem,	Drechtsteden,	Noordoost-Brabant,	West-Brabant	hebben	niet	in	hun	
documenten	opgenomen	wie	de	voorzitter	van	het	bestuur	is.	

Wat valt op?
•	 Regionaal	Werkbedrijf	Stedendriehoek	en	Noordwest	Veluwe:	het	voorzitterschap		
	 wordt	vanuit	het	gelijkheidsprincipe	elk	jaar	afgewisseld.	In	2015	is	de		 	 	
	 centrumgemeente	Apeldoorn	de	voorzitter.
•	 Regionaal	Werkbedrijf	Rijk	van	Nijmegen:	de	voorzittersrol	wordt	door	de	voorzitter		
	 van	de	Bestuurscommissie	ingevuld.
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2.6 MANDAAT
10	van	de	30	regionale	Werkbedrijven	(33%)	hebben	in	de	documenten	opgenomen	dat	
bestuursleden	mandaat	hebben	om	besluiten	te	nemen.	8	van	de	30	regionale	
Werkbedrijven	(27%)	hebben	aangegeven	dat	er	geen	sprake	is	van	mandaat.	12	van	de	
30	regionale	Werkbedrijven	(40%)	hebben	niet	in	hun	documenten	opgenomen	of	er	
wel	of	geen	sprake	is	van	mandaat.

2.7 WERKGROEPEN
17	regionale	Werkbedrijven	(57%)	maken	gebruik	van	werkgroepen,	klankbordgroepen	of	
expertgroepen.	Daarnaast	zijn	er	2	regionale	Werkbedrijven	voornemens	om	dit	te	gaan	
doen.	Deze	groepen	worden	bijvoorbeeld	betrokken	bij	specifieke	thema’s	of	om	input	
te	leveren	voor	het	marktbewerkingsplan.	11	regionale	Werkbedrijven	(37%)	hebben	niet	
in	hun	documenten	opgenomen	of	zij	wel	of	geen	gebruik	maken	van	werkgroepen,	
klankbordgroepen	of	expertgroepen.

Wat valt op?
•	 Regionaal	Werkbedrijf	Noord-Holland	Noord:	de	Algemene	Vergadering	en		 	
	 Expertgroep	van	het	RPA-NHN	dient	als	klankbord	voor	de	regionale	afspraken.	Hierin		
	 zijn	werkgevers-,	werknemers-	en	onderwijsorganisaties,	gemeenten	en	UWV		 	
	 vertegenwoordigd.	De	individuele	leden	worden	actief	betrokken	bij	de	sturing	van		
	 de	activiteiten	in	de	verschillende	themagebieden.
•	 Regionaal	Werkbedrijf	Drenthe:	de	regio	streeft	naar	breed	commitment	van	alle		
	 betrokkenen.	Dat	houdt	in	dat	ze	stimuleert	dat	(groepen)	bedrijven	meedenken	over		
	 en	meewerken	aan	het	realiseren	van	de	banenafspraak.	Waar	mogelijk	komen	ze	tot		
	 het	instellen	van	werktafels	waarin	bijvoorbeeld	een	aantal	bedrijven	per	branche	of		
	 per	bedrijvenpark	gezamenlijk	afspraken	maken	over	banen	voor	mensen	met	een		
	 beperking	of	andere	arbeidsmarktvraagstukken.	
•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Zuidoost-Brabant:	er	is	een	werkgroep	van	werkgevers	

gevormd	van	de	belangrijkste	ondernemersverenigingen	en	vertegenwoordigers	van	
de	prioritaire	sectoren.	Het	proces	naar	een	marktbewerkingplan,	per	prioritaire	
sector,	doorloopt	steeds	een	aantal	fasen:	

	 (1)	UWV	doet	voorwerk	(arbeidsmarktanalyse);	
	 (2)	in	samenspraak	met	de	werkgroep	wordt	afgesproken	op	welke	wijze	werkgevers		
	 worden	benaderd	en	betrokken;	
	 	(3)	in	2	à	3	sessies	waarbij	gemeenten,	SW,	UWV,	werkgevers,	onderwijs	en	vakbonden	

zijn	betrokken,	worden	vraag	en	aanbod	bijeen	gebracht	en	programma-/actielijnen	
besproken	en	beschreven;	

	 (4)	besluitvorming	in	het	Dagelijks	Bestuur;	
	 (5)	er	wordt	een	accountteam	gevormd	voor	de	betreffende	sector	waarin	gemeenten,		
	 UWV	en	SW	participeren.	Gezamenlijk	voert	dit	team	de	programma-/actielijnen	uit.	
•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Rijnmond:	in	een	aantal	sectoren	wordt	al	gewerkt	met	

sectortafels.	Dit	zijn	sectorale	overlegstructuren	met	aan	tafel	de	meest	



toonaangevende	bedrijven	en	instellingen	uit	de	regionale	sectoren.	Niet	in	iedere	
sector	is	dit	al	(regionaal)	ingericht.	Het	doel	van	een	sectortafel	is	om	af	te	stemmen	
wat	de	thema’s	en	afspraken	zijn	op	het	gebied	van	mobiliteit,	zij-instroom	en	
aansluiting	van	onderwijs.

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Foodvalley:	deze	regio	werkt	ook	met	sectortafels.	Samen	met	
werkgevers,	onderwijs	en	overheid	komt	de	regio	tot	een	sectoragenda	voor	de	
speerpuntsectoren.		De	doelen	zijn	inzicht	krijgen	in	de	vraag	van	de	
speerpuntsectoren,	komen	tot	profielen	van	zowel	vraag	als	aanbod	voor	de	sectoren,	
knelpunten	in	beeld	brengen	voor	de	komende	5	jaar	met	betrekking	tot	
speerpuntsectoren	(daarbij	tevens	de	aandacht	voor	hoe	de	banenafspraak	binnen	de	
verschillende	sectoren	kan	worden	ingevuld).

2.8 TAKEN, ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN PER PARTIJ
Het	regionale	Werkbedrijf	heeft	de	rol	van	aanjagen,	elkaar	aanspreken	en	monitoren	
van	voortgang	van	de	regionale	samenwerkingsafspraken.	15	van	de	30	regionale	
Werkbedrijven	(50%)	hebben	de	taken	en	rollen	van	de	verschillende	partijen	in	de	
documenten	beschreven.	

Wat valt op?
•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Midden-Holland,	Groot	Amsterdam	en	Zuid-Limburg	hebben	

opgenomen	dat	een	van	de	taken	voor	gemeenten	en	UWV	is	om	cliëntparticipatie	
	 te	faciliteren	en	dat	de	rol	van	werknemersorganisaties	is	om	cliëntparticipatie	
	 te	stimuleren.

2.9 FINANCIËN
Er	zijn	5	regionale	Werkbedrijven	(Stedendriehoek	Noordwest	Veluwe,	Midden-Holland,
Gorinchem,	Midden-Brabant,	Helmond	De	Peel)	die	een	begroting	voor	die	een	
begroting	voor	2015	in	de	documenten	hebben	opgenomen.	In	tabel	2.3	is	per	financiële	
afspraak	te	zien	hoeveel	regionale	Werkbedrijven	deze	hebben	opgenomen	in	hun	
documenten.	Er	zijn	ook	een	aantal	regio’s	die	meerdere	afspraken	hebben	opgenomen.	
Er	zijn	6	regionale	Werkbedrijven	die	geen	informatie	of	afspraken	over	financiën	in	
hun	documenten	hebben	opgenomen.
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Genoemde afspraak  Aantal RWB
Begroting	voor	besteding	1	miljoen	wordt	nog	gemaakt	 17
Begroting	voor	2015	is	gemaakt	 5
Elke	partij	draagt	eigen	kosten	voor	participatie	in	bestuur	en	
ondersteuningsstructuur	 16
Kosten	re-integratie	instrumenten	zijn	voor	UWV	en	gemeenten	 9
Kosten	re-integratie	instrumenten	zijn	voor	het	Werkbedrijf	Rijk	van	Nijmegen 1
Ambtelijke	inzet	voor	bemiddeling	is	niet	voor	Werkbedrijf		
IJsselvechtstreek,	Achterhoek,	Haaglanden								 3
Invulling	(regionale)	financiering	door	gemeenten	(Midden-Gelderland)	 1
De	organisatie	van	de	Werkkamer	(Gooi	en	Vechtstreek)	wordt	gefinancierd	
uit	de	middelen	van	SZW	 1
Iedere	vertegenwoordiging	draagt	voor	een	kwart	bij	aan	
de	kosten	(in	uren)	voor	de	ondersteuning	van	(het	bestuur	van)	
het	Werkbedrijf	(IJsselvechtstreek)	 1
Afspraken	over	financiën	staan	niet	in	documenten	genoemd	 6

Tabel 2.3  Financiën
>  Regionaal Werkbedrijf Rijk van Nijmegen: in de documenten staat weergegeven dat de 

kosten van re-integratie instrumenten voor het Werkbedrijf zijn.
>  Regionaal Werkbedrijf Midden-Gelderland: in de documenten staat aangegeven dat de 

invulling van (regionale) financiering door gemeenten wordt gedaan.
>  Regionaal Werkbedrijf Gooi en Vechtstreek: in de documenten staat genoemd dat de 

organisatie van de Werkkamer wordt gefinancierd uit de middelen van SZW.
>  Regionaal Werkbedrijf IJsselvechtstreek: in de documenten staat de afspraak dat iedere 

vertegenwoordiging voor een kwart bijdraagt aan de kosten (in uren) voor de 
ondersteuning van (het bestuur van) het Werkbedrijf.

Wat valt op?
•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Stedendriehoek	en	Noordwest	Veluwe	heeft	een	begroting	

voor	2015	gemaakt	met	de	volgende	kostenposten:	faciliteren	cliëntenparticipatie,	
ambtelijke	(beleids)ondersteuning,	secretariële	ondersteuning,	doorontwikkelen	
regionale	werkgeversdienstverlening,	inhoudelijke	uitwerking	van	het	basispakket	
instrumenten,	monitoring	van	resultaten	gerealiseerde	banen,	communicatie,	
ontwikkelbudget	nieuwe	projecten	en	onvoorziene	kosten.	

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Gorinchem	heeft	een	uitgewerkte	begroting	van	de	middelen	
voor	2015	met	de	volgende	kostenposten:	teammanager,	systeem/systematiek	en	
administratieve	ondersteuning,	ontwikkelen	website,	logo,	folders	en	
communicatiecampagne,	innovatiebudget,	opleidingsbudget	en	onvoorziene	kosten.	
Hierbij	zijn	de	reguliere	kosten	van	het	huidige	personeel	buiten	beschouwing	
gelaten.	Deze	kosten	zijn	overwegend	initiële	kosten	die	horen	bij	de	(door)
ontwikkeling	en	het	opstarten	van	de	integrale	werkgeversdienstverlening.	Voor	de	
daaropvolgende	jaren	zullen	de	kosten	uit	de	reguliere	apparaatskosten	moeten	



worden	gefinancierd.	Vanwege	de	te	verwachten	inverdieneffecten	door	besparing	op	
uitkeringsgelden	moet	dit	mogelijk	zijn.	Deze	inverdieneffecten	moeten	wel	
inzichtelijk	worden	gemaakt.

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Haaglanden:	het	miljoen	dat	het	ministerie	van	SZW	toekent	
om	de	regionale	Werkbedrijven	een	impuls	te	geven,	wil	de	arbeidsmarktregio	niet	
inzetten	voor	structurele	kosten,	maar	vooral	benutten	voor	zaken	die	de	
Banenafspraak	ten	goede	komen.	De	eerste	gedachten	zijn:	inzet	op	regionale	
werkgeverscommunicatie,	opzetten	en	laten	uitvoeren	van	een	periodiek	werkgevers-
tevredenheidsonderzoek,	onderzoek	onder	mensen	die	in	het	kader	van	de	
Banenafspraak	geplaatst	zijn,	experimentele	pilots,	project	Wajong-buddies,	
operationalisering	van	het	gebruik	van	het	doelgroepregister.

2.10 AFSPRAKEN OVER DE UITVOERING
In	de	convenanten	worden	door	regionale	Werkbedrijven	onder	andere	afspraken	
opgenomen	over	de	gezamenlijke	werkgeversbenadering,	het	in	kaart	brengen	van	het	
aanbod	kandidaten	en	vacatures	voor	afsprakenbanen,	de	gezamenlijke	
verantwoordelijkheid	van	de	betrokken	partijen,	de	inzet	van	middelen,	netwerk	en	
communicatiemogelijkheden,	het	opstellen	van	het	marktbewerkingsplan,	het	delen	
van	kennis,	de	harmonisatie	van	instrumenten,	het	monitoren	van	activiteiten	en	het	
bij	elkaar	brengen	van	vraag	en	aanbod	(matchen).	In	hoofdstuk	5	van	de	analyse	wordt	
hier	nader	op	ingegaan.
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3.1 PRIORITEITSGROEP VERSUS BREDE DOELGROEP

Doelgroep Banenafspraak
De	doelgroep	van	de	banenafspraak	bestaat	uit:
-	 		Mensen	die	onder	de	Participatiewet	vallen	en	geen	Wettelijk	minimumloon	
	 kunnen	verdienen
-	 Mensen	met	een	Wsw-indicatie
-	 Wajongers	met	arbeidsvermogen.	
-	 Mensen	met	een	DWIW-baan	of	ID-baan.	

Gemeenten	en	sociale	partners	hebben	afgesproken	dat	mensen	met	een	Wsw-
indicatie	op	de	wachtlijst	(deel	van	groep	2)	en	Wajongers	(groep	3)	de	eerste	jaren	
prioriteit	hebben	voor	de	plaatsing	op	de	banen.

Brede doelgroep
Met	brede	doelgroep	wordt	bedoeld	alle	werkzoekenden	in	betreffende	
arbeidsmarktregio,	dus	breder	dan	alleen	de	doelgroep	van	de	Banenafspraak.

In	figuur	3.1	staat	aangegeven	welk	deel	van	de	regionale	Werkbedrijven	zich	alleen	
richt	op	de	doelgroep	van	de	Banenafspraak	en	welk	deel	zich	richt	op	de	brede	
doelgroep	van	werkzoekenden	in	de	regio.

Prioriteit doelgroep

Brede doelgroep

Korte termijn prioriteit doelgroep, 
(middel)lange termijn brede doelgroep

7%

40%

53%

Figuur 3.1  Prioriteit doelgroep versus brede doelgroep
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In figuur 3.1 is te zien dat 12 regionale Werkbedrijven (40%) zich richten op de prioriteit 
doelgroep in hun marktbewerkingsplan. 16 regionale Werkbedrijven (53%) richt zich op de 
brede doelgroep. 2 regionale Werkbedrijven (7%) hebben in hun documenten aangegeven 
dat zij zich op korte termijn richten op de prioriteit doelgroep en op (middel)lange termijn 
op de brede doelgroep. 

Wat valt op?
•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Rijk	van	Nijmegen	heeft	een	korte	en	lange	termijn	

doelstelling	geformuleerd.	De	korte	termijn	doelstelling	is	het	invullen	van	de	
Banenafspraak	voor	deze	regio	(het	creëren	en	invullen	van	250	banen	in	de	
marktsector	en	55	banen	in	de	overheidssector	voor	mensen	met	een	
arbeidsbeperking	tot	en	met	2016).	De	lange	termijn	doelstelling	is	het	streven	naar	
een	inclusieve	arbeidsmarkt	waarin	meer	werk	is	voor	iedereen.

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Midden-Utrecht:	de	focus	is	in	eerste	instantie	op	mensen	met	
een	arbeidsbeperking	die	door	hun	arbeidsbeperking	nu	niet	in	staat	zijn	om	het	
minimumloon	te	verdienen	en	momenteel	een	uitkering	ontvangen	van	UWV	of	de	
gemeente.	De	ambitie	is	om	aan	de	Utrechtse	Werktafel	eerst	te	focussen	op	deze	
kwetsbare	doelgroep	en	te	zorgen	voor	een	eenduidige	aanpak	en	dienstverlening	
aan	werkgevers	ter	ondersteuning	van	de	Banenafspraak.	Op	middellange	termijn	is	
de	ambitie	om	aan	de	Utrechtse	Werktafel	breder	afspraken	te	maken	met	de	focus	
op	een	goed	functionerende	regionale	arbeidsmarkt	waarin	meer	werk	is	voor	
iedereen	met	een	afstand	tot	de	arbeidsmarkt.

	
3.2 ZICHT OP DE DOELGROEP
regionale	Werkbedrijven	hebben	als	uitgangspunt	om	één	bestand	beschikbaar	te	
hebben	waarin	de	werkzoekenden	van	de	doelgroep	uit	de	arbeidsmarktregio	staan.	In	
de	regionale	Werkbedrijven	werken	gemeenten,	UWV	en/of	sociale	partners	samen	om	
zicht	te	krijgen	en	te	houden	op	de	beoogde	doelgroep.	

Wat valt op?
•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Midden-Brabant:	voor	wat	betreft	de	o-Wajong-populatie	is	

enkele	maanden	geleden	het	Project	Integrale	Activering	Wajong	(IaW)		binnen	UWV	
landelijk	van	start	gegaan.	Doel	van	dit	project	is	tweeledig.	Als	eerste	wordt	
gekomen	tot	een	herindeling	en	intensivering	van	het	volledig	zittend	Wajong	
bestand.	Vervolgens	wordt	er	een	methodiek	ontwikkelend	voor	efficiënte	herindeling	
via	fase	systeemselectie,	dossierscreening	en	herbeoordeling	in	DGA	(Duurzaam	Geen	
Arbeidsvermogen)	en	nDGA	(wel	arbeidsvermogen).		Uiteindelijk	zal	dit	project	leiden	
tot	een	geleidelijke	instroom	van	Wajongers	in	het	doelgroepregister.	De	verwachting	
is	dat	tussen	juli	2015	en	eind	2017	70.000	mensen	zijn	beoordeeld.	Voor	mensen		die	
op	de	Wsw-wachtlijst	staan	zijn	inmiddels	afspraken	gemaakt	tussen	de	gemeenten	
en	de	SW-organisaties	om	te	komen	tot	een	actieve	aanpak	(een	intensieve	screening	
inclusief	persoonlijke	gesprekken).

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Rijk	van	Nijmegen:	er	zijn	in	de	afgelopen	tijd	zo’n	500	mensen	
met	een	arbeidsbeperking	gesproken.	Zij	zijn	in	beeld	gebracht	bij	het	Werkbedrijf.	
Deze	groep	kan	bemiddeld	worden	naar	werk	dat	valt	onder	de	Banenafspraak.	In	de	

3. Aanbodzijde (doelgroep) 
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Wat valt op?
•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Groningen:	de	werkwijze	en	de	voortgang	bij	de	realisatie	van	

de	afspraakbanen	wordt	op	het	niveau	van	de	individuele	gemeenten	besproken	met	
een	vertegenwoordiging	van	de	doelgroep.	

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Drenthe:	de	cliëntenvertegenwoordiging	vindt	vooralsnog	
plaats	via	de	participatie	op	het	niveau	van	de	gemeenten.	De	keuzes	die	gemeenten	
maken	in	het	Werkbedrijf	liggen	immers	vast	in	verordeningen	en	beleidskaders,	
waarover	men	advies	kan	uitrengen.	Na	de	opstartfase	van	het	Werkbedrijf	willen	zij	
deze	keuze	nog	eens	tegen	het	licht	houden	en	bezien	in	hoeverre	verbreding	van	het	
bestuur	wenselijk	en/of	noodzakelijk	is.	Bijvoorbeeld	door	verbreding	van	toevoeging	
van	cliëntenvertegenwoordigers	als	(adviserende)	leden.

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Stedendriehoek	en	Noordwest	Veluwe:	de	samenwerkende	
partijen	van	het	regionaal	Werkbedrijf	hechten	aan	een	actieve	betrokkenheid	van	
cliënten	bij	het	regionaal	Werkbedrijf.	Daartoe	wordt	een	regionale	Cliëntenraad	
ingericht,	bestaande	uit	een	representatieve	vertegenwoordiging	van	twee	personen	
per	subregio	vanuit	de	lokale	Cliëntenraden	plus	twee	vertegenwoordigers	van	de	
Cliëntenraad	UWV.	De	regionale	Cliëntenraad	adviseert	gevraagd	en	ongevraagd	over	
de	ontwikkeling,	besluitvorming	en	uitvoering	van	het	regionaal	Werkbedrijf.	
Gesprekspartners	zijn	zowel	het	bestuur	als	het	directeurenoverleg.

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Midden-Holland:	in	het	bestuur	van	regionaal	Werkbedrijf	
Midden-Holland	zit	een	deelnemer	van	de	Cliëntenraad	van	het	regionale	SW-bedrijf	
Promen	en	het	gecombineerde	SW-bedrijf	Ferm	Werk	van	de	gemeente	Bodegraven-
Reeuwijk.

3.4 KENMERKEN DOELGROEP
In	de	documenten	van	de	regionale	Werkbedrijven	is	verschil	te	zien	in	welke	
kenmerken	zij	in	beeld	hebben	van	hun	doelgroep:
>	 Uitkeringsgegevens:	23	van	de	30	regionale	Werkbedrijven	(77%).	
>	 Opleidingsniveau:	18	van	de	30	regionale	Werkbedrijven	(60%).
>	 Leeftijd:	16	van	de	30	regionale	Werkbedrijven	(53%).
>	 Beroepsgroepen:	16	van	de	30	regionale	Werkbedrijven	(53%).
>	 	Competenties:	regionaal	Werkbedrijf	Rijk	van	Nijmegen	(3%)	heeft	de	competenties	

van	haar	doelgroep	in	beeld,	6	van	de	30	regionale	Werkbedrijven	is	bezig	om	inzicht	
te	verkrijgen	in	de	competenties	van	de	doelgroep	(20%).

>	 	Geen	kenmerken:	7	van	de	30	regionale	Werkbedrijven	(23%)	hebben	geen	gegevens	
en	kenmerken	over	de	doelgroep	opgenomen	in	de	documenten.

Wat valt op?
•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Noordoost-Brabant	benoemt	dat	kennis	van	de	klant	een	van	

de	bepalende	factoren	is	voor	een	succesvolle	match	tussen	werkgever	en	een	
werkzoekende.	Er	is	nu	nog	te	vaak	sprake	van	ontbrekende	klantkennis	over	
competenties,	kennis,	vaardigheden,	beroepsaffiniteiten,	ondersteuning	in	werk,	
werkattitude	en	motivatie.	Dit	zijn	informatie-elementen	waarover	de	intermediair	
dient	te	beschikken	om	kandidaten	succesvol	voor	te	kunnen	stellen	op	een	gestelde	
vacature	bij	een	werkgever.

proeftuin	‘doelgroepregister’	wordt	de	groep	mensen	met	een	Wsw-indicatie	op	de	
wachtlijst	met	arbeidsvermogen	(ongeveer	100)	in	beeld	gebracht.	

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Haaglanden:	eind	2014	is	Haaglanden	gestart	met	de	
ontwikkeling	van	een	tool	om	de	regionale	doelgroep	in	kaart	te	brengen	(Proeftuin	
Doelgroepregister).	In	het	kader	van	deze	pilot	werken	gemeenten	en	UWV	de	meest	
efficiënte	manier	uit	om	(a)	kandidaten	toe	te	leiden	naar	indicatie	voor	het	
doelgroepregister	en	(b)	om	een	beeld	te	krijgen	van	de	geïndiceerde	kandidaten:	
welke	gegevens-set	en	welke	regionale	afspraken	zijn	nodig	om	een	goede	match	te	
maken?	Gezien	de	kosten	voor	indicaties	zullen	de	gemeenten	in	Haaglanden	in	
principe	pas	een	indicatie	aanvragen	als	er	ook	perspectief	is	op	een	baan.	Bij	de	
Proeftuin	wordt	een	uitzondering	gemaakt:	25	kandidaten	worden	zonder	kosten	
door	UWV	geïndiceerd,	zodat	alle	betrokken	organisaties	van	het	proces	kunnen	
leren.

3.3 CLIËNTPARTICIPATIE
Er	zijn	een	aantal	arbeidsmarktregio’s	die	ook	cliëntenparticipatie	inzetten	om	zicht	te	
krijgen	op	de	(behoeften	van	de)	doelgroep	en/of	om	mee	te	denken	met	bestuurlijke	
vraagstukken.	In	figuur	3.2	is	een	overzicht	te	zien	van	regionale	Werkbedrijven	die	
cliëntenparticipatie	inzetten	in	hun	regio.

Er is invulling aan gegeven

Faciliteren/stimuleren cliënt-
participatie is als taak opgenomen

Wordt nader uitgewerkt/ intentie tot

Nee

13%

10%

10%67%

Figuur 3.2  Cliëntparticipatie
In 4 van de 30 regionale Werkbedrijven (13%) wordt er invulling gegeven aan 
cliëntparticipatie. regionale Werkbedrijven Groningen, Drenthe, Stedendriehoek en 
Noordwest Veluwe en Midden-Holland hebben afspraken gemaakt over cliëntparticipatie. 
Daarnaast zijn er 3 regionale Werkbedrijven (10%) die in hun documenten nog geen 
concrete invulling hebben gegeven aan cliëntparticipatie, maar wel hebben opgenomen 
dat het de taak is van UWV, gemeenten en werknemersorganisaties om cliëntparticipatie 
te faciliteren en stimuleren. Er zijn ook 3 regionale Werkbedrijven (10%) die in hun 
documenten hebben aangegeven dat zij nog bezig zijn om te kijken hoe cliëntparticipatie 
binnen de arbeidsmarktregio vorm krijgt.
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•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Midden-Brabant	benoemt	dat	de	volgende	velden	van	belang	
zijn	om	tot	een	succesvolle	match	te	kunnen	komen	van	de	doelgroep:	opleidingen/
opleidingsniveau,	werkervaring	(in	stage	of	loondienstverhouding),	taalvaardigheid,	
in	bezit	van	rijbewijs/beeld	verplaatsingsmogelijkheden,	vaardigheden/competenties	
(mogelijkheden	tot	samenwerking/	collegialiteit,	stressbestendigheid	en	flexibiliteit,	
gevoel	voor	arbeidsverhoudingen,	afspraken	nakomen,	nauwkeurigheid,	
zelfstandigheid,	doorzettingsvermogen,	leervermogen,	indicatieve	werkprestatie/
productie),	begeleidingsbehoefte,	bijzonderheden	ten	aanzien	van	werktijden/	
(medische)	urenbeperking,	sociale	omstandigheden,	middelengebruik,	voor	arbeid	
relevante	schuldenproblematiek,	hulpverlening,	zorgtaken,	contactgegevens	ouders/
verzorgers	en	beeld	noodzaak	tot	plaatsingsondersteuning	middels	jobcoaching,	
technische	voorzieningen	(aanpassingen	werkplek),	organisatorische	aanpassingen	
(taakindeling,	prikkelarme	ruimte)	en	voorziening	woon-/werkverkeer.

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Midden-Gelderland:	deze	regio	is	bezig	met	de	Pilot	Werkfit	
maken.	De	pilot	is	in	voorbereiding	en	heeft	als	doel	het	perspectief	op	werk	of	de	
uitstroom	naar	werk	van	kandidaten	die	onder	de	Banenafspraak	vallen	te	vergroten.	
Deze	pilot	richt	zich	op	de	wachtlijst	Wsw	en	heeft	als	doel	deze	personen	voor	te	
bereiden	en	‘werkfit’	te	maken	voor	Banenafspraken.	Daarbij	worden	per	deelnemer	
interesses	en	capaciteiten,	beperkingen	en	ontwikkelingspunten	in	kaart	gebracht.	
Dit	profiel	wordt	afgestemd	op	wat	de	bemiddelaars	van	het	Werkgeverservicepunt	
nodig	hebben	om	een	match	te	kunnen	maken	en	een	begeleidingsplan	op	te	stellen.
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4.1 AANTAL BANEN
In	het	Sociaal	Akkoord	is	de	afspraak	gemaakt	om	landelijk	125.000	banen	te	creëren	
voor	mensen	met	een	afstand	tot	de	arbeidsmarkt,	waarvan	100.000	in	de	marktsector	
en	25.000	in	de	overheidssector.	De	regionale	Werkbedrijven	hebben	hun	
banenafspraak	voor	hun	regio	voor	2015/2016	in	de	documenten	weergegeven.	
Daarnaast	zijn	er	een	aantal	regionale	Werkbedrijven	die	ook	hun	banenafspraak	tot	en	
met	2026	in	de	documenten	weergeven.	Er	is	diversiteit	in	beoogde	invulling	van	de	
afspraken:	een	aantal	Werkbedrijven	hebben	alleen	de	algemene	doelstelling	voor	de	
hele	regio	weergegeven,	een	aantal	Werkbedrijven	hebben	een	onderverdeling	per	
gemeente	gemaakt	en	andere	Werkbedrijven	hebben	een	indeling	per	sector	in	de	
regio	gemaakt.

Wat valt op?
•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Zeeland:	deze	regio	heeft	een	doelstelling	rondom	de	

Banenafspraak	geformuleerd	en	daarnaast	een	algemene	doelstelling	opgesteld	voor	
plaatsingen	van	werkzoekenden.

•	 	Ook	regionaal	Werkbedrijf	Groningen	heeft	een	doelstelling	rondom	de	
Banenafspraak	geformuleerd	en	daarnaast	een	algemene	doelstelling.

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	IJsselvechtstreek	heeft	de	ambitie	hoger	gelegd	(585	banen)	
dan	vanuit	de	Werkkamer	is	opgedragen	(505	banen).	

4.2 KENMERKEN VAN DE HUIDIGE ARBEIDSMARKT 
UWV	levert	de	arbeidsmarktrapportages	aan	de	regionale	Werkbedrijven	waarin	onder	
andere	is	opgenomen:	
-	 Vacatures:	beroeps/opleidingsniveau,	sector	en	beroepsgroep.
-	 Sectoren:	vertegenwoordigde	sectoren	in	regio	en	ontwikkelingen	in	sectoren.
-	 Werkgelegenheid	per	sector:	omvang,	aandeel	en	ontwikkeling	in	de	regio.
-	 	Werkzoekenden:	uitkering,	leeftijd,	geslacht,	opleidingsniveau,	uitkeringsduur,	

beroepsgroep,	arbeids(on)geschiktheid.	
-	 Kansen	voor	werkzoekenden	in	beroepsgroepen.

In	de	overzichten	per	regionaal	Werkbedrijf	achterin	deze	rapportage	staat	steeds	een	
kort	overzicht	van	kenmerken	van	de	arbeidsmarkt	met	de	belangrijkste	bevindingen	
per	regio	aangegeven.
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Wat valt op?
•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Zeeland:	de	uitwerking	en	verdieping	van	het	

marktbewerkingsplan	is	gebeurd	in	12	zogenaamde	branche-	en	subregionale	
activiteitenplannen	gerelateerd	aan	de	speerpuntsectoren	van	de	provincie	Zeeland	
en	met	als	bron	de	Zeeuwse	onderwijs-arbeidsmarktmonitor	en	de	UWV-
rapportages.

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Rijk	van	Nijmegen:	de	vraag	naar	arbeid	verandert	structureel.	
Door	verdergaande	robotisering,	automatisering	en	informatisering	worden	andere	
eisen	gesteld	aan	de	competenties	van	personeel.	Zo	is	kennis	van	ICT	en	
vaardigheden	op	het	gebied	van	communicatie,	samenwerken	en	probleemoplossend	
vermogen	steeds	vaker	van	belang.	Andere	competenties	die	volgens	werkgevers	
steeds	belangrijker	worden	zijn:	adviesvaardigheden,	commerciële	vaardigheden,	
interdisciplinaire	vaardigheden	en	het	vermogen	om	mee	te	veranderen.	Deze	
ontwikkelingen	maken	dat	bij	nieuwe	vacatures	andere	eisen	worden	gesteld	aan	
sollicitanten.	Daarbij	moeten	werkloze	werkzoekenden	‘concurreren’	met	sollicitanten	
die	werk	hebben	en	daardoor	vaak	makkelijker	kunnen	aantonen	over	de	gevraagde	
competenties	te	beschikken.	Het	is	dus	een	grote	uitdaging	om	de	groep	werkloze	
werkzoekenden	in	onze	regio	naar	werk	te	bemiddelen.

4.3 SOORTEN WERKGEVERS (GROOTTE VAN BEDRIJVEN)
In	figuur	4.1	is	weergegeven	op	welke	soorten	werkgevers	de	regionale	Werkbedrijven	
zich	richten.	Het	gaat	hier	om	de	grootte	van	bedrijven.	
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Figuur 4.1 Soorten werkgevers
In figuur 4.1 is te zien dat 15 regionale Werkbedrijven (50%) zich richten op MKB-bedrijven. 
Daarnaast zijn er 17 regionale Werkbedrijven (57%) die zich op grote organisaties richten. 
Er zijn 8 regionale Werkbedrijven (27%) die zich richten op organisaties kleiner dan 25 
werknemers. 10 regionale Werkbedrijven (33%) richten zich op werkgevers waar al 
bestaande relaties mee zijn. Er zijn 9 regionale Werkbedrijven (30%) die niets in hun 
marktbewerkingsplan hebben opgenomen over de grootte van bedrijven waar zij zich 
op richten.

4. Vraagzijde (arbeidsmarkt)
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Figuur 4.2 (Kans)sectoren
In figuur 4.2 is te zien dat Gezondheidszorg/Zorg & Welzijn (70%), (Detail)handel (63%) en 
Logistiek en Transport (63%) de meest kansrijke sectoren zijn voor het realiseren van de 
Banenafspraak. Daarna volgen de sectoren Horeca & Toerisme (57%), Techniek (53%), Bouw 
(50%), en Zakelijke dienstverlening (47%). Sectoren die middelmatig scoren zijn Tuinbouw/
Landbouw/Groen (40%), Industrie (37%) en  Groothandel (33%). De sectoren waar de 
regionale Werkbedrijven zich zeer beperkt op richten zijn Cultuur, Administratie, Overheid 
en Over de grens (Duitsland). 5 regionale Werkbedrijven (17%) hebben geen informatie 
opgenomen in de documenten over (kansrijke) sectoren in de regio.

Wat valt op?
•	 	Rijk	van	Nijmegen	richt	zich	als	enige	op	cultuursector.	In	het	marktbewerkingsplan	

geeft	de	regio	aan	dat	qua	cultuur	bijvoorbeeld	het	Natuurmuseum	of	de	Lindenberg	
interessant	zijn.	

•	 		Regionale	Werkbedrijven	die	zich	ook	op	Duitsland	richten	zijn:	Groningen	en	Drenthe.
•	 		Regionaal	Werkbedrijf	Gorinchem:	het	aandeel	van	werknemers	tot	25	jaar	is	

werkzaam	in	de	sectoren	horeca	(met	afstand),	uitzendbedrijven,	handel	en	
landbouw.	Dit	beeld	wijkt	nauwelijks	af	van	het	landelijke	beeld.	Handel	en	horeca	
zijn	in	alle	arbeidsmarktregio’s	sectoren	waarin	traditiegetrouw	naar	verhouding	veel	
jongeren	werkzaam	zijn.	De	werknemers	uit	de	middengroep	(25-55	jaar)	uit	
Gorinchem	zijn	naar	verhouding	vaak	werkzaam	in	de	(grote)	sectoren	financiële	en	
zakelijke	diensten,	industrie,	bouwnijverheid	en	openbaar	bestuur.

•	 		Regionaal	Werkbedrijf	Achterhoek:	aanwezige	kansen	in	zorg	&	welzijn	en	onderwijs	
hebben	vooral	betrekking	op	middelbaar	en	hoger	beroepsniveau.	Onderwijs	is	een	
sector	waar	vooral	hoogopgeleiden	instromen.	Laagopgeleiden	hebben	vaak	een	baan	
in	de	sectoren	Detailhandel	en	Horeca	&	Toerisme.

•	 		Regionaal	Werkbedrijf	Rivierenland:	voor	de	doelstelling	groepsdetacheringen	zijn	er	
kansen	in	de	sectoren	transport	en	logistiek,	techniek,	agrarisch	food,	fruitteelt,	
champignons,	bloementeelt,	zorg	en	dienstverlening.	De	werkzaamheden	die	
geschikt	zijn	voor	groepsdetacheringen	zijn	in-	en	ompakwerk,	licht	montagewerk,	
zittend	werk,	sorteerwerk	en	webwinkels.

Wat valt op?
•	 	Regionaal	Werkbedrijf	IJsselvechtstreek:	het	uitgangspunt	is	de	opvatting	dat	in	

principe	alle	sectoren	en	typen	bedrijven/organisaties	mogelijkheden	voor	passend	
werk	te	vinden	of	te	creëren	zijn.	Waarschijnlijk	zijn	er	meer	kansen	in	die	sectoren	
waar	sprake	is	van	groei	en	uitbreiding	van	de	werkgelegenheid	dan	in	sectoren	waar	
alle	bedrijfsresultaten	onder	druk	staan.	De	inspanningen	van	het	regionaal	
Werkbedrijf	richten	zich	op	alle	bedrijven,	organisaties	en	instellingen	waar	
aanknopingspunten	te	vinden	zijn	voor	het	realiseren	van	de	doelstellingen.	Voor	
werkzoekenden	met	kennis	en	vaardigheden,	die	aansluiten	bij	werk	in	een	minder	
voor	de	hand	liggende	branche	of	bedrijf,	wordt	gericht	gezocht	naar	geïnteresseerde	
werkgevers.

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Rijk	van	Nijmegen:	bij	de	start	van	de	acquisitie	zet	de	regio	
eerst	in	op	de	bedrijventerreinen	en	de	grote	werkgevers,	vervolgens	rollen	ze	uit	naar	
de	midden-	en	kleinbedrijven.

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Rijnmond:	deze	regio	benadert	MKB	als	een	aparte	
groep/’sector’.

•	 		Regionaal	Werkbedrijf	Food	Valley:	is	bezig	met	projectaanpak	MKB	om	te	kijken	hoe	
het	MKB	zo	effectief	en	efficiënt	mogelijk	kan	worden	benaderd.		

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Gorinchem:	bedrijven	uit	de	kansrijke	sectoren	worden	
allemaal	benaderd.	Hierbij	wordt	geen	onderscheid	gemaakt	naar	de	grootte	van	het	
bedrijf.	Bedrijven	met	een	klein	aantal	werknemers	blijken	net	zo	ontvankelijk	te	zijn	
(of	zelfs	meer)	voor	het	aannemen	van	uitkeringsgerechtigden	(al	dan	niet	met	een	
beperking),	dan	grote(re)	bedrijven.	

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Midden-Holland:	we	gaan	voor	een	integrale	
werkgeversbenadering	voor	werkgevers	die	interesse	hebben	om	iemand	uit	de	
doelgroep	arbeidsbeperkten	in	dienst	te	nemen.	We	focussen	daarbij	op	de	relatief	
grotere	bedrijven	(dus	geen	ZZP’ers)	en	betrekken	HRM	erbij	(ook	voor	bedrijven	die	
geen	HRM’er	in	dienst	heeft).	

•	 		Regionaal	Werkbedrijf	Haaglanden:	hier	worden	de	meeste	kandidaten	geplaatst	bij	
werkgevers	waar	een	bestaande	en	warme	relatie	mee	wordt	onderhouden.	Ook	voor	
de	plaatsing	van	arbeidsbeperkten	en	de	realisatie	van	de	baanafspraken	leggen	we	
daarom	de	focus	op	bestaande	relaties.	Gezamenlijk	wordt	ingezet	op	het	bereiken	
van	nieuwe	(grote)	werkgevers.	Dit	gebeurt	aan	de	hand	van	de	analyse	over	de	
dekkingsgraad	per	sector.	In	de	sectorbenadering	wordt	per	sector	opgenomen	wat	
de	doelen	en	acties	zijn	ten	aanzien	van	bestaande	en	nieuwe	relaties.

4.4 KANSEN IN SECTOREN
In	figuur	4.2	staat	aangegeven	in	welke	sectoren	de	kansen	en	mogelijkheden	
liggen	om	de	banen	te	realiseren.	Onderstaande	sectoren	zijn	door	de	regionale	
Werkbedrijven	opgenomen	in	hun	documenten	als	(kans)sectoren	waar	zij	zich	
op	richten.
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•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Midden-Holland:	de	werkgeversbenadering	stoelt	op	3	pijlers.	
De	eerste	pijler	is	de	voorkant	(onder	andere	goede	vindbaarheid	van	specifieke	
doelgroep	en	een	centraal	loket).	De	tweede	pijler	is	dienstverlening	(onder	andere	
drempels	wegnemen	om	personen	uit	doelgroep	aan	te	nemen,	een	bedrijfsscan,	een	
vast	contactpersoon	en	passende	ondersteuning).	De	derde	pijler	is	nazorg	(onder	
andere	keurmerk	voor	bedrijven	die	personen	uit	doelgroep	in	dienst	nemen	en	vast	
aanspreekpunt	voor	de	duur	van	het	dienstverband	met	iemand	uit	de	doelgroep).

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Twente:	het	marktbewerkingsplan	is	de	rode	draad	en	het	
uitvoeringsplan	van	de	werkgeversbenadering	van	Werkplein	Twente.	Dit	Werkplein	
kent	drie	locaties.	In	Almelo	voor	Noord-Twente,	in	Hengelo	voor	Midden-Twente	en	in	
Enschede	voor	Zuidwest-Twente.	Het	Werkplein	voert	de	werkgeversbenadering	en	
het	marktbewerkingsplan	uit.	Aan	elke	locatie	zijn	verschillende	gemeenten	
verbonden.	Zij	zijn	verantwoordelijk	voor	de	ondersteuning	naar	werk	van	hun	
werkzoekende	inwoners	en	bedienen	gezamenlijk	de	werkgevers	in	hun	subregio.	
Daarvoor	maken	zij	–	op	basis	van	de	uitgangspunten	van	de	regionale	
werkgeversbenadering	en	het	regionale	marktbewerkingsplan	–	een	specifiek	plan	
van	aanpak.	In	dat	plan	van	aanpak	maken	zij	bijvoorbeeld	brancheplannen	en	
nadere	afspraken	met	werkgevers	over	de	garantiebanen.

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Rivierenland:	Rivierenland	wil	de	meest	ondernemende	
regionale	infrastructuur	voor	werk	en	inkomen	van	Nederland	zijn.	Deze	
ondernemende	aanpak	wordt	duidelijk	in	de	manier	van	dienstverlening.	Werkzaak	
Rivierenland	regelt,	ontzorgt	en	denkt	mee	als	het	gaat	over	vraag	en	aanbod	van	
werk.	Hierbij	is	de	vraag	van	de	werkgever	het	vertrekpunt.

5.2 WERKGEVERSBENADERING
18	van	de	30	regionale	Werkbedrijven	(60%)	hebben	een	branchegerichte	
werkgeversbenadering.	2	(7%)	van	de	30	regionale	Werkbedrijven	(Noord-Holland	
Noord,	Achterhoek)	hebben	een	geografische	werkgeversbenadering	(per	subregio).	
Daarnaast	zijn	er	6	(20%)	regionale	Werkbedrijven	(Groningen,	Friesland,	Drenthe,	
Holland	Rijnland,	Midden-Utrecht,	Rijnmond)	die	beide	werkgeversbenaderingen	
hebben	gecombineerd.	4	(13%)	regionale	Werkbedrijven	(Gooi	en	Vechtstreek,	
Amersfoort,	Drechtsteden,	Helmond	de	Peel)	hebben	geen	informatie	over	de	insteek	
van	de	werkgeversdienstverlening	opgenomen	in	hun	documenten.

Staat niet in documenten

Combinatie branchegericht en 
geografisch gericht
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Figuur 5.1 Werkgeversbenadering

5. Matchen vraag en aanbod 
(werkgeversbenadering)
 5.1 Werkgeversdienstverlening p. 34
 5.2 Werkgeversbenadering p. 35
 5.3 Harmonisatie van instrumenten  p. 37
  in de regio 
 5.4 Inzet instrumenten p. 37
 5.5 Loonwaardemethodiek p. 38
 5.6 Zelfredzaamheid	 p. 39

5.1 WERKGEVERSDIENSTVERLENING
De	werkgeversdienstverlening	van	regionale	Werkbedrijven	is	gebaseerd	op	
uitgangspunten	zoals:	
-	 werkgevers	één	centraal	aanspreekpunt	bieden;
-	 de	vraag	van	de	werkgevers	is	leidend;	
-	 werkgevers	aanspreken	op	verantwoordelijkheid;	
-	 gecoördineerd	werkgevers	benaderen	en	faciliteren	om	
	 te	komen	tot	banen	(ontzorgen)
-	 breed	meedenken	met	de	werkgever;	
-	 zoeken	naar	de	beste	match;	
-	 een	vast	contactpersoon;
-	 het	wordt	voor	werkgevers	zo	eenvoudig	mogelijk	gemaakt;	
-	 we	geven	maatschappelijk	geld	verantwoord	uit;
-	 eenduidig	pakket	aan	diensten	(instrumenten);
-	 eenduidige	manier	van	loonwaardemeting.

Wat valt op?
•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Achterhoek:	de	werkgeversbenadering	is	ondergebracht	in	drie	

coördinatiepunten.	Er	is	nog	geen	sprake	van	een	eenduidige	vormgeving	van	de	
werkgeversdienstverlening	op	het	niveau	van	de	regio	Achterhoek	en	er	worden	door	
verschillende	coördinatiepunten	eigen	relaties	met	werkgevers	onderhouden.	Er	
worden	kansen	gezien	om	hier	verbetering	in	aan	te	brengen.	Het	Werkbedrijf	kiest	
ervoor	om	een	uniforme	werkgeversbenadering	uit	te	werken.	Hiertoe	worden	ook	de	
instrumenten	die	gemeenten	kunnen	inzetten	geharmoniseerd.	Gelet	op	de	omvang	
van	de	regio	zal	de	werkgeversbenadering	vanuit	meerdere	coördinatiepunten	blijven	
plaatsvinden.	Om	duidelijkheid	voor	werkgevers	te	vergroten	en	om	invulling	te	
geven	aan	één	aanspreekpunt	voor	werkgevers	wordt	onder	de	vlag	van	
Werkgeversservicepunt	Achterhoek	een	website	ontwikkeld	waar	werkgevers	zich	
kunnen	melden	voor	alle	onderwerpen	aangaande	werkgeversdienstverlening	op	het	
gebied	van	werk	en	inkomen.
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5.3 HARMONISATIE VAN INSTRUMENTEN IN DE REGIO  
8	van	de	30	regionale	Werkbedrijven	(27%)	hebben	hun	instrumenten	geharmoniseerd.	
22	van	de	30	regionale	Werkbedrijven	(73%)	zijn	hier	nog	bezig	of	hebben	de	intentie	om	
hun	instrumenten	te	harmoniseren.

Intentie tot/ bezig met 
harmoniseren instrumenten

Instrumenten zijn geharmoniseerd

73%

27%

Figuur 5.2 Harmonisatie instrumenten

Wat valt op?
•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Midden-Holland:	gemeenten	in	de	regio	hebben	de	

instrumenten	en	de	voorwaarden	zoveel	mogelijk	op	elkaar	afgestemd,	zodat	er	voor	
werkgevers	een	eenduidig	pakket	is.	In	dit	kader	zijn	diverse	uniforme	verordeningen	
voor	de	gemeenten	K-5,	Waddinxveen	en	Gouda	opgesteld	(Bodegraven-Reeuwijk	
wijkt	vooralsnog	deels	af).	Hierover	moet	nog	bestuurlijke	besluitvorming	
plaatsvinden.	Streven	is	het	instrumentarium	zoveel	mogelijk	te	harmoniseren.	
Omdat	Ferm	Werk	in	twee	arbeidsmarktregio’s	werkzaam	is,	zal	volledige	
harmonisatie	niet	mogelijk	zijn.

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Zeeland:	er	zijn	enerzijds	regiobrede	instrumenten	
(jobcoaching,	no-risk	polis,	loonkostensubsidie,	loonwaardemeetinstrument,	
inclusieve	arbeidsanalyse,	garantie-banen)	weergegeven.	Daarnaast	is	in	de	
documenten	opgenomen	dat	er	instrumenten	zijn	die	afhankelijk	zijn	van	het	lokale	
beleid	(subsidie	werknemersvoorzieningen,	proefplaatsing,	werkgeverssubsidie,	
beschut	werk,	jobhunting,	social	return	on	investment,	jobcarving).

5.4 INZET INSTRUMENTEN 
De	inzet	van	instrumenten	om	werkgevers	te	stimuleren	uitkeringsgerechtigden	in	
dienst	te	nemen	vormt	een	belangrijk	onderdeel	van	de	werkgeversbenadering	en	de	
marktbewerking.	In	tabel	5.3	zijn	de	instrumenten	te	zien	die	door	de	regionale	
Werkbedrijven	worden	ingezet.

Wat valt op?
•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Friesland:	er	wordt	in	vier	geografische	deelgebieden	samen-

gewerkt.	Over	de	gebieden	heen	wordt	branchekennis	(branchearrangementen,	
sector-plannen)	en	inhoudelijke	expertise	over	werkwijze	of	doelgroepen	gedeeld.	

	 	Er	is	gezocht	naar	een	logische	geografische	indeling,	met	een	omvang	die	voldoende	
synergie	biedt,	en	tegelijk	behapbaar	is.	Indien	in	de	praktijk	blijkt	dat	een	andere	
indeling	meer	voor	de	hand	ligt	zal	er	een	aanpassing	volgen.

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Rijnmond:	vooral	de	werkgevers	met	regionale	impact,	vormen	
in	essentie	de	doelgroep	voor	de	regionale	samenwerking	WSPR.	Richting	deze	
selectie	van	werkgevers,	wordt	gewerkt	door	middel	van	regionale	sectorteams,	die	er	
samen	voor	zorgen	dat	de	klant	op	een	eenduidige	manier	verder	wordt	geholpen	
met	de	best	passende	kandidaat	uit	de	regio.	Voor	niet-geselecteerde	sectoren	geldt	
dat	klanten	lokaal	worden	bediend.	Voor	geselecteerde	sectoren	zal	telkens	een	
regionaal	team	in	afstemming	optrekken.

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Haaglanden:	met	de	regionale,	sectorale	aanpak	is	de	
coördinatie	van	werkgeversdienstverlening	vergroot.	In	de	branches	zijn	de	accounts	
verdeeld,	zodat	met	weinig	mensen	veel	contacten	kunnen	worden	onderhouden.	De	
regio	wil	het	marktbereik	gericht	vergroten.	Dat	gebeurt	lokaal	en	regionaal,	met	alle	
partijen	die	een	steentje	kunnen	bijdragen.	Dus	ook	met	de	SW-bedrijven	en	de	
uitzendbureaus.	Om	de	slagkracht	te	vergroten	heeft	de	regio	een	gezamenlijke	
sectorbenadering	waarbij	ongeveer	90	accountmanagers	hun	acties	gecoördineerd	
uitvoeren.	Er	is	een	onderverdeling	gemaakt	in	3	categorieën:	(1)	grootste	(meest	
kansrijke)	sectoren,	zwaarste	inzet;	(2)	belangrijke	sectoren	maar	minder	zware	inzet;	
(3)	sector	is	doorgaans	van	belang	voor	1	gemeente	of	UWV.	

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Groot	Amsterdam:	Om	het	marktpotentieel	binnen	de	
branches	te	verhogen,	worden	verschillende	acties	in	gang	gezet.	Zo	wordt	er	
momenteel	een	plan	geschreven	en	geoperationaliseerd	om	de	
acquisitiewerkzaamheden	binnen	alle	branches	van	een,	in	principe,	uniforme	
structuur	te	voorzien.	Daarnaast	zal	er	vanuit	het	kenniscentrum	WSP	de	komende	
tijd	ingezet	worden	op	het	ontwikkelen	van	innovatieve	concepten	en	
werkarrangementen	en	zullen	de	PR-	en	marketingactiviteiten	het	komende	half	jaar	
in	het	teken	staan	van	speciale	thema’s.	

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Stedendriehoek	en	Noordwest	Veluwe:	subregionaal	zijn	er	
veel	bestaande	relaties	met	ondernemers.	Deze	relaties	worden	zowel	subregionaal	
als	regionaal	onderhouden	en	verder	uitgebreid	door	de	accountmanagers.	
Werkgevers	zelf	zijn	actief	middels	de	diverse	‘scoorts’	waarbij	ze	in	
competitieverband	mensen	met	een	afstand	tot	de	arbeidsmarkt	plaatsen.	
Werkgevers	uit	Deventer,	Apeldoorn,	Zutphen,	Brummen,	Epe	en	Voorst	Scoort	(www.
deventerscoort.nl)	enthousiasmeren	andere	werkgevers	in	hun	eigen	netwerk	weer	
om	deel	te	nemen	en	deuren	te	openen	voor	accountmanagers	en	mensen	met	een	
afstand	tot	de	arbeidsmarkt.	Daarnaast	werkt	Match	met	betrekking	tot	het	
ambassadeurschap	met	het	zogeheten	duurzaamheidscertificaat.	Indien	een	
werkgever	aandacht	heeft	voor	duurzaam	personeelsbeleid	komt	dit	bedrijf	voor	het	
certificaat	in	aanmerking.	
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Wat valt op?
•	 	21	van	de	30	regionale	Werkbedrijven	(70%)	hebben	hun	keuze	voor	

loonwaardemethodiek	niet	in	hun	convenant	of	marktbewerkingsplan	opgenomen	
of	zijn	hier	nog	mee	bezig.	

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Achterhoek:	in	de	eerste	6	maanden	van	2015	wordt	er	met	3	
methoden	van	loonwaardebepaling	gewerkt:	de	methode	van	UWV,	Dariuz	en	
Loonbalans.	In	de	tweede	helft	van	2015	wordt	gestreefd	naar	één	
loonwaardemethodiek.

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Midden-Gelderland:	er	zijn	positieve	ervaringen	in	het	project	
Thuiszorg		(uitvoering	door	accountmanager	RWSP.	In	de	thuiszorg	wordt	al	enkele	
jaren	een	project	uitgevoerd	waarbij	inwoners	met	een	WWB-uitkering	in	de	praktijk	
worden	opgeleid	voor	een	baan	in	de	thuiszorg.	Het	project	is	een	
samenwerkingsverband	van	verschillende	thuiszorgorganisaties	(A	en	S	groep,	STMG	
en	Groot	Gelre),	ROC	Rijn	IJssel	en	de	gemeente	Arnhem.	De	kandidaten	hebben	de	
nodige	afstand	tot	de	arbeidsmarkt	en	worden	in	1	jaar	voor	de	thuiszorg	opgeleid	tot	
huishoudelijke	hulp.	Tijdens	de	opleiding	wordt	het	instrument	loonwaarde	ingezet.	
Per	kwartaal	is	de	loonwaarde	gekoppeld	aan	het	scholingstraject:	heeft	de	kandidaat	
de	schoolopdrachten	en	praktijkopdrachten	voor	dat	kwartaal	behaald,	dan	stroomt	
de	kandidaat	door	naar	het	volgende	kwartaal	met	daarbij	een	nieuwe	vastgestelde	
loonwaarde.	Op	basis	van	deze	afspraken	gaat	de	werkgever	naar	behaalde	
loonwaarde	van	de	deelnemers	betalen.	In	dit	project	is	daarmee	sprake	van	groei	
naar	volledige	loonwaarde.	Resultaten:	6	groepen	hebben	het	project	afgerond,	
januari	2015	is	de	zevende	groep	gestart;	tot	nu	toe	stroomt	80%	uit	naar	een	
betaalde		baan	met	diploma;	werkgevers	hebben	zelfopgeleide/	gediplomeerde	
werknemers.

5.6 ZELFREDZAAMHEID
De	overheid	zet	in	op	meer	zelfredzaamheid	van	burgers.	Dat	betekent	dat	er	van	
burgers	wordt	verwacht	dat	ze	zelf	regie	nemen,	meer	hun	zaken	zelf	regelen	en	niet	
voor	alles	een	beroep	doen	op	de	publieke	dienstverlening.		Een	aantal	regionale	
Werkbedrijven	hebben	zelfredzaamheid	opgenomen	in	hun	documenten.	Hieronder	
worden	deze	weergegeven.	

Wat valt op?
•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Rijk	van	Nijmegen:	uitgangspunt	is	om	kandidaten	

mensgericht	te	benaderen.	Het	Werkbedrijf	gaat	uit	van	wat	kandidaten	wel	kunnen	
(in	plaats	van	wat	ze	niet	kunnen)	en	van	direct	contact	tussen	Werkbedrijf	en	
kandidaat.	Het	Werkbedrijf	werkt	integraal,	waarbij	wetgeving	niet	leidend	is	bij	de	
wijze	waarop	naar	mensen	wordt	gekeken	en	met	mensen	wordt	omgegaan.	Het	
Werkbedrijf	kijkt	naar	kansen	die	iemand	heeft	in	het	vinden	van	een	baan.	Hierbij	
wordt	gekeken	naar	de	mate	van	zelfredzaamheid	van	de	kandidaat.	Uiteindelijk	is	
het	streven	om	de	arbeidsproductiviteit	(loonwaarde)	van	mensen	te	vergroten	en	
mensen	zelfredzamer	te	laten	zijn.	Dat	is	altijd	maatwerk	en	zorgt	voor	verschillende	
individuele	trajecten.	

Instrumenten Aantal RWB
No-risk	polis	en	loonkostensubsidie	 24
Jobcoaching		 22
Jobcarving/functiecreatie	en	(groeps)detachering	 20
Werkplekaanpassing	 19
Proefplaatsing	 18
Loonwaardebepaling	en	beschut	werk	 16
Begeleiding	naar	en	tijdens	werk	 11
Inclusieve	arbeidsanalyse	en	scholing	 10
Loondispensatie 9
Mobiliteitsbonus	 7
Nazorg	 6
Inzet	expert,	leerwerkplek	en	werkvoorziening	 5
Social	return	on	investment,	garantiebanen,	werkgeverspremie,		 4
werkervaringsplaats	en	participatieplaats	+	scholing	
Continueren	faciliteiten	bij	verhuizing	en	reshoring	 3
Werkgeverscheque	(overbrugging	vraag-aanbod),	doelgroepverklaring,		 2
premiekorting	jongere/oudere	medewerker	en	jobcrafting 
Vrijwilligerswerk,	uitstroompremie,	aanspraak	voorzieningen	indien	er		 1*
geen	recht	is	op	uitkering,	matchen	(selfservice)	door	online	systeem,	
investeringsbonus,	training/informatie/voorlichting/consultancy,	
jobhunting,	procesherontwerp,	organisatie-innovatie,	startersbeurs,	
meestersbeurs,	subsidie	praktijkleren,	stimuleringsfonds	voor	innovatie	
(regionaal),	collectief	werkgeverschap	(banenpools)	tussen	samenwerkende	
MKB-ondernemingen,	oplossingenbudget 
*Deze	instrumenten	worden	niet	door	één	regio	ingezet.	Deze	instrumenten	zijn	genoemd	door	verschillende	
regio’s	en	hebben	allen	het	kenmerk	dat	ze	slechts	door	één	regio	worden	genoemd.

Tabel 5.3 Instrumenten
In tabel 5.2 is te zien dat de no-risk polis en loonkostensubsidie (80%), jobcoaching (73%), 
jobcarving/functiecreatie en (groeps)detachering (67%), werkplekaanpassing (63%) en 
proefplaatsing (60%) de instrumenten zijn die in veel regionale Werkbedrijven gebruikt 
worden.

5.5 LOONWAARDEMETHODIEK
8	(27%)	van	de	30	regionale	Werkbedrijven	(Groningen,	Noord-Holland	Noord,	
IJsselvechtstreek,	Stedendriehoek	Noordwest	Veluwe,	Achterhoek,	Zuid-Holland	
Centraal,	Haaglanden,	Helmond	De	Peel)	hebben	gekozen	voor	Dariuz	als	loon-
waardemethodiek.	3	(10%)	van	de	30	regionale	Werkbedrijven	(Drenthe,	Achterhoek,	Rijk	
van	Nijmegen)	gebruiken	de	taak-uren	analyse	van	UWV	bij	het	bepalen	van	de	
loonwaarde	van	werknemers.	
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•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Rivierenland:	in	matching	en	bemiddeling	werkt	Werkzaak	
Rivierenland	vraaggestuurd	in	het	bij	elkaar	brengen	van	vraag	en	aanbod.	De	
werkgeversvraag/-behoefte	staat	centraal	in	alle	werkprocessen.	Werkgevers	en	
werkzoekenden	vinden	elkaar	zoveel	mogelijk	zelf.	In	werkzoekendendienstverlening	
(arbeidsontwikkeling)	ligt	de	focus	op	eigen	verantwoordelijkheid	en	zelfredzaamheid	
van	de	werkzoekende.	Voor	specifieke	doelgroepen	wordt	aanbod	gericht	gematcht	
dan	wel	geacquireerd.

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Gorinchem:	Werkwaard	streeft	ernaar	de	arbeidsmarktwaarde	
van	mensen	te	vergroten	en	mensen	zelfredzamer	te	laten	zijn.	Individuele	trajecten	
en	het	daarbij	in	te	zetten	instrumentarium	kunnen	hiervoor	verschillen.	Sommige	
mensen	hebben	permanente	begeleiding	nodig	en	anderen	stromen	snel	uit.

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Gooi	en	Vechtstreek:	de	partijen	zijn	voornemens	de	
zelfredzaamheid	en	de	deelname	aan	het	economisch	en	sociaal	verkeer	van	
inwoners	maximaal	te	faciliteren	en	te	stimuleren.	De	partijen	doen	dit	onder	andere	
door	uitvoering	te	geven	aan	dit	convenant.

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Achterhoek:	in	onze	aanpak	gaan	we	in	eerste	instantie	uit	van	
de	zelfredzaamheid	van	onze	inwoners.	Veel	kan	worden	overgelaten	aan	de	
werkzoekenden	en	werkgevers	zelf.	Daar	waar	dat	kan,	zullen	we	dat	ook	doen.	
Tegelijkertijd	is	het	een	publieke	taak	om	werkzoekenden	te	ondersteunen,	die	niet	of	
moeilijk	op	eigen	kracht	een	baan	kunnen	vinden.
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Het	is	voor	arbeidsmarktregio’s	een	wettelijke	verplichting	om	in	de	regionale	
Werkbedrijven	samen	op	te	trekken	met	gemeenten,	UWV	en	sociale	partners	
(werkgevers-	en	werknemersorganisaties).	In	bovenstaand	schema	is	te	zien	dat	de	
regionale	Werkbedrijven	hier	aan	voldoen.	Daarnaast	zijn	er	ook	arbeidsmarktregio’s	
die	samenwerken	met	andere	partijen.

Wat valt op?
•	 25	van	de	30	regionale	Werkbedrijven	(83%)	werken	samen	met	SW-bedrijven.
•	 	24	van	de	30	regionale	Werkbedrijven	(80%)	werken	samen	met		 	 	

onderwijsinstellingen.
•	 	17	van	de	30	regionale	Werkbedrijven	(57%)	werken	samen	met	re-integratie	
	 en	uitzendbureaus.
•	 10	van	de	30	regionale	Werkbedrijven	(33%)	werken	samen	met		 	 	
	 ondernemersverenigingen.
•	 8	van	de	30	regionale	Werkbedrijven	(27%)	werken	samen	met	Kenniscentra.
•	 4	van	de	30	regionale	Werkbedrijven	(13%)	werken	samen	met	het	
	 Platform	Onderwijs	Arbeidsmarkt	(POA).
•	 3	van	de	30	regionale	Werkbedrijven	(10%)	werken	samen	met	
	 Maatschappelijke	organisaties	
•	 3	van	de	30	regionale	Werkbedrijven	(10%)	werken	samen	met	Brancheorganisaties.
•	 3	van	de	30	regionale	Werkbedrijven	(10%)	werkt	samen	met	het	Leerwerkloket.
•	 2	van	de	30	regionale	Werkbedrijven	(7%)	werken	samen	met	het	Werkgeversplein.
•	 2	van	de	30	regionale	Werkbedrijven	(7%)	werken	samen	met	Onderzoek.
•	 2	van	de	30	regionale	Werkbedrijven	(7%)	werken	samen	met	de	Provincie.
•	 1	van	de	30	regionale	Werkbedrijven	(3%)	werkt	samen	met	het	Ontwikkelingsbedrijf.

6.2 PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING
In	tabel	6.1	is	te	zien	dat	17	van	de	30	regionale	Werkbedrijven	(57%)	samenwerkt	met	
re-integratie-	en	uitzendbureaus.	Hierbij	dient	de	kanttekening	gemaakt	te	worden	dat	
het	merendeel	van	de	regionale	Werkbedrijven	in	hun	documenten	aangaven	de	
intentie	te	hebben	om	de	samenwerking	op	te	starten	met	re-integratie	en	uitzend-
bureaus	en	dat	er	nog	niet	daadwerkelijk	vorm	aan	is		gegeven.	Daarnaast	valt	op	dat	er	
2	regionale	Werkbedrijven	(Rijnmond	en	Midden-Holland)	zijn	die	de	samenwerking	
met	een	uitzendbureau	of	uitzendorganisatie	in	het	convenant	hebben	vastgelegd.

Wat valt op?
•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Groningen:	accountmanagers	besteden	aandacht	aan	de	

samenwerking	met	uitzendbureaus	(met	name	in	de	sectoren	productie,	industrie	en	
bouw)	omdat	hier	op	korte	termijn	de	meeste	vacatures	zijn	en	zij	in	specifieke	
sectoren	het	belangrijkste	wervingskanaal	vormen.

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	IJsselvechtstreek:	in	de	uitvoering	van	het	regionaal	Sociaal	
Akkoord	zijn	de	partners	in	de	tweede	schil	van	belang.	Hierbij	gaat	het	om	de	
re-integratie-	en	uitzendbureaus,	SW-bedrijven	en	maatschappelijke	organisaties.	

Gemeenten
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

UWV
Werkgeversorganisaties
Werknemersorganisaties
Onderwijs
Ontwikkelingsbedrijf
Provincie 
Re-integratie- en uitzendbureaus
SW-bedrijven
Maatschappelijke organisaties
Onderzoek
Regionaal Meld- en Coördinatiepunt 
Voortijdig Schoolverlaters
Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (POA)
Ondernemersverenigingen
Leerwerkloket/ Leerwerkbedrijf
Kenniscentra
Brancheorganisaties
Werkgeversplein

Samenwerking in uitvoering (geen ondertekening van het convenant)

Samenwerking en ondertekening in het convenant

Samenwerkende partijen, hebben geen convenant 

Geen documenten aangeleverd

6. Integrale samenhangende 
aanpak (acties)
 6.1 Samenwerking met partijen p. 42
 6.2 Publiek-private samenwerking p. 43
 6.3 Verbinding met regionale  p. 44
  samenwerkingsverbanden en  
  lopende projecten/initiatieven 
 6.4 Acties p. 44  
 6.5 Communicatie p. 46

6.1 SAMENWERKING MET PARTIJEN
In	tabel	6.1	is	per	regionaal	Werkbedrijf	aangegeven	welke	partijen	er	betrokken	zijn	bij	
het	realiseren	van	de	Banenafspraak.	Daarin	is	onderscheid	gemaakt	tussen	partijen,	
die	de	samenwerking	hebben	geformaliseerd	in	een	convenant,	en	partijen	waarmee	
samengewerkt	wordt	in	de	uitvoering,	zonder	ondertekening	van	een	convenant.	

	
Tabel 6.1 Samenwerking met partijen
1=Groningen; 2=Friesland; 3=Drenthe; 4=Noord-Holland Noord; 5=Zwolle; 6=Flevoland; 
7=Zaanstreek Waterland; 8=Zuid Kennemerland; 9=Twente; 10=Groot Amsterdam; 
11=Stedendriehoek Noord-West Veluwe; 12=Gooi en Vechtsreek; 13=Holland Rijnland; 
14=Midden Utrecht; 15=Amersfoort; 16=Foodvalley; 17=Achterhoek; 18=Zuid Holland 
Centraal; 19=Midden Holland; 20=Haaglanden; 21=Midden Gelderland; 22=Rijnmond; 
23=Rivierenland; 24=Gorinchem; 25=Rijk van Nijmegen; 26=Drechtsteden; 27=Noord Oost 
Brabant; 28=West Brabant; 29=Zeeland; 30=Midden Brabant; 31=Noord Limburg; 32= 
Helmond de Peel; 33=Zuid Oost Brabant; 34=Midden Limburg; 35=Zuid Limburg.
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Het	informeren	van	werkgevers	en	aanjagen	van	werkgevers	om	banen	ter	
beschikking	te	stellen	is	een	van	de	speerpunten.	Ook	kunnen	de	partners	zorgdragen	
voor	de	match	tussen	werkgever	en	de	kandidaat.	Het	netwerk	van	de	partners	wordt	
opengesteld	en	ingezet	om	zoveel	mogelijk	werkgevers	in	de	regio	te	informeren.

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Twente:	uitzendbureaus	hebben	de	kennis,	expertise	en	
ervaring	om	creatief	mensen	aan	het	werk	te	helpen.	Ze	zijn	een	goede	partner	om	
mensen	met	een	korte	afstand	tot	de	arbeidsmarkt	te	plaatsen	en	beschikken	over	
uitgebreid	netwerk	van	werkgevers	in	de	regio	en	daarbuiten.

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Rijnmond:	ABU	(branchevereniging	voor	uitzendbureaus)	heeft	
het	convenant	ondertekend.

•	 		Regionaal	Werkbedrijf	Groot	Amsterdam:	de	brancheteams	Agrarische	sector	&	
groenvoorziening	en	Bouw,	Industrie	&	Techniek	(BIT)	organiseren	speedmeets	tussen	
kandidaten,	WSP	en	uitzendbureaus.	De	uitzendorganisaties	sturen	vooraf	hun	
vacatures,	waarna	de	adviseurs	uit	de	betreffende	brancheteams	voorafgaand	aan	de	
speedmeet	gericht	kandidaten	selecteren.	Ook	in	het	project	Jeugd	bestaat	de	
intentie	voor	samenwerking	met	uitzendbureaus.	In	Q3	en	Q4	gaat	het	Werkbedrijf	in	
gesprek	met	een	grote	uitzender	die	in	het	kader	van	zijn	social	returnverplichting	de	
wens	heeft	uitgesproken	om	een	grote	groep	Amsterdamse	jongeren	binnen	4	jaar	
aan	een	baan	te	helpen.

•	 		Regionaal	Werkbedrijf	Holland	Rijnland:	voor	de	uitvoering	van	de	opdrachten	zoekt	
het	Management	Overleg	Werk	de	verbinding	met	andere	partners	en	projecten,	die	
actief	zijn	op	het	gebied	van	de	arbeidsmarkt,	onderwijs	en	re-integratie.	Vanuit	de	
uitzendbureaus	is	tijdens	een	bijeenkomst	de	uitdrukkelijke	wens	geuit	voor	een	
gemeenschappelijk	aanspreekpunt.

•	 		Regionaal	Werkbedrijf	Noord-Holland	Noord:	het	WerkgeversServicepunt	treedt	in	
contact	met	regionale	partijen	waaronder	SW-bedrijven,	re-integratiebureaus	en/of	
uitzendbureaus	over	het	uitwisselen	van	kandidaten	voor	vacatures	en	vacatures	
voor	kandidaten.

6.3 VERBINDING MET REGIONALE SAMENWERKINGSVERBANDEN EN 
LOPENDE PROJECTEN/INITIATIEVEN
In	de	documenten	van	de	regionale	Werkbedrijven	is	aandacht	besteed	aan	de	
verbinding	met	regionale	samenwerkingsverbanden/overleg	en	lopende	projecten	
en	initiatieven.	

6.4 ACTIES
In	de	documenten	hebben	regionale	Werkbedrijven	acties	opgenomen.	De	acties	zijn	
terug	te	brengen	onder	de	categorieën:	
>	 Bijeenkomsten	organiseren	voor	werkgevers:	24	regionale	Werkbedrijven	(80%)
>	 Relatiebeheer	werkgevers:	28	regionale	Werkbedrijven	(93%)
>	 Activiteiten	voor	werkzoekenden:	16	regionale	Werkbedrijven	(53%)
>	 Communicatieactiviteiten:	27	regionale	Werkbedrijven	(90%)
>	 Kennis	delen	en/of	experimenteren:	22	regionale	Werkbedrijven	(73%)
>	 Stroomlijnen	organisatie	Werkbedrijf:	27	regionale	Werkbedrijven	(90%)
>	 Systeem	vacatures	en/of	werkzoekenden	opzetten:	24	regionale	Werkbedrijven	(80%)
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>	 Samenwerking	partijen	(verder)	opzetten:	25	regionale	Werkbedrijven	(83%)
>	 Instrumenten	toolbox	(Verder)	opzetten:	17	regionale	Werkbedrijven	(57%)
>	 Overige	activiteiten	(zoals	verruiming	mogelijkheden	voor	de	doelgroep	binnen	cao’s,	
inhouse	vestiging	met	brede	doelgroep	als	aanbod	en	vormgeving	detachering):	5	
regionale	Werkbedrijven	(17%)

Wat valt op?
•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Rivierenland:	de	Werktop	is	een	nieuwe	werkwijze	om	

werkgevers	en	werkzoekenden	aan	elkaar	te	verbinden.	Er	zullen	“prettige	
gesprekken”	worden	georganiseerd	en	succesvolle	ontmoetingen	tussen	
ondernemers	en	kandidaten	plaatsvinden.	Het	concept	richt	zich	vooralsnog	op	de	
WWB-doelgroep.	Werktop	is	inmiddels	actief	in	de	gemeenten	Tiel,	West	Maas	en	
Waal	en	Neerijnen.

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Zuidoost-Brabant:	een	van	de	acties	is	het	opstellen	van	een	
innovatie-agenda	met	onder	andere:	nieuwe	arrangementen,	nieuwe	
dienstverleningsconcepten,	nieuwe	verdienmodellen,	nieuwe	instrumenten,	R&D,	
business	development	en	pilots,	maar	ook	het	signaleren	van	nieuwe	ideeën,	het	
mobiliseren	van	partijen,	het	meedenken/faciliteren	om	juiste	partners	in	positie	te	
brengen	en	(indien	nodig)	los	te	laten,	en	het		organiseren	van	verrassende	
ontmoetingen.

•	 		Regionaal	Werkbedrijf	Achterhoek:	een	opvallende	actie	is	het	ontwikkelen	van	een	
inhouse	vestiging	met	brede	doelgroep	als	aanbod	(experimenteren	met	een	inhouse	
vestiging	die	zich	richt	op	het	bemiddelen	van	de	doelgroepen	van	UWV	en	
gemeenten).	Daarnaast	wordt	genoemd:	het	experimenteren	om	tot	innovatieve	
werkwijzen	te	komen	voor	de	matching	van	werkzoekenden	en	werkplekken,	Nieuwe	
vormen	van	marktgerichte	samenwerking	worden	verkend	en	geïmplementeerd	en	
bestaande	successen	worden	uitgebreid	en	geoptimaliseerd	(voorbeelden	zijn	het	
delen	van	vacatures,	beschutte	werkomgeving	bij	werkgevers,	het	plaatsen	van	mixed	
people,	het	delen	van	informatie	over	het	werkgeversnetwerk	en	daarover	afspraken	
maken,	in	de	vorm	van	joint	ventures	bedrijven	starten	samen	met	het	bedrijfsleven	
en	de	Duitse	markt	verkennen).

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Friesland:	heeft	een	uitgebreid	activiteitenoverzicht	gemaakt	
waarin	per	maand	staat	aangegeven	welke	acties	en	door	wie	de	acties	worden	
uitgevoerd.	Veel	acties	zijn	ingezet	door	UWV	en	gemeente	Leeuwarden	(onder	
andere	wervingsacties/acquisitie,	voorlichting/informatie	en	campagnes).
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6.5 COMMUNICATIE

Communicatieplan
•	 	17	regionale	Werkbedrijven	(57%)	hebben	de	intentie	om	een	communicatieplan	te	

maken	of	zijn	er	al	mee	bezig
•	 	3	(10%)	regionale	Werkbedrijven	(Twente,	Midden-Holland,	Zuidoost-Brabant)	hebben	

al	een	communicatieplan	opgesteld
•	 		10	regionale	Werkbedrijven	(33%)	hebben	hier	niets	over	in	hun	documenten	

weergegeven

Er is een communicatieplan

Intentie tot/ bezig met communicatieplan

Staat niets over in documenten

10%

57%

33%

	Figuur 6.2 Communicatieplan

Campagne
•	 	12	regionale	Werkbedrijven	(40%)	hebben	de	intentie	om	een	campagne	op	te	zetten
	 of	zijn	er	al	mee	bezig
•	 		2	regionale	Werkbedrijven	(Haaglanden,	Rivierenland)	(7%)	hebben	al	een	
	 campagne	ingezet
•	 		16	regionale	Werkbedrijven	(53%)	hebben	hier	niets	over	in	hun	documenten	

weergegeven

Communicatievormen
•	 		27	regionale	Werkbedrijven	(90%)	informeren	werkgevers	en	werknemers	fysiek	(in	

gesprek)	en	digitaal	(met	een	website	of	e-mail	adres).
•	 		25	regionale	Werkbedrijven	(83%)	informeren	werkgevers	en	werknemers	via	

accountmanagers	of	adviseurs.
•	 		19	regionale	Werkbedrijven	(63%)	informeren	werkgevers	en	werknemers	via	

werkgevers-	en/	of	werknemersambassadeurs.
•	 	3	regionale	Werkbedrijven	(10%)	hebben	hier	niets	over	opgenomen	in	hun	

documenten
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Wat valt op?
•	 		Regionaal	Werkbedrijf	Haaglanden:	er	is	een	tijdelijke	communicatieadviseur	

aangesteld	om	de	regionale	communicatie	een	impuls	te	geven.	Doel	is	om	
werkgevers	goed	te	informeren	over	de	dienstverlening	van	de	WSP’s,	good	practices	
breed	uit	te	meten	en	het	relatienetwerk	te	verbreden	en	verdiepen.	Instrumenten	
zijn	onder	andere	de	regionale	website,	LinkedIn	en	regionale	bijeenkomsten	zoals	de	
Werktop	Haaglanden.	Vanaf	2015	vindt	de	regionale	pay-off	‘Ondernemen	met	je	hart’	
plaats.	Om	eenduidige	communicatie	naar	werkgevers	te	versterken,	investeert	de	
regio	in	vakmanschap	van	accountmanagers,	zodat	de	kwaliteit	van	dienstverlening	
en	de	boodschap	die	zij	uitdragen	vergelijkbaar	is.	De	regio	investeert	ook	gericht	in	
werknemerscommunicatie	en	in	de	tools	die	werknemers	ondersteunen	bij	hun	
ambassadeurschap.

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Achterhoek:	om	de	naamsbekendheid	te	vergroten,	voor	een	
beter	marktbereik	en	daardoor	meer	werkgeverscontacten,	wil	het	Werkbedrijf	de	
communicatie	professioneel	vormgeven.	Men	is	voorstander	van	‘beter	goed	gejat,	
dan	slecht	bedacht’	en	wil	dan	ook	gebruik	maken	van	goede	voorbeelden	uit	het	
land.	Maar	wel	met	een	opzet	en	uitstraling	die	past	bij	de	Achterhoek.	Onderdelen	
van	deze	campagne	zijn	in	ieder	geval:	gezamenlijk	voorlichtingsmateriaal,	flyers	en	
ander	promotiemateriaal,	een	website,	deelname	aan	beurzen	en/of	het	aansluiten	
bij	reguliere	bijeenkomsten	van	werkgevers	(zoals	de	bedrijvenkringen),	
werkbezoeken	met	werkgevers	bij	“werkgevers	met	ervaring”,	voorlichtingen	via	
bedrijvenkringen	en	gebruik	van	social	media.

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Rivierenland:	is	gestart	met	de	pilot	“Geldermalsen	zoekt	
collega”.	Deze	pilot	wordt	in	2015	uitgevoerd	in	de	gemeente	Geldermalsen.	De	
gemeente	presenteert	daarbij	het	actuele	aanbod	van	kandidaten	woonachtig	in	
haar	gemeente	aan	werkgevers	middels	een	advertentie	in	de	lokale	krant.	Met	een	
QR	code	komt	de	werkgever	in	de	database	waar	hij	naar	kandidaten	kan	zoeken.

•	 		Regionaal	Werkbedrijf	Gorinchem:	de	lancering	van	Werkwaard	wordt	gebruikt	om	de	
communicatiecampagne	(en	daarmee	de	marktbewerking)	te	starten.	Hierbij	worden	
vier	verschillende	routes	voorgesteld:	(1)	een	foldercampagne	(sturen	van	folder	
Werkwaard	naar	álle	bedrijven	in	de	regio	AV,	nabellen	van	de	bedrijven	in	de	
genoemde	sectoren	en	de	folder	per	email	(indien	nodig)	nasturen	en	afspraak	
proberen	te	maken	met	het	betreffende	bedrijf);	(2)	bijeenkomsten	en	evenementen	
(zoals	presentaties	geven	in	bestuursvergaderingen	van	ondernemersverenigingen,	
sectorgerichte	speeddates/banenmarkten,	zomerfeesten	(business-club),	
ontbijtsessies	met	werkgevers	en	werkzoekenden,	seizoensgebonden	
bemiddelingsacties);	(3)	een	wethoudersoffensief	(de	7	wethouders	Sociale	Zaken	in	
de	arbeidsmarktregio	AV	nemen	hun	verantwoordelijkheid	en	vervullen	een	
ambassadeursrol	richting	bedrijven);	(4)	de	prijs	‘beste	sociale	ondernemer’	in	regio	
AV	(het	idee	is	om	het	Werkbedrijf	jaarlijks	een	prijs	te	laten	uitreiken	voor	de	beste	
sociale	ondernemer.	Hiermee	kun	je	zowel	de	arbeidsmarktregio	als	het	bedrijf	op	de	
kaart	zetten.	Hopelijk	is	het	een	trigger	voor	andere	bedrijven	om	iets	extra’s	te	doen	
op	het	gebied	van	sociaal	ondernemen.	Tegelijkertijd	kunnen	goede	voorbeelden	uit	
de	regio	geëtaleerd	worden).
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aangesloten	bij	het	Ondernemersakkoord)	en		samenwerkingsvormen	op	te	zetten,	
waaruit	direct	of	via	detachering	vanuit	een	pool	mensen	worden	betrokken.	De	
opdracht	die	het	Werkbedrijf	zichzelf	stelt	is	om	te	leren	van	de	praktijkervaringen	
rondom	de	Banenafspraak.	Deze	ervaringen	vormen	de	basis	voor	de	verdere	
verkenning	van	de	meest	optimale	samenwerkingsconstructie	in	de	toekomst.	
Accountmanagers	en	werkmakelaars	moeten	elkaar	met	enige	regelmaat	kunnen	
treffen	om	kennis,	kunde	en	contacten	uit	te	wisselen.

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Achterhoek:	voor	effectieve	bemiddeling	is	het	noodzakelijk	dat	
het	Werkgeversservicepunt	een	goede	gesprekspartner	is	voor	bedrijven	als	het	gaat	
over	functiecreatie.	De	kennis	over	functiecreatie	is	verspreid	binnen	de	regio	
aanwezig.	Deze	kennis	wordt	via	een	opleiding	gebundeld	en	uitgebreid	daar	waar	
nodig	is.

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Zuid-Holland	Centraal:	in	het	forum	Arbeidsmarkt	Zuid-
Holland	Centraal	nemen	deel:	bestuurspartijen,	vertegenwoordigers	van	de	lokale	
sociaaleconomische	overleggen,	ambassadeurs	van	werkgevers	en	werknemers	en	
van	organisaties	die	daadwerkelijk	activiteiten	uitvoeren	in	het	kader	van	de	
Banenafspraak	(DSW,	onderwijs	etc.),	met	een	maximum	van	30	tot	35	mensen.	Te	
denken	valt	daarbij	ook	aan	private	partijen	zoals	uitzendbureaus.	Er	worden	ideeën,	
ervaringen	en	voorbeelden	uitgewisseld.	In	het	Forum	komen	alle	activiteiten	en	
initiatieven	die	in	dat	kader	worden	genomen	bij	elkaar	om	op	elkaar	te	worden	
afgestemd.	Want	er	gebeurt	al	heel	veel	en	het	is	zaak	steeds	zaken	met	elkaar	te	
verbinden	en	te	richten.

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Groningen:	opvallend	uitgangspunt	van	regionaal	Werkbedrijf	
Werk	in	Zicht	is	om	de	partijen	stimuleren	tot	het	ontwikkelen	en	delen	van	kennis	
over	het	creëren	van	extra	werkgelegenheid	voor	mensen	met	een	arbeidsbeperking.	
Het	is	van	groot	belang	dat	de	kennis	en	ervaring	die	is	en	wordt	opgedaan	bij	het	
realiseren	van	extra	functies	voor	de	groep	mensen	met	een	arbeidsbeperking	
optimaal	wordt	benut.	Het	ontwikkelen	en	delen	van	deze	kennis	wordt	daarom	
vanuit	het	bestuur	gestimuleerd.

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Twente:	Binnen	elke	subregio	worden	kennis	en	ervaringen	
gedeeld	via	structureel	overleg		De	teams	werkgeversdienstverlening	komen	
regelmatig	bij	elkaar:	in	elke	subregio	6	–	12	keer	per	jaar	en	1	à	2	keer	per	jaar	voor	de	
hele	regio	Twente.	Bij	de	regionale	bijeenkomsten	worden	portefeuillehouders	ook	
betrokken.	De	beleidsadviseurs	arbeidsmarktbeleid	treffen	elkaar	ook	regelmatig.	Het	
initiatief	ligt	bij	de	gemeente	van	de	Werkpleinlocatie.

7. Algemeen
 7.1 Kennis en ervaringen delen p. 48
 7.2 Evaluatie p. 50

7.1 KENNIS EN ERVARINGEN DELEN
In	figuur	7.1	is	aangegeven	hoeveel	regionale	Werkbedrijven	in	hun	
marktbewerkingsplan	of	convenant	afspraken	of	acties	hebben	opgenomen	
rondom	kennisdelen.

0 5 10 15 20 25 30

Het delen van kennis en ervaringen binnen RWB is genoemd

Het delen van kennis en ervaringen tussen RWB is genoemd

Kennis en ervaringen uit andere landen wordt meegenomen

Staat niets over aangegeven in documenten

	
Figuur 7.1 Kennis en ervaringen delen
In figuur 7.1 is te zien dat 27 van de 30 regionale Werkbedrijven (90%) afspraken of acties 
hebben opgenomen over het delen van kennis en ervaringen binnen hun eigen 
arbeidsmarktregio. Drie regionale Werkbedrijven (10%) hebben hier geen afspraken over 
opgenomen in hun documenten. Daarnaast zijn er drie arbeidsmarktregio’s (10%) die ook 
het delen van kennis en ervaringen met andere arbeidsmarktregio’s in hun documenten 
hebben genoemd. Er is 1 regionaal Werkbedrijf (3%) dat ook kennis en ervaringen vanuit 
andere landen heeft genoemd in het marktbewerkingsplan.

Wat valt op?
•	 	Regionaal	Werkbedrijf	IJsselvechtstreek:	voor	de	uitvoering	van	de	werkzaamheden	

zal	het	ambtelijk	ondersteuningsteam	gebruikmaken	van	de	(cijfermatige)	input	van	
UWV,	SBB,	Werkkamer	en	dergelijke.	Daarnaast	zal	dit	ambtelijk	ondersteuningsteam	
contacten	onderhouden	met	omliggende	arbeidsmarktregio’s,	de	provincie	en	andere	
stakeholders.	

•	 	Regionaal	Werkbedrijf	Midden-Brabant:	hier	gaat	men	met	het	AWVN	(grootste	
werkgeversvereniging	in	Nederland)	samenwerken	om	hun	expertise	en	adviseurs	in	
te	zetten	om	werkgevers	te	ondersteunen.	Dat	doet	men	door	onder	meer:	goede	
voorbeelden	uit	het	land	te	delen	(informatie/communicatie	voor	het	bedrijfsleven),	
bedrijf-jobscans/	jobcarving	op	te	zetten	(bijvoorbeeld	als	pilot	bij	bedrijven	
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7.2 Evaluatie
Het	is	wettelijk	vastgelegd	dat	regionale	Werkbedrijven	iedere	twee	jaar,	te	beginnen	in	
2016,	moeten	zorgen	voor	een	evaluatie	van	de	samenwerking.	In	figuur	7.2	is	te	zien	dat	
21	regionale	Werkbedrijven	(70%)	een	evaluatiemoment	hebben	opgenomen	in	hun	
documenten.	30%	van	de	regionale	Werkbedrijven	heeft	nog	geen	evaluatiemoment	in	
hun	documenten	opgenomen.

Evaluatiemoment niet opgenomen 
in document

Evaluatiemoment opgenomen 
in document

70%

30%

Figuur 7.2 Evaluatie
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Op de volgende pagina’s is per arbeidsmarktregio een overzichtelijke weergave 
gegeven met daarin de volgende parameters:

•  Betrokken partijen
• Doelstelling 
• Aanbod (doelgroep)
• Vraag (arbeidsmarkt)
• Match tussen vraag en aanbod (werkgeversdienstverlening)
• Wat valt op?

Het	is	geen	complete	weergave,	per	arbeidsmarktregio	zijn	de	opvallende	bevindingen	
weergegeven.	Voor	verdere	verdieping	wordt	verwezen	naar	de	betreffende	
documenten	van	de	arbeidsmarktregio’s.	Hiervoor	kunt	u	contact	opnemen	met	de	
Programmaraad	(Renate	Westdijk)	via	rwestdijk@samenvoordeklant.nl	of	06-21558055.

Match vraag en aanbod (werkgeversdienstverlening)
•	 	Combinatie	van	geografische	en	branchegerichte	benadering	van	

werkgeversdienstverlening.
•	 	Dienstverlening	die	accountmanagers	aan	bedrijven	bieden:	(1)	matching	vraag	en	

aanbod;	(2)	ondersteuning	en	facilitering;	(3)	advies	en	informatie;	(4)	ontwikkeling	
van	projecten.

•	 	Gemeenten	en	UWV	geven	samen	met	SW-bedrijven	uitvoering	aan	de	
ondersteuning	van	werkgevers	en	werkzoekenden.	De	werkgeversdienstverlening	is	
dus	een	gezamenlijke	dienstverlening	van	27	gemeenten,	UWV	en	7	sociale	
werkbedrijven.

•	 	Accountmanagement:	het	accountmanagement	wordt	uitgevoerd	door	de	
verschillende	publieke	partijen	in	de	regio.	De	instrumenten	waarvan	de	werkgever	
gebruik	kan	maken,	worden	zoveel	mogelijk	op	elkaar	afgestemd.	Accountmanagers	
kunnen	in	toenemende	mate	gebruikmaken	van	het	beschikbare	personeel	in	de	hele	
arbeidsmarktregio.	De	kennis	over	(de	competenties	van)	potentiële	werknemers	
wordt	gedeeld.

Introductie overzichten 
arbeidsmarktregio’s

1. Groningen
Betrokken partijen
Gemeenten,	UWV	Werkbedrijf	regio	Groningen,	VNO-NCW,	AWVN,	FNV	en	CNV.

 Doelstelling aantal banen
Totaal	aantal	banen		 Aantal	banen	 Aantal	banen	 Tot	en	met	2026
2015/2016	 marktsector	 overheidssector	
935 535 400 5.500

 Algemene doelstelling arbeidsmarktregio 2015 
WW		 WW		 Personen	met	bijstandsuitkering,	 BBL’ers
(3-12	maanden		 (50	jaar	of		 zonder	uitkering	(Nug)	
	 ouder)	 en	met	WW-uitkering
	 	 (korter	dan	3	maanden	of	
	 	 langer	dan	12	maanden)
935 535 400  5.500

 Vraag (arbeidsmarkt/banen)
•	 	Kansen	doen	zich	voor	via	uitzendbureaus,	in	laaggeschool-

de	banen	in	de	horeca	en	detailhandel,	in	de	bouw	als	
gevolg	van	het	herstel	van	schade	in	aardbevingsgebieden,	
in	verschillende	sectoren	over	de	grens	(Niedersachsen),	
bij	verschillende	(individuele)	bedrijven	of	beroepen	zoals	
steigerbouwers,	beveiligers,	kraanmachinisten,	lassers	en	
verspaners,	maar	ook	in	sectoren	die	nu	sterk	zijn	vergrijsd	
(onderwijs,	overheid,	zorg	&	welzijn,	bouw).

•	 Kansen	bij	kleine	MBK-bedrijven.

 Aanbod (doelgroep)
Doelgroep Aantal 
Wajongers 15.000
Wsw-ers	met	werk 7.500
Wsw-ers	op	wachtlijst 1.000
WWB 21.500
WW	 18.500

•	 	Focus	op	brede	doelgroep 

1.	 Groningen p. 53
2.	 Friesland p. 56
3.	 Drenthe p. 58
4.	 Noord-Holland	Noord p. 60
5.	 IJsselvechtstreek p. 63
6.	 Flevoland p. 66
7.	 Zaanstreek	Waterland p. 68
 (Niet meegenomen in 
 de analyse)
8.	 Zuid-Kennemerland p. 68
 (Niet meegenomen in 
 de analyse)
9.	 Twente	 p. 69
10.	 Groot	Amsterdam	 p. 71
11.	 Stedendriehoek	en	 p. 74
Noordwest	Veluwe	
12.	 Gooi	en	Vechtstreek	 p. 77
13.	 Holland	Rijnland	 p. 79
14.	 Midden-Utrecht	 p. 82
15.	 Amersfoort	 p. 85
16.	 Food	Valley	 p. 86
17.	 Achterhoek	 p. 89
18.	 Zuid-Holland	Centraal	 p. 91
19.	 Midden	Holland	 p. 94

20.	 Haaglanden	 p. 97
21.	 Midden-Gelderland	 p. 100
22.	 Rijnmond	 p. 103
23.	 Rivierenland	 p. 106
24.	 Gorinchem	 p. 109
25.	 Rijk	van	Nijmegen	 p. 112
26.	 Drechtsteden	 p. 116
27.	 Noordoost-Brabant	 p. 118
28.	 West-Brabant	 p. 120
29.	 Zeeland	 p. 123
30.	 Midden-Brabant	 p. 125
31.	 Noord-Limburg	 p. 128
	 (Niet meegenomen in 
 de analyse)
32.	 Helmond-De	Peel	 p. 129
33.	 Zuidoost-Brabant	 p. 132
34.	 Midden-Limburg	 p. 135
 (Niet meegenomen in 
 de analyse)
35.	 Zuid-Limburg	 p. 135
 (Niet meegenomen in 
 de analyse)
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•	 Matching:	die	matches	kunnen	alleen	gerealiseerd	worden	als	er	oog	is	voor	en	
aangesloten	wordt	bij	de	vraag	en	behoefte	van	werkgevers.	Om	dat	te	doen	is	er	een	
gezamenlijk	team	opgezet	van	werkgeversadviseurs	die	deze	bedrijven	kennen	en	
weten	welke	ontwikkelingen	zich	voordoen	die	voor	deze	bedrijven	van	belang	zijn.
•	 Voor	het	realiseren	van	een	match	tussen	werkzoekenden	en	werkgever	is	het	van	
groot	belang	om	(1)	goede	relaties	te	onderhouden	met	werkgevers;	(2)	inzicht	te	
hebben	in	de	mogelijkheden	van	de	verschillende	groepen	werkzoekenden	en	in	te	
kunnen	spelen	op	vragen	die	zich	voordoen	(zonder	daarbij	als	uitzendbureau	te	
functioneren);	(3)	in	sommige	gevallen	het	risico	te	nemen	om	mensen	voor	te	bereiden	
(scholen)	voor	werk	dat	bedrijven	wel	verwachten,	maar	waar	zij	nog	geen	zekerheid	
over	hebben.
•	 Loonwaardemethodiek:	Dariuz.

Wat valt op?
•  Opvallend uitgangspunt van regionaal Werkbedrijf Werk in Zicht:	de	partijen	

stimuleren	het	ontwikkelen	en	delen	van	kennis	over	het	creëren	van	extra	
werkgelegenheid	voor	mensen	met	een	arbeidsbeperking.	Het	is	van	groot	belang	dat	
de	kennis	en	ervaring	die	is	en	wordt	opgedaan	bij	het	realiseren	van	extra	functies	
voor	de	groep	mensen	met	een	arbeidsbeperking	optimaal	wordt	benut.	Het	
ontwikkelen	en	delen	van	deze	kennis	wordt	daarom	vanuit	het	bestuur	
gestimuleerd.

•  Aansluiting bij de bestuurlijke overleggen in de arbeidsmarktregio: in	de	
arbeidsmarktregio	is	al	sprake	van	een	periodiek	bestuurlijk	overleg	waarin	
wethouders	uit	de	vier	subregio’s	en	de	manager	van	het	UWV	besluiten	over	de	
activiteiten	in	de	arbeidsmarktregio.	Aansluitend	aan	deze	overleggen	vinden	de	
bestuursvergaderingen	van	het	Werkbedrijf	plaats.

•  Accountmanagement: er	wordt	ingezet	op	kwalitatief	hoogwaardig	
accountmanagement.	In	totaal	zijn	er	60	accountmanagers	actief	die	de	koppeling	
tussen	werkgever	en	werkzoekende	tot	stand	brengen.	Zij	doen	dat	door:	(1)	de	
samenwerking	met	uitzendbureaus	(met	name	in	de	sectoren	productie,	industrie	en	
bouw)	omdat	hier	op	korte	termijn	de	meeste	vacatures	zijn	en	zij	in	specifieke	
sectoren	het	belangrijkste	wervingskanaal	vormen;	(2)	de	sectoren	horeca	en	
detailhandel	(vanwege	het	relatief	hoge	aantal	banen	voor	laaggeschoolden	in	deze	
sectoren	en	het	feit	dat	werving	veelal	plaatsvindt	door	middel	van	persoonlijke	
contacten);	(3)	het	stimuleren	van	en	ondersteunen	bij	het	werken	in	Duitsland;	(4)	
bedrijven	faciliteren	bij	de	invulling	van	SROI	en	advies	over	mogelijkheden	om	met	
SROI	bij	te	dragen	aan	duurzame	inzetbaarheid	van	doelgroepen;	(5)	het	ontwikkelen	
van	projecten	voor	functies	waarin	krapte	bestaat	of	waar	zich	plotseling	een	
knelpunt	voordoet;	(6)	het	vertalen	van	landelijke	convenanten	en	afspraken	naar	de	
arbeidsmarktregio;	(7)	het	vormgeven	van	een	aantal	sectorpunten	(Bouw	en	Zorg)	
van	waaruit	in	nauw	overleg	met	de	sector	plannen	en	oplossingen	voor	personele	
vraagstukken	worden	ontwikkeld.

•  Opvallende acties: sociale	partners	zorgen	voor	ambassadeurs,	die	op	verzoek	en	
proactief	groepen	en	individuele	bedrijven	enthousiasmeren	over	en	aanspreken	op	
het	realiseren	van	deze	banen.	Accountmanagers	informeren	bedrijven	over	de	wijze	
waarop	zij	afspraken	uit	het	sociaal	akkoord,	hun	cao	of	hun	sociaal	beleid	kunnen	
nakomen	en	over	de	mogelijkheden	om	werk	te	creëren	voor	deze	doelgroep	en	de	
voorzieningen	die	daarbij	kunnen	worden	benut.

•  Cliëntparticipatie: de	werkwijze	en	de	voortgang	bij	de	realisatie	van	de	
afspraakbanen	wordt	op	het	niveau	van	de	individuele	gemeenten	besproken	met	
een	vertegenwoordiging	van	de	doelgroep.
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Wat valt op?
•		 	Er	wordt	in	vier	logische	deelgebieden	samenwerkt.	Over	de	gebieden	heen	wordt	

branchekennis	en	inhoudelijke	expertise	over	werkwijze	of	doelgroepen	gedeeld.	Er	is	
gezocht	naar	een	logische	geografische	indeling	(Noord	Oost,	Zuid	Oost,	Midden,	
West),	met	een	omvang	die	voldoende	synergie	biedt,	en	tegelijk	behapbaar	is.	Indien	
in	de	praktijk	blijkt	dat	een	andere	indeling	meer	voor	de	hand	ligt	zal	er	een	
aanpassing	volgen.

•		 	In	het	bestuur	zit	ook	een	bestuurlijke	afvaardiging	vanuit	de	SW-bedrijven/regio’s.
•		 	Er	wordt	jaarlijks,	naast	een	gezamenlijk	regionaal	marktbewerkingsplan,	per	

deelgebied	een	uitvoeringsplan	opgesteld	(kansrijke	branches,	prioriteiten,	
doelstellingen,	gezamenlijke	resultaten,	activiteiten,	welk	bedrijf	welke	
contactpersoon	heeft).

Match vraag en aanbod (werkgeversdienstverlening)
•		 	Combinatie	branchegerichte	en	geografische	benadering	van	

werkgeversdienstverlening.
•		 	Binnen	Friesland	zijn	er	grote	regionale	verschillen.	Om	hier	optimaal	op	in	te	spelen	

wordt	de	regionale	werkgeversdienstverlening	vanuit	vier	deelgebieden	
georganiseerd.	Binnen	de	deelgebieden	is	de	aanbodkant	van	de	arbeidsmarkt	in	
kaart	gebracht	en	worden	activiteitenplannen	uitgewerkt.	In	de	regio	worden	kennis	
en	ervaringen	gedeeld	via	structureel	overleg.	

•		 	Samenwerkingspartners:	er	is	een	nauwe	samenwerking	met	de	Social	Return	
aanpak	in	Friesland.	De	afdelingen	Economische	Zaken	van	de	diverse	gemeenten	
hebben	een	goed	netwerk	waar	bij	aangehaakt	wordt,en	SW-bedrijven	met	hun	
specifieke	kennis	en	expertise	kunnen	ondersteunen	in	de	begeleiding	van	de	
doelgroep	én	het	ontzorgen	van	de	werkgevers.	Daarnaast	hebben	uitzendbureaus	
het	netwerk,	de	kennis,	expertise	en	ervaring	om	creatief	mensen	aan	het	werk	te	
helpen	en	zijn	de	onderwijsinstellingen	essentieel	om	de	juiste	mensen	op	de	juiste	
plek	te	leveren.

•		 	Veel	acties	ingezet	door	UWV	en	gemeente	Leeuwarden	(o.a.	wervingsacties/
acquisitie,	voorlichting/informatie	en	campagnes).

2. Friesland
Betrokken partijen
Gemeenten	Achtkarspelen,	Ameland,	Dantumadiel,	De	Friese	Meren,	Dongeradeel,	
Ferwerderadiel,	Franekeradeel,	Harlingen,	Heerenveen,	Het	Bildt,	Kollummerland,	
Leeuwarden,	Leeuwarderadeel,	Littenseradiel,	Menameradiel,	Ooststellingwerf,	
Opsterland,	Schiermonnikoog,	Smallingerland,	Sudwestfryslan,	Terschelling,	Tytsjerksteradiel,	
Vlieland,	Weststellingwerf,	VNO-NCW	/	MKB	Nederland,	CNV,	FNV	en	UWV.

 Doelstelling aantal banen
Totaal	aantal	banen	 Aantal	banen	 Aantal	banen
2015/2016	 marktsector	 overheidssector	
730 450 280

 Vraag (arbeidsmarkt/banen)
•	 	De	kansen	lijken	op	het	eerste	gezicht	vooral	te	liggen	in	zorg	

&	welzijn	en	de	industrie	omdat	daar	veel	banen	zijn.	(Kant-
tekening:	in	beide	sectoren	krimpt	de	werkgelegenheid)	

•	 	De	sectoren	bouw	en	vervoer	&	opslag	laten	een	lichte	groei	
van	het	aantal	banen	zien.	

•	 	In	2013/2014	zijn	de	meeste	vacatures	ontstaan	in	zorg	&	
welzijn,	detailhandel,	zakelijke	diensten	en	industrie.

 Aanbod (doelgroep)
Doelgroep Aantal 
Wajongers 133
WWB	(P-wet) 19.000
WW	 1.057

•	 	Focus	op	prioritaire	doelgroep	
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3. Drenthe
Betrokken partijen
Gemeenten	(Emmen,	Borger-Odoorn,	Coevorden,	De	Wolden,	Hoogeveen	en	
Midden-Drenthe),	UWV	Werkbedrijf	regio	Drenthe,	VNO-NCW,	FNV	en	CNV.

 Vraag (arbeidsmarkt/banen)
•	 	Kansrijke	branches:	horeca,	tuinbouw,	detailhandel,	vrije	

tijdsindustrie.	Schoonmaak	en	detailhandel	lijken	meest	
kansrijk	voor	doelgroep	Wajong/	Participatiewet.

•	 	De	uitstroom	naar	werk	via	het	uitzendbedrijf	is	groot	en	zal	
naar	verwachting	toenemen.	

•	 	Veel	seizoenschommelingen	in	de	werkgelegenheid.	Bran-
ches	waar	grotere	wervingen	jaarlijks	terugkeren:	de	groot-
handel,	voedingsindustrie	(Duitsland),	Vrije	tijdsindustrie	
(NL/D)	en	Groen.

•	 	Arbeidsmarkt	Duitsland	biedt	kansen.

 Aanbod (doelgroep)
Doelgroep Aantal 
Wajongers 4.600
Wsw-ers 2.074
Wachtlijst	Wsw	 295

•	 		Focus	op	doelgroep	Banen-
	 afspraak	(prioritaire	
	 doelgroep)	

 Doelstelling aantal banen
Totaal	aantal	banen		 Aantal	banen	 Aantal	banen	 Tot	en	met	2026
2015/2016	 marktsector	 overheidssector	
280 195 85 1.700

Match vraag en aanbod (werkgeversdienstverlening)
•			Combinatie	branchegerichte	en	geografische	benadering	van	

werkgeversdienstverlening.
•		4	subteams:	de	sectoren	Techniek	en	Diensten	en	de	gebieden	Oost	en	West.	
•			Projectmatige	werving	ten	behoeve	van	doelgroepen	(dienstverlening	waarin	

werkgever	wordt	bediend	door	één	adviseur	van	het	WSP,	één	Arbeidsdeskundige	en	
één	jobcoach	organisatie).

•			Wervingsprojecten	in	groothandel,	voedingsindustrie	(Duitsland),	vrije	tijdsindustrie	
(NL/D),	groen

•		Bijeenkomsten	voor	werkgevers	(in	2015	minimaal	2	bijeenkomsten).
•			De	samenwerking	met	uitzendbureaus	wordt	vormgegeven	door	twee	wekelijkse	

speeddates	in	Hoogeveen	en	specifieke	speeddates	in	Emmen,	bijeenkomsten	met	
uitzendbureaus,	scholingsprojecten,	wervingsprojecten	met	voor	grote	accounts	en	
relatiebeheer.

•			In	verschillende	branches	is	er	een	kwalitatieve	discrepantie.	Hier	zullen	in	de	loop	
van	2015	scholingsprojecten	starten	met	minimaal	een	baanintentie	(onder	andere	
olie	en	gas,	metaal,	groen)	

•			Breed	scala	van	dienstverlening	door	WSP:	informatie	en	advies,	werving	en	selectie	
van	kandidaten/	doelgroepen,	opzetten	specifieke	wervingstrajecten	in	combinatie	
met	scholing,	bedrijfsadvies;	faciliteren	ten	behoeve	van	selectiegesprekken	(ruimte,	
speeddate).

•		Loonwaardemethodiek:	de	taak-urenanalyse	van	UWV.

Wat valt op?
•			Bemiddelingen	op	Duitse	vacatures:	matchpunt	DE/NL	is	opgericht	dat	bestaat	uit	

gemeenten	langs	de	grens	van	Coevorden	tot	Badnieuweschans,	UWV,	EDR,	Landkreis	
Leer,	EmsAchse	en	Agentur	für	Arbeit.

•			Mogelijke	verbreding:	na	de	opstartfase	wordt	overwogen	of	de	agenda	van	het	
Werkbedrijf	verbreed	wordt	met	andere	thema’s	rondom	arbeidsmarktbeleid.

•			Specifieke	projecten:	proactief	kwalificatietrajecten	opzetten,	onder	andere	VoorWerk-
trajecten	voor	Wajongeren	in	samenwerking	met	WSW-organisaties	gericht	op	veel	
voorkomende	vacatures	voor	deze	doelgroep,	metaalopleiding,	logistieke	opleidingen	
(bijvoorbeeld	code	95).
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4. Noord-Holland Noord
Betrokken partijen
Regionaal	Platform	Arbeidsmarktbeleid	Noord-Holland	Noord,	6	gemeenten	subregio,	
4	gemeenten	subregio	Kop	van	Noord-Holland,	7	gemeenten	subregio	West-Friesland,	
UWV,	Ontwikkelingsbedrijf	Noord-Holland	Noord,	werkgeversorganisaties	(VNO-NCW	
west,	MKB-Nederland	Noord-Holland),	werknemersorganisaties	(FNV,	CNV,	VCP)	en	
onderwijsorganisaties	(Hogeschool	Inholland,	Clusius	college,	ROC	Horizon	College,	ROC	Kop	
van	Noord-Holland).

 Vraag (arbeidsmarkt/banen)
•	 	Zakelijke	diensten,	detailhandel	en	zorg	&	welzijn	zijn	be-

langrijke	sectoren	(80%	van	de	banen).
•	 De	uitzendsector	zal	in	2015	profiteren	van	het	
	 economisch	herstel.
•	 	De	situatie	voor	informaticaberoepen	voor	werkzoekenden	is	

het	meest	gunstig.
•	 	In	de	regio	liggen	kansen	in	de	sectoren:	Zorg,	Bouw	&	infra	

en	Procestechniek.

 Aanbod (doelgroep)
Doelgroep Aantal 
Wajongers 10.820
NWW 24.161
WWB	 8.700
WW	 12.905

•	 	Focus	op	brede	doelgroep	
•	 	24%	van	Wajongers	werkt

 Doelstelling aantal banen
Totaal	aantal	banen		 Aantal	banen	 Aantal	banen	
2015/2016	 marktsector	 overheidssector	
575 445 130 

Match vraag en aanbod (werkgeversdienstverlening)
•			Geografische	benadering	van	werkgeversdienstverlening.
•			Onder	het	programma	Inclusieve	Arbeidsmarkt	NHN	(2012-2014)	is	een	start	gemaakt	

met	de	gezamenlijke	dienstverlening	van	UWV	en	gemeenten	richting	werkgevers.	
Per	subregio	zijn	afspraken	gemaakt	over	de	werkgeversbenadering.	Er	is	een	
regionaal	model	ontwikkeld	voor	SROI	en	er	zijn	afspraken	gemaakt	over	
informatisering	en	een	eenduidig	instrumentarium.

•			Dienstverlening	WerkgeversServicepunt:	één	aanspreekpunt	voor	werkgevers	met	
betrekking	tot	personeelsvoorziening	voor	mensen	uit	de	doelgroep.	Daarnaast	is	er	
inzicht	in	een	groot	bestand	met	divers	personeel,	een	kosteloze	werving	&	selectie,	
de	mogelijkheid	tot	inzet	van	jobcoaches,		informatie	en	advies	over	subsidies	en	
regelingen,	ondersteuning	bij	Maatschappelijk	Verantwoord	Ondernemen	en	
arbeidsmarktinformatie	over	branches.

•			De	werkgeversdienstverlening	vindt	vanuit	dit	punt	plaats	door	gemeenten,	
	 UWV	en	SW.
•			Dienstverlening	WerkgeversServicepunt	met	betrekking	tot	de	Banenafspraak:	onder	

andere	bedrijfsadvies	inclusieve	arbeidsorganisatie	(het	in	beeld	brengen	van	taken/
werkzaamheden	in	een	organisatie	die	passend	zijn	voor	de	doelgroep	
banenafspraak),	ondersteuning	bij	werving	&	selectie	van	kandidaten	voor	
banenafspraak,	informatie	&	advies	over	banenafspraak	en	voorzieningen.

•			Om	te	bepalen	welke	vacature	naar	welke	subregio	wordt	doorgestuurd	wordt	
gekeken	naar	de	postcode	van	het	vestigingsadres	van	de	werkgever.	Als	de	werkgever	
kandidaten	uit	een	andere	subregio	wil,	dan	regelt	de	accounthouder	dat	met	de	
betreffende	subregio.

•			Op	het	niveau	van	de	arbeidsmarktregio	worden	activiteiten	ontplooid	onder	drie	
thema’s:	(1)	van	werk	naar	werk	(sectorale	en	intersectorale	mobiliteit	van	
werknemers);	(2)	van	school	naar	werk	(een	goede	aansluiting	tussen	onderwijs	en	
arbeidsmarkt	en	een	duurzame	arbeidstoeleiding	van	(kwetsbare)	jongeren);	(3)	van	
uitkering	naar	werk	(een	adequate	dienstverlening	vanuit	de	publieke	organisaties	
aan	werkgevers	en	het	realiseren	van	de	doelstellingen	van	het	regionaal	
Werkbedrijf).

•			Loonwaardemethodiek:	Dariuz.

Wat valt op?
•			Betrokken partijen: bij	dit	Werkbedrijf	hebben	ook	4	onderwijsinstellingen	en		

Ontwikkelingsbedrijf	Noord-Holland	het	convenant	ondertekend.	De	taak	van	het	
Ontwikkelingsbedrijf	is	verbinding	leggen	met	de	economische	clusterprogramma’s	
van	de	regio	en	een	actieve	bijdrage	leveren	aan	de	regionale	aanpak	op	gebied	van	
arbeidsmarktonderwijs.

•		 Stichting:	in	de	regio	is	het	regionaal	Werkbedrijf	aangesloten	bij	het	RPA-NHN	en	
werkt	het		onder	een	stichtingsvorm.	Het	stichtingsbestuur	is	hetzelfde	als	de	
stuurgroep.	Er	is	gekozen	voor	de	stichtingsvorm	omdat:	(1)	hierdoor	personeel	in	
dienst	genomen	kon	worden;	(2)	hierdoor	de	onafhankelijkheid	is	vergroot;	(3)	er	
sprake	is	van	bestuurdersaansprakelijkheid	waardoor	de	risico’s	verkleind	worden.	
Inmiddels	is	er	akkoord	gegeven	dat	UWV	ook	ingeschreven	kan	worden	in	de	
stichting.	Door	het	tekenen	van	het	convenant	hebben	partijen	zich	gecommitteerd	
aan	de	doelen	van	de	stichting.	Naast	de	stichting	is	er	ook	een	Algemene	
Vergadering	en	Expertgroep	van	het	RPA-NHN	met	alle	partners.

•		 Klankbordgroep: de	Algemene	Vergadering	en	Expertgroep	van	het	RPA-NHN	dient	
als	klankbord	voor	de	regionale	afspraken.	Hierin	zijn	werkgevers-,	werknemers-	en	
onderwijsorganisaties,	de	gemeenten	en	UWV	vertegenwoordigd.	De	individuele	
leden	worden	actief	betrokken	bij	de	sturing	van	de	activiteiten	in	de	verschillende	
themagebieden.

•			Het Kennis- en Adviescentrum RPA-NHN:	het	Kennis-	en	Adviescentrum	RPA-NHN	
ondersteunt	de	projectteams	en	stuurgroep	met	advies,	communicatie,	organisatie,	
administratie,	netwerk.

•		 Missie/visie ‘iedereen die kan werken gaat werken’:	werk	zorgt	voor	financiële	
zelfstandigheid,	draagt	bij	aan	het	gevoel	van	eigenwaarde	en	levert	een	bijdrage	aan	
een	sterke,	regionale	economie.	In	de	regio	zijn	de	krachten	gebundeld	om	iedereen	
die	kan	werken	aan	het	werk	te	helpen	en	houden.	De	komende	jaren	ligt	de	focus	op	
het	invullen	van	de	Banenafspraak.	

•			Subregionale samenwerkingsverbanden:	de	regio	Noord-Holland	Noord	bestaat	uit	
drie	subregio’s:	regio	Alkmaar,	Westfriesland	en	Kop	van	Noord-Holland.	Per	subregio	
zijn	diverse	samenwerkingsvormen	van	Sociale	Diensten	en	Sociale	Werkbedrijven.	
Dit	zijn	belangrijke	uitvoeringsorganisaties	die	mensen	met	afstand	tot	de	
arbeidsmarkt	bemiddelen	naar	werk.
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•			Leerwerkloket NHN:	het	Leerwerkloket	Noord-Holland	Noord	vormt	een	belangrijke	
schakel	tussen	ondernemers,	onderwijs	en	overheid	op	het	gebied	van	
scholingsvraagstukken	en	–advies	in	de	regio.	Een	van	de	resultaten	is	de	
ontwikkeling	van	de	Subsidiecalculator.	Daarnaast	worden	concrete	projecten	
uitgevoerd	met	als	doel	het	opleidingsniveau	van	de	beroepsbevolking	in	de	regio	
beter	te	laten	aansluiten	op	de	vraag	van	werkgevers.	

•			Subsidiecalculator:	bij	de	werkgeversdienstverlening	wordt	actief	gebruikgemaakt	
van	de	Subsidiecalculator.	De	online	subsidiecalculator	presenteert	regelingen	en	
subsidies	voor	een	nieuwe	medewerker	of	iemand	die	recent	in	dienst	is	getreden.	
Naast	de	hoogte	van	de	bedragen	geeft	de	calculator	achtergrondinformatie	over	de	
subsidies	en	regelingen	en	de	te	ondernemen	acties.	De	site	linkt	door	naar	
organisaties	waar	werkgevers	de	subsidie	of	regeling	kunnen	aanvragen.	Met	de	
online	calculator	kan	snel	de	financiële	voordelen	ontdekt	worden.

•			Mobiliteitsnetwerken:	in	de	regio	Noord-Holland	Noord	zijn	drie	
mobiliteitsnetwerken	van	werkgevers	actief.	In	deze	netwerken	worden	tussen	
werkgevers	vraag	en	aanbod	van	personeel	en	vacatures	uitgewisseld:	Huis	van	het	
Werk	(intersectoraal),	Regiomatchpoint	(overheid	&	zakelijke	dienstverlening)	en	
Mobiliteit	Zorg	&	Welzijn	(zorg	en	welzijn).

•			Opvallende activiteiten:	met	elkaar	(regiobreed	en	met	alle	organisaties)	aan	tafel	
gaan,	twee	kennissessies	ten	behoeve	van	werkgevers	organiseren,	structureel	elkaars	
flexibele	werkplek	benutten	ten	behoeve	van	kennisdeling	en	per	sector	5	werkgevers	
bezoeken	in	duo’s	vanuit	de	verschillende	organisaties,	met	als	vervolg	de	werkgevers	
uitnodigen	deel	te	nemen	aan	de	branche-inspiratietafel.	Daarnaast	2	a	3	keer	per	
jaar	informatiesessies/	vakontwikkelingsbijeenkomsten	organiseren	voor	
medewerkers	van	het	WSP	en	de	subregionale	samenwerkingsverbanden;	

	 sectorplan	Zorg.

Match vraag en aanbod (werkgeversdienstverlening)
•	 	Branchegerichte	benadering	van	werkgeversdienstverlening.
•	 	Sectorgewijze	aanpak	met	onder	andere	adviseurs	werkgeversdiensten	per	sector-

specialiteit	(zoals	Techniek,	Zorg	&	Welzijn	en	de	integrale	sectorale	aanpak	voor	
tekortsectoren).	De	accountmanagers	verdelen	hun	aandachtsgebieden	en	
speerpunten	per	sector,	passend	bij	de	lokale	situatie,	zodat	ze	hun	werkzaamheden	
optimaal	afstemmen	op	regionaal	niveau.	

•	 	Het	uitgangspunt	is	dat	in	principe	in	alle	sectoren	en	typen	bedrijven/organisaties	
mogelijkheden	voor	passend	werk	te	vinden	of	te	creëren	zijn.	De	inspanningen	van	
het	regionaal	Werkbedrijf	richten	zich	op	alle	bedrijven,	organisaties	en	instellingen	
waar	aanknopingspunten	te	vinden	zijn	voor	het	realiseren	van	de	doelstellingen.	
Voor	werkzoekenden	met	kennis	en	vaardigheden	die	aansluiten	bij	werk	in	een	
minder	voor	de	hand	liggende	branche	of	bedrijf,	wordt	gericht	naar	geïnteresseerde	
werkgevers	gezocht.

•	 	In	het	matchingsproces	zijn	de	geschiktheid	van	het	werk,	het	faciliteren	van	de	
werkgever	en	adequate	begeleiding	van	de	kandidaat	belangrijke	aandachtspunten.	
Het	Werkbedrijf	gaat	ervan	uit	dat	de	motivatie	van	werkgever	en	werkzoekende	
doorslaggevend	zijn.

5. IJsselvechtstreek
Betrokken partijen
14	gemeenten,	UWV	Werkbedrijf	Regio	IJsselvecht,	werkgeversorganisaties	(VNO-NCW	
en	MKB-Nederland),	werknemersorganisaties	(FNV	en	CNV)	en	onderwijsinstelling	
(Deltion	College).

 Doelstelling aantal banen
Totaal	aantal	banen		 Aantal	banen	 Aantal	banen	
2015/2016	 marktsector	 overheidssector	
505 365 140 

 Vraag (arbeidsmarkt/banen)
•	 	Sectoren	die	groei	laten	zien:	vervoer	&	dienstverlening,	

detailhandel,	zakelijke	dienstverleningen	(vooral	banen	
via	uitzendconstructie),	bouwnijverheid,	industrie,	
nutsbedrijven	en	delfstoffen	en	de	publieke	sector:	

	 onderwijs	(door	vergrijzing).	Een	opvallende	uitschieter	is	
	 de	landbouw.	Dat	is	echter	een	kleine	sector	in	de	regio.	
•	 	Kansen	liggen	in	de	volgende	sectoren:	Agrofood,	ICT,	

Duurzaam	en	energie,	Bouw	en	mobiliteit	en	Logistiek.

 Aanbod (doelgroep)
•	 	Focus	op	brede	doelgroep
•	 				Extra	aandacht	voor	50-
	 plussers	en	jongeren	tot		
	 27	jaar.	Een	specifieke		 	
	 doelgroep	hierin	zijn	de		
	 jongeren	afkomstig	vanuit	
	 het	Pro	VSO-onderwijs	en	de		
	 Entree-opleidingen.

 Eigen geformuleerde doelstellingen
•	 Het	creëren	van	585	garantiebanen	en	415	extra	(leerwerk)banen	in	de	periode	2014-2016.
•	 	In	2020	hebben	de	partners	in	het	regionaal	Werkbedrijf	2.100	(leerwerk	en	garantie)banen	
	 gerealiseerd	voor	de	doelgroep	van	de	Participatiewet.
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•	 	Het	regionaal	Werkbedrijf	levert	maatwerk	voor	iedere	werkzoekende	en	werkgever.	
Het	doel	is	om	mensen	arbeidsfit	te	maken	en/of	om	werk	passend	te	maken	
(bijvoorbeeld	door	jobcarving	of	het	investeren	in	scholing,	werknemersvaardigheden	
en	gezondheid).	Bij	de	werkgever	wordt	bekeken	hoe	het	werk	passend	kan	worden	
gemaakt.	

•	 	Met	het	regionaal	Werkbedrijf	bouwen	de	partners	1	huis	(front-office)	met	14	kamers	
(backoffice).	Binnen	de	gemaakte	bestuurlijke	samenwerkingsafspraken	is	voldoende	
ruimte	voor	lokale	invulling	van	de	werkgeversdienstverlening.	In	elke	gemeente	
wordt	gewerkt	vanuit	een	plan	van	aanpak	dat	regionaal	op	elkaar	is	afgestemd.	

•	 	Loonwaardemethodiek:	Dariuz.

Wat valt op?
•	 	Hoge ambitie:	Het	regionale	Werkbedrijf	heeft	haar	ambitie	voor	het	aantal	banen	

hoger	gelegd	(585	banen)	dan	vanuit	de	Werkkamer	is	opgedragen	(505	banen).
•	 	RPA:	in	regio	Zwolle	is	een	regionaal	Platform	Arbeidsmarkt	(RPA)	actief.	Hierin	

hebben	gemeenten,	sociale	partners	en	onderwijsinstellingen	zitting.	Met	de	komst	
van	de	participatiewet,	ligt	het	voor	de	hand	om	het	RPA	om	te	vormen	tot	het	RWB	
regio	Zwolle.

•	 	Doelgroep:	er	zijn	geen	kenmerken	over	de	doelgroep	in	de	documenten	opgenomen.
•	 	Contact met omliggende regio’s: het	ambtelijk	ondersteuningsteam	zal	contacten	

onderhouden	met	omliggende	arbeidsmarktregio’s,	de	provincie	en	andere	
stakeholders.	

•	 	Financiën:	in	de	documenten	staat	de	afspraak	dat	vertegenwoordiging	zijn	eigen	
kosten	draagt	voor	deelname	in	het	bestuur	van	het	Werkbedrijf	en	de	eigen	
ondersteuning.	Daarnaast	draagt	iedere	vertegenwoordiging	voor	een	kwart	bij	aan	
de	kosten	(in	uren)	voor	de	ondersteuning	van	(het	bestuur	van)	het	Werkbedrijf.	De	
kosten	die	verbonden	zijn	aan	het	inzetten	van	re-integratie	instrumenten	worden	
gedragen	door	UWV	Werkbedrijf	en	de	gemeenten.	

•	 	Samenstelling bestuur:	voorzitter	(portefeuillehouder	van	de	centrumgemeente),	
twee	leden	namens	de	14	gemeenten,	een	lid	namens	UWV,	een	lid	namens	een	
Hbo-instelling,	een	lid	namens	een	MBO-instelling,	een	lid	namens	VNO-NCW,	een	lid	
namens	MKB,	een	lid	namens	FNV	en	een	lid	namens	CNV.

•	 	Coördinator werkbedrijf:	voor	de	uitvoering	van	de	taken	van	het	werkbedrijf	en	
afstemming	binnen	de	verschillende	geledingen	zal	een	coördinator	werkbedrijf	
worden	aangesteld.	Deze	coördinator	heeft	ook	de	taak	om	werkgevers	in	de	regio	te	
enthousiasmeren	voor	deelname	aan	de	projecten	en	activiteiten	van	het	werkbedrijf.	
Nadrukkelijk	is	de	coördinator	geen	onderdeel	van	een	van	de	geledingen,	maar	staat	
hij	tussen	de	partijen	in.	

•	 	Kennis benutten: het	Werkbedrijf	gaat	gebruik	maken	van	in	SW-bedrijven	
aanwezige	expertise.	Daarbij	gaat	het	met	name	om	de	opgebouwde	ervaring	met	
het	opbouwen	van	relaties	met	bedrijven,	het	detacheren	van	mensen	met	
arbeidsbeperkingen,	het	inschatten	van	arbeidsmogelijkheden	en	het	bepalen	van	de	
condities	waaronder	plaatsing	kansrijk	is.	

•	 	Evaluatie:	partijen	staan	open	voor	permanente	evaluatie	van	de	gekozen	werkwijze	
en	bijstelling	daarvan	indien	wenselijk.	In	ieder	geval	zal	in	het	eerste	kwartaal	van	
2016	een	evaluatie	plaatsvinden.	Per	kwartaal	wordt	een	monitor	(dashboard)	
opgesteld	ter	evaluatie	van	de	ambities	voor	het	bestuur	van	het	RWB.

•	 	Werkgroep communicatie: het	RWB	richt	per	februari	2015	een	werkgroep	
communicatie	in,	die	aan	de	slag	gaat	met	het	strategisch	communicatieplan,	de	
inzet	van	communicatie	middelen	en	het	uitvoeren	van	praktische	activiteiten.	

•	 	Samenwerking onderwijs: vanwege	het	regionale	Sociaal	Akkoord	en	de	wens	om	te	
komen	tot	een	inclusieve	arbeidsmarkt	heeft	het	RWB	extra	aandacht	voor	kwetsbare	
doelgroepen	met	grotere	afstand	tot	de	arbeidsmarkt.	Hieronder	vallen	extra	
aandacht	voor	50-plussers	en	jongeren	tot	27	jaar.	Een	specifieke	doelgroep	hierin	

	 zijn	de	jongeren	afkomstig	vanuit	het	Pro	/	VSO-onderwijs	en	de	Entree-opleidingen.		
	 Vanuit	de	uitvoeringsagenda	wordt	de	samenwerking	met	deze	groep	specifiek			
	 gezocht.
•	 	Provincie stakeholder: het	RWB	is	een	samenwerking	met	ondernemers,	onderwijs,	

overheid	en	vakbonden.	Onder	overheidsorganen	verstaan	we	hier	de	14	gemeenten	
en	het	UWV.	De	Provincie	Overijssel	is	in	de	rol	van	stakeholder	ook	betrokken	bij	het	
regionaal	Werkbedrijf.
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6. Flevoland
Betrokken partijen
Gemeente	Almere,	gemeente	Dronten,	gemeente	Lelystad,	Noordoostpolder,	
gemeente	Urk,	UWV	Werkbedrijf	regio	Flevoland,	VNO-NCW	Midden/Flevoland	en	
MKB	Nederland	-	Midden,	FNV	en	CNV	(CNV	heeft	het	convenant	niet	ondertekend).

 Vraag (arbeidsmarkt/banen)
•	 	De	groeipotentie	zit	in	eerste	instantie	in	de	zakelijke	

dienstverlening
•	 	Groothandel,	Zorg	&	welzijn,	Vervoer	&	logistiek	hebben	

kansen	op	middellange	termijn
•	 	De	vrijetijdseconomie	is	speerpunt	in	de	EAF	en	is	een	

groeisector	in	de	provincie	Flevoland

 Aanbod (doelgroep)
•	 		Focus	op	doelgroep	

Banenafspraak	(prioritaire	
doelgroep)	

•	 	Vanwege	de	wens	om	te	
komen	tot	een	inclusieve	
arbeidsmarkt	heeft	het	RWF	
extra	aandacht	voor	kwetsbare	
doelgroepen	met	grotere	
afstand	tot	de	arbeidsmarkt	
(50-plussers	en	jongeren	tot	

	 27	jaar)

 Doelstelling aantal banen
Totaal	aantal	banen		 Aantal	banen	 Aantal	banen	
2015/2016	 marktsector	 overheidssector	
400 250 150 

Match vraag en aanbod (werkgeversdienstverlening)
•			Branchegerichte	benadering	van	werkgeversdienstverlening.
•			Uitgangspunten	werkgeversdienstverlening:	de	vraag	van	de	werkgevers	is	leidend,	in	

de	regio	is	één	(vast)	contactpersoon	per	werkgever,	gemeenten	en	UWV	zorgen	voor	
de	selectie	en	matching	van	werkzoekenden	en	regionale	inzet	van	faciliteiten	en	
instrumenten,	ontzorging	volgens	het	motto	‘Simpel,	snel	en	geen	gedoe’	en	
relatiebeheer	en	ontwikkeling	via	bedrijfskringen,	branche	en	sectorevenementen.	

•			In	2015	worden	afspraken	gemaakt	hoe	het	regionale	Werkbedrijf	aangesloten	wordt	
op	de	in	ontwikkeling	zijnde	overlegstructuur	van	economie,	onderwijs	en	
arbeidsmarkt.

•			Opvallende	acties:	gebruikmaken	van	alle	werkgeverscontacten,	niet	alleen	grote	
bedrijven	benaderen	maar	vooral	ook	het	MKB	in	Flevoland,	een	actiecampagne	
opzetten	voor	werkgevers	en	werkzoekenden,	het	bundelen	van	krachten	en	kennis	
met	betrekking	tot	kanssectoren,	topsectoren	en	gebiedsontwikkeling	en	het	
versterken	van	de	relatie	met	onderwijs	(mbo	en	hbo).

Wat valt op?
•	 	Marktbewerkingsplan	is	tot	stand	gekomen	met	ondersteuning	van	de	werkgroep	

regionaal	Werkbedrijf	Flevoland	bestaande	uit	VNO-NCW	Flevoland,	MKB	Nederland-
Midden,	UWV,	FNV,	gemeente	Almere,	Dronten,	Noordoostpolder,	Lelystad,	Urk	en	LTO.

•	 	Het	doel	is	werkgevers	actief	te	betrekken	bij	de	wijze	waarop	ondernemers	straks	
geïnformeerd	worden	over	de	doelgroep	garantiebanen,	in	samenwerking	met	de	
bedrijfskringen	van	VNO-NCW	(aansluiten	bij	aanwezige	infrastructuur	van	VNO-
NCW).	

•	 	Partners	in	de	tweede	schil	(re-integratie-	en	uitzendbureaus,	SW-bedrijven	en	
maatschappelijke	organisaties)	informeren	werkgevers	en	jagen	hen	aan	om	banen	
ter	beschikking	te	stellen.	Het	netwerk	van	de	partners	wordt	opengesteld	en	ingezet.

•	 	Interne	nieuwsbrief	(voor	alle	partners	in	het	Werkbedrijf	om	kennis	te	delen).
•	 	Inrichten	van	twee	klankbordgroepen	werkgevers	/	doelgroep.
•	 	Activiteiten	onderverdeeld	in	bestuurlijk,	tactisch	en	operationeel.
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7. Zaanstreek Waterland
Er zijn geen documenten (convenant en/of marktbewerkingsplan) van regionaal 
Werkbedrijf Zaanstreek Waterland opgestuurd. Daarmee is deze arbeidsmarktregio 
niet meegenomen in de analyse.

Update 8 april 2015:
Wij	hebben	in	de	regio	Zaanstreek-Waterland	nog	geen	convenant	en	ook	nog	geen	
marktbewerkingsplan	opgesteld.	We	zijn	recentelijk	ermee	begonnen	en	streven	ernaar	
om	deze	in	juni	in	het	bestuur	van	het	Werkbedrijf	af	te	tikken.	

8. Zuid-Kennemerland 
Er zijn geen documenten (convenant en/of marktbewerkingsplan) van regionaal 
Werkbedrijf Zuid-Kennemerland opgestuurd. Daarmee is deze arbeidsmarktregio 
niet meegenomen in de analyse.

Update 11 mei 2015:
De	planning	nu	is	dat	het	convenant	half	juni	is	getekend.

Update 17 april 2015:
Aan	het	marktbewerkingsplan	wordt	nu	voortvarend	gewerkt.	
Het	marktbewerkingsplan	is	niet	voor	1	juni	gereed.

9. Twente
Betrokken partijen
14	gemeenten	uit	de	arbeidsmarktregio,	UWV,	werkgeversorganisaties	(VNO-NCW	
Midden	en	MKB-Nederland	Midden)	en	werknemersorganisaties	(FNV	en	CNV).

 Vraag (arbeidsmarkt/banen)
•	 	De	kansrijke	sectoren	zijn:	techniek	(inclusief	industrie	en	

bouw),	zorg,	logistiek	en	retail	&	handel.
•	 	In	de	sectoren	zorg	&	welzijn	en	industrie	zijn	veel	

banen.	Kanttekening	daarbij:	in	deze	sectoren	krimpt	de	
werkgelegenheid.	

•	 	Lichte	groei	aantal	banen	in:	bouw	en	vervoer	&	opslag.	
•	 	Meeste	vacatures	in	2013/2014	zijn	ontstaan	in	de	

detailhandel,	zakelijke	diensten,	industrie,	zorg	&	welzijn.	
•	 	De	vraag	naar	arbeid	verandert	structureel:	er	is	sprake	

van	een	stijging	van	het	gevraagde	opleidingsniveau	en	
gedragscompetenties	als	probleemoplossend	vermogen,	
flexibiliteit,	initiatief	en	samenwerken	worden	belangrijker.	

 Aanbod (doelgroep)
Doelgroep Aantal 
Wajongers 11.200
WWB	 13.800
WW	 17.600

•	 	Focus	op	brede	doelgroep	

 Doelstelling aantal banen
Totaal	aantal	banen		 Aantal	banen	 Aantal	banen	
2015/2016	 marktsector	 overheidssector	
790 515 275 

Match vraag en aanbod (werkgeversdienstverlening)
•			Branche	gerichte	benadering	van	werkgeversdienstverlening.
•			Dit	Werkplein	kent	drie	locaties.	In	Almelo	voor	Noord	Twente,	in	Hengelo	voor	

Midden-Twente	en	in	Enschede	voor	Zuid-West	Twente.	Het	Werkplein	voert	de	
werkgeversbenadering	en	het	marktbewerkingsplan	uit.	Aan	elke	locatie	zijn	
verschillende	gemeenten	verbonden.	Zij	zijn	verantwoordelijk	voor	de	ondersteuning	
naar	werk	van	hun	werkzoekende	inwoners	en	bedienen	gezamenlijk	de	werkgevers	
in	hun	subregio.	Daarvoor	maken	zij	(op	basis	van	de	regionale	werkgeversbenadering	
en	het	regionale	marktbewerkingsplan)	een	specifiek	plan	van	aanpak.	In	dat	plan	
van	aanpak	maken	zij	bijvoorbeeld	brancheplannen	en	nadere	afspraken	met	
werkgevers	over	de	garantiebanen.

•			De	14	gemeenten	gaan	op	het	gebied	van	EZ	en	Arbeidsmarkt	sectoraal	werken.	
Twente	is	immers	een	Daily	Urban	System	met	één	arbeidsmarkt.	Er	zijn	12	sectoren	
onderscheiden	en	per	sector	zijn	2	bestuurlijke	aanspreekpunten	benoemd.

•			De	arbeidsmarktmonitor	Twente,	die	elke	twee	maanden	verschijnt,	biedt	inzicht	in	
het	arbeidsaanbod.	Zo	hebben	we	actuele	kennis	van	het	aantal	werkzoekenden,	
welke	uitkeringen	zij	hebben	en	hoe	de	leeftijdsverdeling	is.
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•			Om	resultaten	te	boeken	is	het	van	belang	om	te	focussen	op	kansrijke	branches	en	
op	werkgevers	die	welwillend	zijn.	Niet	alles	kan	tegelijk.	Daarom	wordt	een	begin	
gemaakt	met	de	kansrijke	sectoren	techniek	(inclusief	industrie	en	bouw),	zorg,	
logistiek	en	retail	&	handel.

•			Gemeenten,	UWV	en	SW	maken	onderling	afspraken	over	de	lokale	binding	met	
werkgevers.		Zij	benaderen	alle	soorten	werkgevers.	Grote	bedrijven,	maar	ook	veel	
MKB.	Juist	de	doelgroep	Banenafspraak	is	vaak	goed	te	plaatsen	in	het	MKB.	Het	UWV	
heeft	bijvoorbeeld	goede	resultaten	behaald	met	het	plaatsen	van	Wajongers	bij	
bedrijven	onder	de	20	werknemers.	In	de	uitvoering	besteedt	het	Werkbedrijf	
bijzondere	aandacht	aan	het	voorkomen	van	concurrentie	tussen	doelgroepen	en	
partijen.

Wat valt op?
•		 Relevante actoren:	naast	de	werkgevers	en	ondernemers	(potentiële	klanten	en	

bestaande	klanten),	zijn	er	ook	andere	actoren	van	belang	in	onze	werkwijze:	(1)	
afdelingen	binnen	de	gemeenten	die	Social	Return	on	Investment	inzetten;	(2)	de	
afdeling	Economische	Zaken	in	het	bijzonder,	hun	bedrijfscontactfunctionarissen	
hebben	een	zeer	uitgebreid	netwerk	dat	ook	bruikbaar	is	voor	ons;	(3)	SW-bedrijven	
die	met	hun	specifieke	kennis	en	expertise	van	arbeidsgehandicapten	kunnen	
ondersteunen	in	de	begeleiding	van	de	doelgroep	en	het	ontzorgen	van	de	
werkgevers;	(4)	andere	regionale	en	provinciale	projecten	waar	het	Werkplein	op	aan	
kan	sluiten	om	synergie	te	creëren	in	de	regio;	(5)	uitzendbureaus	hebben	de	kennis,	
expertise	en	ervaring	om	creatief	mensen	aan	het	werk	te	helpen.	Ze	zijn	een	goede	
partner	om	mensen	met	een	korte	afstand	tot	de	arbeidsmarkt	te	plaatsen	en	
beschikken	over	uitgebreid	netwerk	van	werkgevers	in	de	regio	en	daarbuiten;	(6)	
onderwijsinstellingen	zijn	essentieel	om	de	juiste	mensen	op	de	juiste	plek	te	leveren.

•			Aansluiting bij regionale initiatieven: het	plan	richt	zich	op	de	bestaande	situatie	in	
Twente	en	sluit	aan	bij	Twentse	initiatieven	op	het	gebied	van	de	arbeidsmarkt,	zoals	
het	Twents	arbeidsmarktperspectief	2020,	het	Jongerenoffensief	2.0	(voorheen	
Actieplan	Jeugdwerkloosheid),	het	Techniekpact	en	Twente	Werkt.	Daarin	zijn	
programma-	of	actielijnen	beschreven	die	nader	zijn	uitgewerkt	in	concrete	
arbeidsmarktprojecten.

•			Kennis delen:	Binnen	elke	subregio	worden	kennis	en	ervaringen	gedeeld	via	
structureel	overleg		De	teams	werkgeversdienstverlening	komen	regelmatig	bij	
elkaar:	in	elke	subregio	6	–	12	keer	per	jaar	en	1	à	2	keer	per	jaar	voor	de	hele	regio	
Twente.	Bij	de	regionale	bijeenkomsten	worden	portefeuillehouders	ook	betrokken.	
De	beleidsadviseurs	arbeidsmarktbeleid	treffen	elkaar	ook	regelmatig.	Het	initiatief	
ligt	bij	de	gemeente	van	de	Werkpleinlocatie.

10. Groot Amsterdam 
Betrokken partijen
UWV,	8	gemeenten	(Aalsmeer,	Amstelveen,	Amsterdam,	De	Ronde	Venen,	Diemen,	
Ouder-Amstel	Haarlemmermeer	en	Uithoorn),	VNO-NCW	West,	MKB-Nederland	
Amsterdam,	FNV,	VCP	en	CNV.

 Vraag (arbeidsmarkt/banen)
•	 	Sectoren	met	toenemende	werkgelegenheid:	Groothandel,	

Vervoer	&	opslag,	Onderwijs,	Detailhandel,	Horeca	en	
Zakelijke	dienstverlening.

•	 	Bij	de	informaticaberoepen	is	vanaf	hoger	MBO-niveau	
krapte.	De	arbeidsmarkt	voor	de	economisch-administratieve	
beroepen	is	over	het	algemeen	ruim,	maar	op	WO-niveau	
(master)	is	de	arbeidsmarkt	‘zeer	krap’.

 Aanbod (doelgroep)
Doelgroep Aantal 
Wajongers	 11.976
Wv. volledig  10.832
ongeschikt
WWB	 40.610
WW	 30.534

•	 	Focus	op	dit	moment	op	
	 de	prioritaire	doelgroep.	

 Doelstelling aantal banen
Totaal	aantal	banen		 Aantal	banen	 Aantal	banen	
2015/2016	 marktsector	 overheidssector	
440 264 166 

Match vraag en aanbod (werkgeversdienstverlening)
•			Branchegerichte	benadering	van	werkgeversdienstverlening.
•			Het	WSP	benadert	de	markt	branchegewijs.	De	dominantie	van	de	brancheteams	

binnen	het	WSP	is	dan	ook	groot.	Zij	zijn	het	die	midden	in	de	markt	staan	en	de	
relaties	onderhouden	met	onze	opdrachtgevers.	De	teams	werken	met	
brancheplannen	waarin	zij	aangeven	hoe	zij	de	arbeidsmarkt	van	hun	branche	
bewerken.	

•			Binnen	het	WSP	zijn	7	brancheteams	operationeel:	Agrarische	sector	&	
groenvoorziening	(Agro),	Bouw,	industrie	en	techniek	(BIT),	Horeca,	recreatie	en	
catering	(HRC),	Retail,	groothandel	en	ambachten	(RGA),	Transport	en	logistiek	(T&L),	
Zakelijke	en	persoonlijke	dienstverlening	(ZPD)	en	Zorg,	welzijn	en	onderwijs	(ZWO).

•			Daarnaast	is	ervoor	gekozen	om	speciale	aandachtsgebieden	(thema’s)	in	de	
marktbewerking	aan	te	brengen.	Motivatie	hiervoor	is	dat	(1)	op	de	actuele	en/of	
verwachte	regionale	arbeidsmarkt	juist	deze	doelgroepen	om	extra	aandacht	en	inzet	
vragen	of	dat	(2)	juist	dit	aandachtsgebied	kansen	biedt	voor	de	doelgroepen	van	het	
WSP.	De	thema’s	zijn:	Jongeren,	Arbeidsgehandicapten,	55-plussers	en	Sport.	Deze	
thema’s	vormen	integraal	onderdeel	van	de	brancheplannen.	Dit	laatste	wordt	ook	
bevorderd	door	de	projectteams	die	rondom	de	thema’s	zijn	georganiseerd.
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plaatsingen.	Een	arbeidspool	brengt	geschikte	kandidatuur	in	beeld	en	biedt	actuele	
kennis	over	kandidaten,	waardoor	WSP	zijn	acquisitie	kan	aanscherpen	en	sneller	kan	
reageren	op	vacatures.	Met	een	arbeidspool	kan	het	WSP	ook	zijn	dienstverlening	bij	
korte	en	tijdelijke	klussen	van	werkgevers	aanbieden.	Het	arbeidspoolgericht	werken	
zorgt	voor	duidelijke	eisen	die	aan	kandidaten	worden	gesteld.	Een	voorwaarde	voor	
een	arbeidspool	is	een	(verwachte)	behoefte	aan	werk	op	een	specifiek	vlak.	Deze	
zomer	zal	een	proeftuin	van	start	gaan	waarbij	geëxperimenteerd	wordt	met	2	
arbeidspools	door	een	team	vanuit	de	diverse	partnerorganisaties.	Naar	verwachting	
zal	ook	voor	de	doelgroepen	uit	het	Sociaal	Akkoord	een	gezamenlijke	pool	

	 worden	opgezet.
•		 Samenwerking met uitzendbureaus: de	brancheteams	Agrarische	sector	&	

groenvoorziening	en	Bouw,	Industrie	&	Techniek	(BIT)	organiseren	speedmeets	tussen	
kandidaten,	WSP	en	uitzendbureaus.	De	uitzendorganisaties	sturen	vooraf	hun	
vacatures,	waarna	de	adviseurs	uit	de	brancheteams	voorafgaand	aan	de	speedmeet	
gericht	kandidaten	selecteren.	Ook	in	het	project	Jeugd	is	sprake	van	samenwerking	
met	uitzendbureau.	In	Q3	en	Q4	vinden	er	gesprekken	plaats	met	een	grote	uitzender	
die	in	het	kader	van	zijn	socialreturnverplichting	de	wens	heeft	uitgesproken	een	
grote	groep	Amsterdamse	jongeren	binnen	4	jaar	aan	een	baan	te	helpen.

•		     Structureren van relatiebeheer en nieuwe acquisitiewerkzaamheden:	het	
systematisch	uitzetten	van	acquisitie	op	prioriteitsgebieden,	waarvan	wordt	
verwacht	dat	het	resultaat	op	zal	leveren	binnen	de	branches.	Hierbij	dient	de	totale	
werkgeversportfolio	per	branche	volgens	het	zogenaamde	ENM-model	onderverdeeld	
te	worden	in	leads,	kansen	en	successen,	zodat	op	deze	verschillende	clusters	acties	
kan	worden	ondernomen.	Binnen	dit	model	kunnen	leads	gezien	worden	als	
bestaande	en	nieuwe	werkgeverscontacten	die	binnen	de	prioriteitsgebieden	
geselecteerd	zijn	om	voor	acquisitie	te	worden	benaderd.	Wanneer	een	lead	
vervolgens	benaderd	is,	kan	dit	contact	uitgroeien	tot	een	kans,	als	het	WSP	voor	de	
betreffende	werkgever	mag	bemiddelen	bij	een	vacature.

•			Om	het	marktpotentieel	binnen	de	branches	te	verhogen,	worden	verschillende	acties	
in	gang	gezet.	Onder	andere:	(1)	er	wordt	een	plan	geschreven	en	geoperationaliseerd	
om	de	acquisitiewerkzaamheden	binnen	alle	branches	van	een,	in	principe,	uniforme	
structuur	te	voorzien;	(2)	vanuit	het	kenniscentrum	WSP	zal	de	komende	tijd	ingezet	
worden	op	het	ontwikkelen	van	innovatieve	concepten	en	werkarrangementen;	(3)	de	
PR-	en	marketingactiviteiten	staan	het	komende	half	jaar	in	het	teken	van	speciale	
thema’s;	(4)	inzetten	op	het	verbeteren	en	versnellen	van	de	matching	tussen	vraag	
en	aanbod.

•			In	de	regio	hebben	meer	dan	10.000	mensen	een	Wajong-	of	WSW-wachtlijststatus.	
Bij	deze	groep	moet	nog	beter	hun	capaciteiten	voor	de	arbeidsmarkt	in	beeld	
worden	gebracht.	Zonder	een	adequaat	inzicht	in	de	competenties	en	
productiecapaciteit	van	de	kandidaten	kan	de	vraag	bij	werkgevers	niet	goed	worden	
bewerkt	en	kan	een	match	onvoldoende	plaatsvinden.	We	gaan	daarom	een	pool	
vormen	van	mensen	met	een	Wajong-	of	WSW-wachtlijststatus.	Deze	mensen	vormen	
de	zogenaamde	etalage	en	vanuit	hier	kan	zo	snel	mogelijk	de	match	plaatsvinden.

Wat valt op?
•		 Bestuurlijk overleg:	de	directeur	van	Stichting	Pantar	Amsterdam	is	namens	de	

SW-bedrijven	in	de	regio	adviserend	lid	van	het	bestuurlijk	overleg.
•		 Co-creatie en Bottom-up: 22	april	was	er	een	bijeenkomst	om	met	allerlei	partijen	te	

praten	over	strategisch	kader	voor	WSP.	Dit	was	een	interactieve	sessie	voor	en	door	
WSP-collega’s	en	arbeidsmarktpartners.	In	deze	bijeenkomst	werden	kennis,	ideeën	
en	cases	uit	de	praktijk	uitgewisseld,	wat	de	input	vormt	voor	het	strategisch	kader.	
Het	gaat	om	interactieve	en	productieve	gesprekken	over	de	volgende	thema’s:	trends	
&	ontwikkelingen	op	de	arbeidsmarkt,	match	vraag	&	aanbod,	doelgroepen	en	de	
service	van	het	WSP.

•	  Cliëntparticipatie:	de	taak	van	gemeenten	en	UWV	is	om	cliëntparticipatie	te	
faciliteren	en	de	taak	van	werknemersorganisaties	is	om	cliëntparticipatie	te	
stimuleren.

•		 Pilotregio: de	regio	is	in	februari	2014	door	de	Werkkamer	aangewezen	als	pilotregio.	
Het	doel	van	de	pilot	is	om	in	samenwerking	met	werkgevers,	vakbonden,	
regiogemeenten	en	UWV	invulling	te	geven	aan	het	regionaal	Werkbedrijf	en	zo	een	
voorbeeld	te	vormen	voor	andere	regio’s.	Naar	verwachting	zal	de	pilot	Werkbedrijf	in	
het	vierde	kwartaal	van	2014	worden	afgerond	en	zal	Groot-Amsterdam	voor	1	januari	
2015	een	functionerend	Werkbedrijf	kennen.

•	  Bedrijfsscan: aan	de	voorkant	van	het	proces	bieden	we	de	komende	periode	een	
kosteloze	bedrijfsscan	aan.	Het	is	van	belang	om	met	de	werkgever	te	kijken	welke	
mogelijkheden	er	binnen	het	bedrijf	zijn	voor	mensen	met	een	arbeidsbeperking.	Een	
bedrijfsscan	kan	hier	inzicht	in	bieden	en	legt	ook	de	basis	voor	samenwerking	tussen	
werkgever	en	WSP.	Drie	teamleden	volgen	de	opleiding	bedrijfsscan.	

•		 Het ontwikkelen van arbeids- en flexpools:	in	2012	is	het	WSP	van	start	gegaan	met	
een	schoonmaakpool.	Het	blijkt	een	adequaat	middel	om	meer	plaatsingen	te	
realiseren,	vacatures	te	acquireren	en	kandidaten	op	vacatures	aan	te	leveren	binnen	
een	overeengekomen	termijn.	Zo	draagt	een	arbeidspool	van	werkzoekenden	bij	aan	
het	realiseren	van	een	verbetering	in	kwaliteit,	kwantiteit	en	snelheid	van	
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11. Stedendriehoek en 
Noordwest Veluwe 
Betrokken partijen
14	gemeenten,	UWV	Werkbedrijf	Regio	Stedenvierkant,	VNO-NCW	regio	
Stedendriehoek	en	Noord-Veluwe,	FNV	en	CNV.	

 Vraag (arbeidsmarkt/banen)
•	 	Veel	vraag	naar	technisch	personeel	en	naar	middelbaar	
	 en	hoger	economisch-administratief	personeel.
•	 	Groeiverwachting	in	de	Transportsector.
•	 	Groeiverwachting	in	de	Groothandel.
•	 	Verwachting	dat	de	uitzendsector	in	2015	de	sterkste	

banengroei	van	alle	sectoren	zal	hebben.

 Aanbod (doelgroep)
•	 	Focus	op	brede	doelgroep:		niet	

alleen	prioriteit-groepen,	maar	
een	bredere	doelgroep	met	
afstand	tot	de	arbeidsmarkt	
(SW,	UWV	en	WWB	bestand).	

Match vraag en aanbod (werkgeversdienstverlening)
•			Branchegerichte	benadering	van	werkgeversdienstverlening.
•			Subregionaal	zijn	er	veel	bestaande	relaties	met	ondernemers.	Deze	worden	

subregionaal	en	regionaal	onderhouden	en	verder	uitgebreid	door	accountmanagers.	
Werkgevers	zelf	zijn	actief	middels	de	diverse	‘scoorts’	waarbij	ze	in	
competitieverband	mensen	met	een	afstand	tot	de	arbeidsmarkt	plaatsen.	
Werkgevers	uit	Deventer,	Apeldoorn,	Zutphen,	Brummen,	Epe	en	Voorst	Scoort	(www.
deventerscoort.nl)	enthousiasmeren	andere	werkgevers	in	hun	netwerk	om	deuren	te	
openen	voor	mensen	met	een	afstand	tot	de	arbeidsmarkt.	Daarnaast	werkt	Match	
met	betrekking	tot	het	ambassadeurschap	met	het	zogenaamde	
duurzaamheidscertificaat	voor	werkgevers	die	aandacht	hebben	voor	duurzaam	
personeelsbeleid.

•			De	arbeidsmarktregio	Stedenvierkant	omvat	twee	grote	subregio’s,	namelijk	de	
Stedendriehoek	en	Noord	Veluwe.	Beide	regio’s	kennen	een	eigen	
arbeidsmarktoverleg,	te	weten	respectievelijk	de	Strategische	Board	Stedendriehoek	
(tafel	Stedendriehoek	leert	en	tafel	Stedendriehoek	werkt)	en	het	Platform	Onderwijs-
Arbeidsmarkt	Noord	Veluwe.	De	arbeidsmarktplatforms	in	beide	subregio’s	hebben	
als	doel	het	bevorderen	van	werkgelegenheid	en	het	duurzaam	versterken	van	het	
functioneren	van	de	regionale	arbeidsmarkt.	Het	regionaal	Werkbedrijf	speelt	als	
uitvoeringsorganisatie	een	belangrijke	rol	bij	het	realiseren	van	deze	doelstellingen.	
Daarom	vindt	tussen	het	regionaal	Werkbedrijf	en	de	beide	arbeidsmarktplatforms	
over	en	weer	een	uitwisseling	plaats	van	ideeën	en	een	praktische	vertaling	daarvan	
naar	concrete	projecten	en	acties.

 Doelstelling aantal banen
Totaal	aantal	banen		 Aantal	banen	 Aantal	banen	 Tot	en	met	2026
2015/2016	 marktsector	 overheidssector	
860 520 340 5.020

•			De	werkgeversdienstverlening	werkt	branchegericht	en	met	een	vast	contactpersoon	
voor	de	werkgever.	Het	uitgangspunt	is	één	aanspreekpunt	per	specialisme	voor	de	
werkgever.

	 	Dus:	1	jobcoach,	1	consulent	en	1	key-accountmanager.	De	accountmanager	gaat	
regelmatig	met	de	ondernemer	in	gesprek	om	te	bespreken	hoe	de	samenwerking	
verloopt,	welke	kansen	er	liggen	en	op	welke	wijze	deze	kunnen	worden	verzilverd.	De	
consulent	onderhoudt	het	contact	in	het	kader	van	de	match	en	de	plaatsing.	Hoe	
gaat	het	met	de	werknemer,	wat	is	nodig	om	bij	te	sturen	of	te	verbeteren?	De	
jobcoach	bekijkt	met	de	werknemer	en	werkgever	wat	er	nodig	is	om	zo	goed	
mogelijk	te	functioneren	en	bij	te	sturen.	Tevens	schakelt	hij/zij	anderen	in	waar	dat	
nodig	is,	bijvoorbeeld	wanneer	de	medewerker	schulden	blijkt	te	hebben.	

•			Loonwaardemethodiek:	Dariuz.

Wat valt op?
•			Het	marktbewerkingsplan	is	samengesteld	door	mensen	uit:	gemeente	Apeldoorn,	

UWV,	Match,	Sociale	dienst	Veluwerand,	Deventer	werktalent,	Delta	&	Het	plein	
Zutphen/Lochem.

•			Samenstelling bestuur:	4	bestuursleden	vanuit	gemeenten	(subregio’s),	1	bestuurslid	
van	UWV,	4	bestuursleden	van	werkgevers	(van	elke	subregio	één	ondernemer)	en	2	
bestuursleden	van	werknemersorganisaties	(van	FNV	en	CNV).	Werkgevers	zijn	dus	in	
relatief	groot	aantal	vertegenwoordigd	in	het	bestuur.

•			Voorzitterschap: op	basis	van	gelijkwaardigheid	en	gezamenlijke	
verantwoordelijkheid:	elk	jaar	een	andere	bestuursgeleding	(2015	door	
centrumgemeente	Apeldoorn).

•			Cliëntenparticipatie:	Regionale	cliëntenraad	(bestaande	uit	een	representatieve	
vertegenwoordiging	van	2	personen	per	subregio	vanuit	de	lokale	Cliëntenraden	plus	
2	vertegenwoordigers	van	de	Cliëntenraad	UWV)	adviseren	gevraagd	en	ongevraagd	
over	de	ontwikkeling,	besluitvorming	en	uitvoering	van	het	regionaal	Werkbedrijf.

•	  Begroting:	een	begroting	voor	2015	is	opgenomen	in	het	document.	In	deze	begroting	
staan	de	volgende	kostenposten:	het	faciliteren	van	cliëntenparticipatie,	ambtelijke	
(beleids)ondersteuning,	secretariële	ondersteuning,	het	doorontwikkelen	van	
regionale	werkgeversdienstverlening,	de	inhoudelijke	uitwerking	van	het	basispakket	
aan	instrumenten,	monitoring	van	resultaten	van	gerealiseerde	banen,	
communicatie,	het	ontwikkelbudget	voor	nieuwe	projecten	en	onvoorziene	kosten.

•			Betrekken van samenwerkende partijen:	jaarlijks	organiseert	het	regionaal	
Werkbedrijf	een	werkconferentie	voor	alle	samenwerkende	partijen,	waaronder	de	
gemeenteraden	van	de	14	deelnemende	gemeenten.	Tijdens	deze	werkconferentie	
kan	input	worden	gegeven	op	het	marktbewerkingsplan	en	legt	het	bestuur	
verantwoording	af	over	de	behaalde	resultaten.

•			Strategische board: de	arbeidsmarktregio	Stedendriehoek	en	Noord	Veluwe	heeft	
vooruitlopend	de	strategische	board	geïntroduceerd.	Hierin	trekken	de	vier	O’s	
(Ondernemers,	Onderwijs,	Overheid	en	Onderzoek)	samen	op	om	de	laagste	
werkloosheid	in	Nederland	te	realiseren.	Op	dit	moment	werken	de	gemeenten,	
sociale	werkbedrijven	en	het	UWV	al	nauw	samen	in	regionaal	verband	bij	de	
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uitvoering	van	de	Sectorplannen	en	het	Actieplan	Jeugdwerkloosheid.	Daarnaast	
wordt	de	voorbereiding	gedaan	van	een	regionale	aanvraag	Europees	Economisch	
Sociaal	Fonds	(ESF)-subsidie	(gericht	op	het	speciaal	onderwijs).		

•	  Klankbordgroep: de	klankbordgroep	bestaat	uit	werkgevers,	afzonderlijke	
onderwijsinstellingen,	cliëntenraden	en	vertegenwoordigers	van	gemeenten	die	geen	
deel	uitmaakten	van	de	regionale	Werkkamer.	De	klankbordgroep	heeft	de	voorstellen	
van	de	regionale	Werkkamer	getoetst,	voordat	deze	zijn	doorgeleid	naar	de	
Stuurgroep.	De	aanbevelingen	van	de	klankbordgroep	zijn	waardevol	geweest	in	de	
voorbereiding	van	het	beslisdocument.

•			Klankbordgroep van ondernemers: het	idee	is	dat	de	ambassadeurs	een	
klankbordgroep	vormen.	De	uitwerking	van	instrumenten	wordt	ter	toetsing	
voorgelegd	aan	deze	groep.	

•			Social communities:	deze	communities	zijn	ingericht	voor	en	door	werkgevers.	De	
communities	zijn	beschikbaar	in	Deventer,	Apeldoorn,	Zutphen,	Brummen,	Epe	en	
Voorst	onder	de	werknaam	‘Scoort’	(bijvoorbeeld	www.deventerscoort.nl).	Werkgevers	
zetten	in	deze	werkwijze	hun	netwerk	in	om	deuren	te	openen	voor	
accountmanagers	en	zo	kansen	te	creëren	voor	mensen	met	een	afstand	tot	de	
arbeidsmarkt.	Uniek	hieraan	is	dat	ondernemers	andere	ondernemers	vertellen	over	
hun	ervaringen	met	het	inzetten	van	diverse	doelgroepen.	De	ondernemers	die	
betrokken	zijn	bij	de	diverse	‘Scoort’s	worden	ambassadeurs	genoemd.	Onderzocht	
wordt	of	het	mogelijk	is	een	‘Scoort’	op	te	zetten	in	de	regio	Noord-Veluwe.

•			Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO):	de	prestatieladder	laat	zien	in	welke	
mate	arbeidsorganisaties	bijdragen	aan	werkgelegenheid	voor	mensen	met	een	
afstand	tot	de	arbeidsmarkt.	De	PSO	is	een	landelijk	onafhankelijk	certificaat	dat	
erkenning	geeft	aan	werkgevers	voor	de	inzet	van	diverse	doelgroepen	binnen	hun	
bedrijfsprocessen	(www.pso-nederland.nl).

12. Gooi en Vechtstreek
Betrokken partijen
VNO	NCW	West,	MKB-Nederland	Noord	Holland,	FNV,	CNV,	onderwijsorganisaties	
(ROCvA),	gemeenten	(voorzitter	Werkkamer,	voorzitter	van	de	stuurgroep	sociaal	
domein	18+	en	voorzitter	van	het	portefeuillehoudersoverleg	economie)	en	UWV.

 Aanbod (doelgroep)
•	 	Focus	op	prioriteit	doelgroep	

Match vraag en aanbod (werkgeversdienstverlening)
•			Partijen	zijn	zich	ervan	bewust	dat	de	doelstellingen	uit	dit	convenant	vragen	om	een	

gezamenlijke	aanpak	door	werkgevers,	werknemers,	overheid	en	onderwijs.	Waarbij	
de	kennis,	faciliteiten	en	inzet	van	diverse	organisaties	onontbeerlijk	zijn.	
“Samenwerken	en	doen”	zijn	leidende	motieven	bij	de	uitvoering	van	het	convenant.

•			Voor	een	goed	draaiende	economie	is	het	noodzakelijk	dat	er	goed	wordt	ingespeeld	
op	de	behoeften	van	werkgevers.	Werkgevers	moeten	kunnen	rekenen	op	adequate	
ondersteuning	vanuit	gemeenten	en	er	moeten	voldoende	gekwalificeerde	
vakkrachten	kunnen	instromen	naar	het	bedrijfsleven.	Hierbij	is	een	grote	
betrokkenheid	van	werkgevers,	werknemers,	het	onderwijs,	UWV	en	gemeenten	
essentieel.	

•			De	leden	van	de	Werkkamer	bevorderen	thematische	samenwerking	met:	(1)	lokale	
werkgevers;	(2)	(speciaal)	onderwijs;	(3)	het	domein	jeugd;	(4)	branches.

•			Voor	het	realiseren	van	de	doelstellingen	stellen	de	leden	van	de	Werkkamer	elk	jaar	
een	marktbewerkingsplan	vast.	Hiervoor	vindt	afstemming	plaats	met	werkgevers	

	 en	werknemers.

Wat valt op?
•			Marktbewerkingsplan:	er	is	geen	marktbewerkingsplan	beschikbaar	voor	deze	

analyse	(komt	in	juni	2015).	
•			Betrokken partijen:	er	zijn	niet	allerlei	afgevaardigden	van	gemeenten	maar	van	

specifieke	functies/overleggen:	Regio	Gooi	en	Vechtstreek,	(Voorzitter	Werkkamer);		
(Voorzitter	van	de	stuurgroep	sociaal	domein	18+);		(Voorzitter	van	het	
portefeuillehoudersoverleg	economie).	Daarnaast	is	het	onderwijs	betrokken.

•			Financiën: in	de	documenten	staat	genoemd	dat	de	organisatie	van	de	Werkkamer	
wordt	gefinancierd	uit	de	middelen	van	SZW.

•			Zelfredzaamheid:	de	partijen	zijn	voornemens	de	zelfredzaamheid	en	de	deelname	
aan	het	economisch	en	sociaal	verkeer	van	inwoners	maximaal	te	faciliteren	en	te	
stimuleren.	De	partijen	doen	dit	onder	meer	door	uitvoering	te	geven	aan	dit	
convenant.

 Doelstelling aantal banen
Totaal	aantal	banen		 Aantal	banen	 Aantal	banen	 Tot	en	met	2026
2015/2016	 marktsector	 overheidssector	
230 175 55 1.462



78 79

•		 Communicatie:	realiseren	van	gezamenlijke	website	en	campagne	“de	inclusieve	
arbeidsmarkt.

•			Keurmerk: het	ontwikkelen	van	een	keurmerk	voor	werkgevers	die	zich	door	het	
duurzaam	aanbieden	van	arbeidsplaatsen	aan	mensen	met	een	arbeidsbeperking	
verbinden	aan	de	doelstellingen	aan	het	convenant.	In	de	uitvoering	kennen	de	
gemeenten	het	keurmerk	toe	en	stemmen	zij	hierover	af	met	de	leden	van	de	
Werkkamer.		

13. Holland Rijnland
Betrokken partijen
Gemeenten,	VNO-NCW,	koepels	Duin	Bollenstreek,	Leidse	Regio	en	Rijnstreek,	FNV,	UWV.

 Aanbod (doelgroep)
•	 	Focus	op	brede	doelgroep	

Match vraag en aanbod (werkgeversdienstverlening)
•			Branchegerichte	benadering	van	werkgeversdienstverlening.
•			Het	project	zorg	is	een	goed	voorbeeld	van	een	branchegerichte	aanpak.	Deze	aanpak	

wordt	waar	mogelijk	in	andere	sectoren	toegepast.	Momenteel	is	een	voorzichtige	
start	gemaakt	voor	de	horeca	en	de	maakindustrie.	Gestreefd	wordt	daar	waar	
mogelijkheden	zijn	voor	een	branchegerichte	aanpak	te	kiezen.	Er	zijn	4	
marktbewerkingsplannen:	regio	Alpen,	Kust-	Duin-	en	Bollenstreek,	Leidse	Regio	en	
Zorgsector.

•			Het	eerste	half	jaar	is	het	UWV	het	aanspreekpunt	voor	werkgevers	met	vervolgens	
een	doorverwijzing	naar	de	subregio’s.	In	de	startfase	is	het	van	belang	te	beginnen	
vanuit	één	centraal	punt.	Ervaringen	en	coördinatie	kunnen	hier	worden	gebundeld.	
Het	UWV	heeft	met	doelgroepbepaling	en	loonwaardemeting	een	belangrijke	rol	in	
het	proces.	De	kandidaten	voor	de	garantiebanen	zullen	voor	70%	afkomstig	zijn	uit	
het	UWV-bestand.	UWV	is	werkzaam	in	de	gehele	arbeidsmarktregio	HR.	Vanuit	
bijeenkomst	met	uitzendbureaus	is	de	wens	van	een	gemeenschappelijk	
aanspreekpunt	geformuleerd.	De	inzet	is	dat	het	UWV	er	zorg	voor	draagt	dat	na	het	
eerste	half	jaar	de	dienstverlening	ook	aangeboden	kan	worden	vanuit	de	
subregionale	WGSP’s.

•			Het	uitgangspunt	is	om	te	komen	tot	een	eenduidige	werkgeversbenadering.	Dit	
houdt	in	dat	brede	werkgeversservicepunten	ingericht	gaan	worden,	waar	zowel	de	
UWV-	als	gemeentelijke	producten	worden	aangeboden.	Consulenten	kunnen	zowel	
de	producten	en	kandidaten	van	gemeenten	als	van	UWV	aanbieden.	Bij	de	
werkgeversbenadering	is	een	actieve	benadering	de	sleutel.	Immers	juist	door	
intensieve	contacten	ontstaan	vertrouwensrelaties,	waar	zaken	gedaan	worden.	
Accountmanagement	waarbij	werkgevers	een	vast	contactpersoon	hebben,	wordt	zo	
veel	mogelijk	doorgevoerd.	Bestaande	netwerken	worden	benut	en	uitgebreid.	Actieve	
benadering	krijgt	vorm	door	zowel	koude-	als	warme	acquisitie.	Eenduidige	
benadering	krijgt	op	de	korte	termijn	in	de	praktijk	vorm	doordat	UWV	en	gemeenten	
participeren	in	gemeenschappelijke	projecten	of	in	koppels	werkgevers	benaderen.	
Het	is	essentieel	dat	de	uitwisseling	tussen	consulenten	van	UWV	en	gemeenten	

 Doelstelling aantal banen
Totaal	aantal	banen		 Aantal	banen	 Aantal	banen	 Tot	en	met	2026
2015/2016	 marktsector	 overheidssector	
620 400 220 3.703
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vanzelfsprekend	is.	Daarbij	zal	efficiëntie	van	de	aanpak	een	onderdeel	zijn.	Het	
feitelijk	einddoel	moet	zijn	dat	iedereen	een	gemeenschappelijk	aanbod	van	
instrumenten	en	producten	onder	zijn	of	haar	arm	mee	kan	nemen	zonder	dat	de	
eigen	organisatiebelangen	belemmerend	werken.	

•			Voor	het	benaderen	van	werkgevers	is	het	van	belang	duidelijk	afspraken	te	maken	
welke	werkgevers	regionaal	worden	benaderd	en	waar	het	accent	ligt	bij	de	subregio.

•			In	Holland	Rijnland	is	gekozen	voor	een	cruciale	rol	voor	de	werkgeversservicepunten	
(WGSP’s)	en	is	voor	de	garantiebanen	de	keuze	gemaakt	voor	één	regionaal	
aanspreekpunt	voor	werkgevers,	te	weten	het	UWV.	Deze	laatste	afspraak	is	gemaakt	
voor	de	eerste	zes	maanden	van	2015.	De	klantvraag	van	de	werkgever	staat	voorop.

Wat valt op?
•			Dit	plan	is	tot	stand	gekomen	in	samenwerking	met	de	coördinatoren	van	de	

werkgeversservicepunten	en	besproken	in	de	eigen	Managementteams.	
•			Samenwerking uitzendbureaus:	voor	de	uitvoering	van	de	opdrachten	zoekt	het	

Management	Overleg	Werk	de	verbinding	met	andere	partners	en	projecten,	die	
actief	zijn	op	het	gebied	van	de	arbeidsmarkt,	onderwijs	en	re-integratie.	Vanuit	de	
uitzendbureaus	is	tijdens	een	bijeenkomst	de	uitdrukkelijke	wens	geuit	voor	een	
gemeenschappelijk	aanspreekpunt.

•			Voorbeeldfunctie:	de	gemeenten	Katwijk,	Leiden,	Alphen	aan	den	Rijn	en	UWV	
realiseren	elk	1	en	samen	4	banen	in	de	overheidssector	als	voorbeeld	voor	
werkgevers.	Een	belangrijk	nevendoel	is	om	ervaring	op	te	doen	met	het	werkproces.	
De	realisatie	van	een	garantiebaan	vraagt	om	een	doelgroepbepaling	van	de	
kandidaat,	loonwaardebepaling,	verstrekken	loonkostensubsidie	en	no-risk	polis	en	
het	regelen	van	eventueel	benodigde	begeleiding.

•			Opvallende acties:	het	nader	uitwerken	van	een	detacheringsmodel	voor	werkgevers	
in	de	private	sector	en	het	invullen	van	garantiebanen,	het	nader	uitwerken	van	SROI	
in	de	regio	met	bedoeling	dat	onder	te	brengen	bij	de	werkgeversservicepunten,	
productontwikkeling	van	het	instrument	functiecreatie	(werkgeversservicepunten	
hebben	een	belangrijke	rol	in	de	ontwikkeling	en	uitrol	van	dit	instrument)	en	de	
opzet	bemiddelingsbestand	garantiebanen.

•			Financiën: Het	Rijk	heeft	een	bedrag	van	1	miljoen	euro	per	arbeidsmarktregio	ter	
beschikking	gesteld.	Dit	bedrag	is	niet	geoormerkt	en	heeft	als	doel	de	oprichting	en	
werkwijze	van	de	werkbedrijven	te	stimuleren.	De	kwartiermaker	heeft	tot	taak	om	
met	een	voorstel	voor	invulling	te	komen.	Het	bestuurlijk	overleg	heeft	meegegeven	
dat	uit	deze	incidentele	middelen	geen	structurele	uitgaven	kunnen	worden	
bekostigd.

•		 Targets: Centraal	gezamenlijke	targets,	met	de	erkenning	van	het	belang	van	eigen	
targets,	transparantie	in	doelstellingen.	De	betrokken	partijen	committeren	zich	aan	
deze	targets.	Samenwerking	kan	alleen	gestalte	krijgen	vanuit	de	erkenning	dat	de	
afzonderlijke	partijen	ook	een	eigen	doelstelling	en	taken	hebben.

•	  Verhouding RPA Rijn Gouwe uitzoeken: het	Bestuurlijk	Overleg	werk	heeft	
uitgesproken	dat	de	verhouding	met	het	RPA	Rijn	Gouwe	nader	uitgewerkt	moet	

worden.	Het	is	in	de	opdracht	van	de	kwartiermaker	besloten	te	komen	tot	herijking	
van	het	RPA.	Het	bestuurlijk	Overleg	tekent	hierbij	aan	dat	enerzijds	zinvolle	relaties	
met	het	onderwijs	behouden	moeten	blijven	en	anderzijds	er	geen	dubbelingen	met	
het	op	te	richten	Werkbedrijf	moeten	ontstaan.	

•	  Landelijke convenanten: de	inzet	is	dat	de	WGSP’s	actiever	gebruik	gaan	maken	van	
landelijk	gemaakte	afspraken.	De	inzet	van	werkgevers-	en	
werknemersvertegenwoordiging	uit	het	Bestuurlijk	Overleg	werk	kan	hierbij	
ondersteunend	zijn.

•	  Draagvlak: de	BV	Leiden	(werkgeversvereniging	Leidse	regio)	en	VOA	(	Vereniging	
Ondernemers	Alphen	aan	den	Rijn)	hebben	bijeenkomsten	georganiseerd.	Hieruit	
komt	naar	voren,	dat	er	bij	werkgevers	zeker	draagvlak	is	voor	de	realisatie	van	
garantiebanen.	

•			Communicatie: voor	een	eenduidige	benadering	is	communicatie	naar	externen	heel	
essentieel.	Binnen	Holland	Rijnland	is	nu	geen	gemeenschappelijke	
informatievoorziening	vanuit	UWV	en	gemeenten.	Beide	partijen	informeren	over	de	
eigen	producten.	Eigen	communicatie	blijft	van	belang,	maar	er	is	ook	een	
gemeenschappelijke	component	in	de	communicatie.	Het	uitgangspunt	is,	centraal	
wat	moet,	decentraal	wat	kan.	Communicatie	betekent	ook	dat	interne	medewerkers	
goed	geïnformeerd	moeten	worden.	De	constatering	is	nu,	dat	bijvoorbeeld	over	de	
doelgroepbepaling	voor	de	garantiebanen	ook	voor	interne	medewerkers	
onduidelijkheid	bestaat.	Voorlichting	en	informatie	voor	interne	medewerkers	zal	in	
2015	een	belangrijke	prioriteit	zijn.	Het	UWV	zal	voor	wat	betreft	de	wettelijke	UWV	
producten	actief	voorlichting	verzorgen.

•			Pro/vso schoolverlaters:	in	deze	regio	zal	specifiek	aandacht	worden	besteed	aan	
arbeidstoeleiding	van	schoolverlaters	pro/vso	scholen.	In	Holland	Rijnland	is	een	
werkgroep	VSO/PrO	scholen	gestart,	die	tot	doel	heeft	praktische	afspraken	te	maken,	
zodat	de	groep	schoolverlaters	goede	ondersteuning	krijgt.	De	afspraken	bouwen	
voort	op	ESF	programma.	
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14. Midden-Utrecht
Betrokken partijen
15	gemeenten,	werkgeversorganisaties	(VNO-NCW	Midden,	MKB	Nederland	Midden)
en	vakbonden	(FNV),	uitvoeringspartijen	(UWV,	SW-bedrijven	en	regionale	
sociale	diensten).

Match vraag en aanbod (werkgeversdienstverlening)
•			Het	regionaal	Werkbedrijf	is	een	samenwerkingsverband	tussen	de	(colleges	van	de)	

15	gemeenten	in	Midden	Utrecht,	werkgeversorganisaties	en	vakbonden,	samen	met	
de	uitvoeringspartijen,	te	weten	het	UWV,	SW-bedrijven	en	regionale	sociale	diensten.

•			Gemeenten	en	werkgevers	willen	naast	de	garantiebanen	breder	hun	samenwerking	
afstemmen.	De	ambitie	binnen	de	arbeidsmarktregio	is	gericht	op	het	innoveren	en	
vernieuwen	van	het	contact	tussen	werkgevers	en	de	overheid.	Dit	sluit	aan	bij	de	
wens	om	tot	duurzame	en	blijvende	oplossingen	te	komen	voor	
arbeidsmarktvraagstukken,	waaronder	de	positie	van	werkzoekende	
arbeidsbeperkten.	De	samenwerking	met	andere	partijen,	in	het	bijzonder	de	
samenwerking	met	het	onderwijs,	staat	ook	op	de	agenda.

•			Het	is	belangrijk	in	de	samenwerking	te	realiseren	dat	aan	beide	kanten	nieuwe	
ervaringen	zullen	worden	opgedaan.	Het	uitgangspunt	is	dat	hier	ook	van	geleerd	
mag	worden.	Belangrijk	daarnaast	is	ook	dat	het	niet	gaat	om	een	eenmalige	actie	
maar	om	het	inzetten	van	een	blijvend	spoor	gericht	op	een	arbeidsmarkt	waarin	het	
uitgangspunt	is:	“onbeperkt	aan	de	slag”.	Oók	voor	werkzoekende	arbeidsbeperkten.

•			Combinatie	geografische	en	branchegerichte	benadering	van	
werkgeversdienstverlening:	vanuit	uitvoeringsorganisaties	en	gemeenten	wordt	het	
lokaal	in	contact	zijn	met	eigen	werkgevers	als	een	belangrijke	basis	gezien	voor	
succes.	Deze	lokale	benadering	kan	worden	aangevuld	met	regionale	en	sectorale	
initiatieven	voor	branches	en	meer	regionaal	of	landelijk	georiënteerde	bedrijven.	
Belangrijk	is	dat	de	benadering	van	werkgevers	gecoördineerd	blijft.	

•			De	uitvoering	van	het	marktbewerkingsplan	vindt	plaats	via	de	5	
Werkgeversservicepunten	in	de	arbeidsmarktregio	Midden	Utrecht	in	samenwerking	
met	UWV	en	SW-bedrijven.

•			In	de	uitvoering	besteedt	de	Utrechtse	Werktafel	bijzondere	aandacht	aan	het	
voorkomen	van	concurrentie	tussen	doelgroepen	en	partijen.	Er	zijn	in	de	
arbeidsmarktregio	gezamenlijke	doelstellingen	die	gericht	zijn	op	de	brede	
doelgroepen,	die	ook	de	prioriteit	doelgroepen	overstijgen.

•			Met	de	werkgevers	aan	de	Utrechtse	werktafel	en	met	lokale	werkgeversverenigingen	
in	de	arbeidsmarktregio	zal	het	komende	jaar	verder	worden	uitgewerkt	hoe	
baanopeningen	concreet	tot	stand	kunnen	komen	en	hoe	deze	vanuit	de	publieke	
partijen	kunnen	worden	begeleid	om	tot	een	succesvolle	match	te	komen.

•			Een	goede	werkgeversdienstverlening	met	heldere	ingangen	voor	vragen	van	
werkgevers	en	die	zorgt	dat	werkgevers	zelf	de	lead	nemen	om	collega-werkgevers	te	
overtuigen	en	te	zorgen	voor	het	beschikbaar	komen	van	werkgelegenheid/banen.

Wat valt op?
•	 	Korte en middellange termijn doelstelling: de	focus	is	in	eerste	instantie	op	mensen	

met	een	arbeidsbeperking	die	nu	niet	in	staat	zijn	om	het	minimumloon	te	
verdienen	door	hun	arbeidsbeperking	en	momenteel	een	uitkering	ontvangen	van	
UWV	of	de	gemeente.	De	ambitie	is	om	aan	de	Utrechtse	Werktafel	eerst	te	focussen	
op	deze	kwetsbare	doelgroep	en	te	zorgen	voor	een	eenduidige	aanpak	en	
dienstverlening	aan	werkgevers	ter	ondersteuning	van	de	Banenafspraak.	Op	
middellange	termijn	is	de	ambitie	om	aan	de	Utrechtse	Werktafel	breder	afspraken	te	
maken	met	de	focus	op	een	goed	functionerende	regionale	arbeidsmarkt	waarin	
meer	werk	is	voor	iedereen	met	een	afstand	tot	de	arbeidsmarkt.

•  Rol UWV: ondertekening	convenant	door	FNV,	VNO-NCW	Midden	(mede	namens	MKB	
Midden),	gemeenten.	UWV	heeft	het	convenant	niet	ondertekend	en	wordt	als	
uitvoeringsorganisatie	genoemd.	Het	UWV	heeft	een	adviserende	rol	aan	de	
Utrechtse	Werktafel	als	belangrijk	strategisch	uitvoeringspartner	waar	het	gaat	om	
de	huidige	Wajong	doelgroep,	het	indiceren	van	de	doelgroep	en	het	bijhouden	van	
het	doelgroepregister.	

•	 	SW-organisaties: SW-organisaties	worden	bestuurlijk	vertegenwoordigd	door	de	
gemeenten,	die	vanuit	hun	wettelijke	taak	verantwoordelijk	zijn	voor	de	uitvoering	
van	de	Wsw.	Met	de	verschillende	SW-bedrijven	wordt	vooroverleg	georganiseerd,	
zodat	zij	allen,	ongeacht	hun	(formele)	relatie	met	de	gemeente,	vertegenwoordigd	
worden.

•	 	Commitment werkgevers:	op	30	oktober	2014	was	er	een	gezamenlijke	bijeenkomst	
waar	verschillende	werkgevers	hun	commitment	hebben	uitgesproken	om	te	werken	
aan	werk	voor	arbeidsbeperkten.	Bovendien	zijn	verschillende	goede	ervaringen	
benoemd	vanuit	deze	ondernemers.	Zij	hebben	aangegeven	hun	kennis	en	ervaring	
te	willen	delen	en	in	de	komende	periode	de	voorbereiding	en	uitvoering	van	de	
Utrechtse	Werktafel	gezamenlijk	op	te	pakken.

•	  Draagvlak:	voor	het	verder	ontwikkelen	van	een	breder	draagvlak	binnen	bedrijven	is	
het	belangrijk	dat	werkgevers	ook	andere	werkgevers	stimuleren	en	als	ambassadeur	
optreden	voor	het	realiseren	van	baanopeningen	voor	de	doelgroep.	Vanuit	de	
overheid	kan	hier	dan	op	worden	aangesloten	met	goede	en	snelle	dienstverlening.

•	  (Speciaal) onderwijs en doelgroepen: een	substantieel	deel	van	de	doelgroep	
schoolverlaters	uit	het	Speciaal	Onderwijs	en	Praktijkonderwijs	zal	te	maken	krijgen	
met	de	gevolgen	van	wetswijzigingen.	Samenwerking	met	het	onderwijs,	-lokaal	en	
regionaal-,	is	van	groot	belang	om	de	overgang	van	school	naar	werk	te	begeleiden.	
Het	gaat	hierbij	om	een	groter	netwerk	van	(deels)	specialistische	voorzieningen	
binnen	het	onderwijs.	Binnen	de	verantwoordelijkheidsverdeling	is	primair	de	
overheid	samen	met	onderwijs	aan	zet	om	hierop	een	aanpak	en	visie	uit	te	werken.

 Doelstelling aantal banen
Totaal	aantal	banen		 Aantal	banen	 Aantal	banen	
2015/2016	 marktsector	 overheidssector	
1.145 835 310 
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•	 	Opbouw Werkbedrijf: het	Werkbedrijf	heeft	de	structuur	van	een	tweetrapsraket:	
Werktafel	(A)	en	Platform	Overheden	(B).	Het	bestuur	van	het	Werkbedrijf	vormt	de	
Utrechtse	Werktafel.	Hierin	hebben	zitting:	werkgevers,	overheden	en	vertegen-
woordigers	werknemers.	UWV	heeft	daarbij	een	adviserende	rol.	Aan	de	Werktafel	
wordt	beslist	en	afspraken	gemaakt	over	het	vervullen	van	banen,	over	het	
marktbewerkingsplan	en	over	de	wijze	van	registratie	van	baanafspraken.	Het	
Platform	Overheden	(B)	bestaat	in	feite	al	in	de	huidige	overlegstructuur.	Deze	
overlegstructuur	heeft	een	voorbereidende	functie	ten	behoeve	van	slagvaardige	
besluitvorming	aan	de	Werktafel.	Het	bestaat	uit	het	bestuurdersoverleg	van	de	5	
wethouders	uit	de	stad/subregio	(zij	zitten	ook	aan	tafel	A)	en	uit	de	stuurgroep	(in	
de	stuurgroep	zijn	gemeenten,	SW-bedrijven	en	UWV	vertegenwoordigd).	In	de	
stuurgroep	wordt	de	gezamenlijke	inzet	afgestemd	en	draagvlak	gezocht.	

•	 	Cliëntenparticipatie:	met	de	cliëntenraden	in	de	regio	wordt	overlegd	hoe	hun	
inbreng	bij	de	aan	de	Utrechtse	Werktafel	te	nemen	besluiten/maatregelen	het	beste	
georganiseerd	kan	worden	door	gemeenten.	Het	streven	is	één	aanspreekpunt	voor	
alle	cliëntenraden.

15. Amersfoort
Betrokken partijen
Gemeenten	(Amersfoort,	Baarn,	Bunschoten,	Leusden,	Nijkerk,	Soest	en	Woudenberg),
	UWV,	VNO-NCW	Midden	(regio	Eemland),	MKB	Nederland-Midden,	FNV	en	CNV.

 Aanbod (doelgroep)
•	 Focus	op	prioriteit	doelgroep	

Match vraag en aanbod (werkgeversdienstverlening)
•			Het	Werkbedrijf	is	verantwoordelijk	voor	de	organisatie	en	het	aanjagen	van	de	

matching	van	arbeidsbeperkten	met	de	extra	banen.	Daarnaast	monitort	het	
Werkbedrijf	de	voortgang	van	de	regionale	samenwerkingsafspraken,	die	worden	
vastgelegd	in	een	marktbewerkingsplan	en	bijbehorende	jaarplannen.	Bij	de	
inrichting	van	het	Werkbedrijf	en	de	realisatie	van	de	doelstellingen	wordt	zoveel	
mogelijk	voortgebouwd	op	wat	regionaal	aanwezig	is	en	goed	werkt.	Dat	betekent	
dat	het	Werkgeversservicepunt	(WSP)	een	belangrijke	rol	heeft	in	de	uitvoering	van	de	
afspraken	die	in	het	Werkbedrijf	worden	gemaakt.

•			Ter	ondersteuning	van	het	bestuur	wordt	een	voorbereidend	overleg	ingericht,	
waarvan	alle	in	het	Werkbedrijf	vertegenwoordigende	geledingen	deel	uit	maken.	

•			Partijen	stellen	gezamenlijk	een	marktbewerkingsplan/plan	van	aanpak	op.	In	het	
marktbewerkingsplan	worden	afspraken	en	werkwijzen	nader	uitgewerkt	op	basis	
van	regionale	arbeidsmarktkenmerken	van	vraag	en	aanbod.	Hierbij	wordt	ook	
ingegaan	op

	 -		 het	gewenste	aanbod	van	voorzieningen	en	instrumenten
	 -		 loonwaardemethodiek
	 In	een	bij	het	marktbewerkingsplan	behorend	jaarplan	worden	steeds	de		 	
	 doelstellingen	en	activiteiten	voor	het	betreffende	jaar	vermeld.

Wat valt op?
•		Amersfoort	heeft	op	20	mei	2015	geen	marktbewerkingsplan	beschikbaar	
	 (volgt	injuni	2015).
•		Het	Werkbedrijf	wordt	als	netwerkoverleg	georganiseerd	(geen	gebouw,	geen		 	
	 directeur,	geen	medewerkers).	

 Doelstelling aantal banen
Totaal	aantal	banen		 Aantal	banen	 Aantal	banen	
2015/2016	 marktsector	 overheidssector	
370 285 85 
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16. Food Valley 
Betrokken partijen
8	gemeenten	uit	de	arbeidsmarktregio,	UWV,	VNO-NCW	Midden	regio	Vallei,	
MKB-Nederland	Midden,	Federatie	Ondernemerskringen	Valleiregio	(FOV),FNV	en	CNV.

 Vraag (arbeidsmarkt/banen)
•	 	Kansen	voor	toename	van	de	werkgelegenheid	

liggen	in	de	sectoren	Food-industrie	en	gerelateerde-
industrie,	Gezondheidszorg,	Handel	(detailhandel	en	
groothandel),	Logistiek	en	Toerisme	&	recreatie.	De	sterkste	
banengroei	wordt	verwacht	in	de	specialistische	zakelijke	
dienstverlening	(R&D,	marketing,	accountancy).

•	 	De	kennisinstituten	/	onderzoeksinstituten	(Wageningen)	
en	ICT	(Veenendaal)	nemen	een	belangrijke	rol	in.	De	regio	
onderscheidt	zich	onder	andere	met	Food.

 Aanbod (doelgroep)
Doelgroep Aantal 
Arbeids-	 Ca.
ongesschiktheids-	 12.000
uitkering	
Wv. volledig  Ca. 9.000
ongeschikt
WWB	 Ca. 4.000
WW	 Ca. 6.000

•	 	Focus	op	brede	doelgroep	

 Doelstelling aantal banen
Totaal	aantal	banen		 Aantal	banen	 Aantal	banen	
2015/2016	 marktsector	 overheidssector	
440 264 166 

Match vraag en aanbod (werkgeversdienstverlening)
•		Branchegerichte	benadering	van	werkgeversdienstverlening.
•			Om	een	succesvolle	match	tot	stand	te	brengen	tussen	werkgever	en	werkzoekende	is	

goede	informatie	over	het	aanbod	en	de	vraag	essentieel.	Het	ontsluiten	van	
bestanden	van	werkzoekenden	is	hierbij	een	belangrijke	factor.	Nu	ontbreekt	het	nog	
vaak	aan	voldoende	kennis	over	competenties,	kennis	en	vaardigheden	van	de	
werkzoekenden.	

•			In	bijna	alle	sectoren	liggen	er	mogelijkheden	voor	werkzoekenden	uit	de	
doelgroepen	of	zijn	deze	te	creëren.	In	de	regio	ondersteunen	onder	andere	Permar,	
IW4	en	UWV	werkgevers	bij	functiecreatie.

•			Een	groot	zorgpunt	vormt	het	feit	dat	bijna	de	helft	van	de	niet-werkende	
werkzoekenden	een	startkwalificatie	op	de	arbeidsmarkt	ontbeert.	Gezien	de	grote	
aanwas	jongeren	blijft	het	bestrijden	van	de	jeugdwerkloosheid	een	belangrijk	issue.	
Om	de	werking	van	de	arbeidsmarkt	te	verbeteren	zal	aandacht	voor	een	“leven	lang	
leren”	een	belangrijk	item	zijn.	Aandacht	voor	scholing	tot	minimaal	
startkwalificatieniveau	is	noodzakelijk.

•			Instroomarrangementen:	om	invulling	te	geven	aan	de	garantiebanen	en	kansen	te	
creëren	voor	mensen	met	grotere	afstand	tot	de	arbeidsmarkt	zullen	
instroomarrangementen	dienen	te	worden	opgesteld	om	de	kloof	tussen	vraag	en	
aanbod	te	dichten.	Speciale	aandacht	binnen	deze	projecten	is	het	ontzorgen	van	de	

kleinere	werkgevers.	Food	Valley	kent	namelijk	overwegend	kleine	bedrijven.	Er	zijn	2	
bedrijven	van	1000	personen	of	meer	(in	de	gezondheidszorg	en	het	onderwijs).	Er	
zijn	9	bedrijven	met	500	tot	1000	werknemers	(in	openbaar	bestuur,	
gezondheidszorg,	handel,	industrie	en	financiële	dienstverlening).	

•			Op	korte	termijn	wordt	prioriteit	gegeven	aan:	relatiebeheer,	sectortafels,	
projectaanpak	MKB,	communicatieplan	garantiebanen,	meerjarige	strategische	
arbeidsmarktagenda,	aanpak	Jeugdwerkloosheid	en	Projectaanpak	Startkwalificatie	
beroepsbevolking.

Wat valt op?`
•			Betrokken partij:	Federatie	Ondernemerskringen	Valleiregio	(FOV)	is	als	

werkgeversorganisatie	betrokken.
•			Taken:	alleen	de	taken	van	de	werkgevers	en	overheid	worden	benoemd	in	het	

convenant.	De	taken	van	de	werknemersorganisaties	en	van	het	UWV	staan	niet	
genoemd.

•	  Ambassadeurs/koplopers: werkgevers	willen	graag	advies	hoe	zij	hun	huidige	
functies	kunnen	aanpassen	om	kansen	te	bieden	aan	mensen	met	een	
arbeidsbeperking.	Het	stimuleert	om	hierin	positieve	referenten	te	creëren	en	“Good	
practices”	in	de	schijnwerpers	te	zetten.	De	regio	kenmerkt	zich	door	een	hechte	
sociale	structuur	en	vele	goede	voorbeelden,	echter	zonder	dat	die	onderling	worden	
gedeeld.	Het	werken	met	ambassadeurs	(werkgevers	met	positieve	ervaringen	met	
het	in	dienst	hebben	van	mensen	met	een	arbeidsbeperking)	kan	het	koudwatervrees	
bij	collega-werkgevers	weghalen.

•		 Ambitie: uit	de	strategische	agenda	Food	Valley	spreekt	de	ambitie	om	Food	Valley	te	
ontwikkelen	tot	het	agrofoodcentrum	van	Europa:	een	internationale	topregio	voor	
kennis	en	innovaties	op	gebied	van	gezonde	en	duurzame	voeding.	Hierin	werken	
Ondernemers,	Overheid	en	Onderzoek	&	Onderwijs	nauw	samen.

•			Bedrijfscan ‘inclusieve arbeidsorganisatie’:	de	werkgever	wil	een	werknemer	die	past	
bij	zijn	bedrijfscultuur	en	productief	is.	Middels	een	bedrijfsscan	en/of	deskundig	
advies	(bijvoorbeeld	jobcreatie)	kunnen	werkgevers	worden	ondersteund	in	het	zicht	
krijgen	op	kansen	voor	werkgelegenheid	voor	mensen	met	een	arbeidsbeperking	en	
de	wijze	waarop	dat	in	de	eigen	organisatie	kan	worden	gerealiseerd.

•			Opvallende aandachtspunten voor 2015:	het	inzichtelijk	maken	van	competenties,	
kennis	en	vaardigheden	van	de	brede	doelgroep,	daar	waar	dit	nog	niet	in	beeld	is,	het	
opstarten	van	arrangementen	die	zijn	afgestemd	op	de	dagelijkse	dynamiek	en	
kansen	op	de	arbeidsmarkt:	instroom-arrangementen	en	leer-werk-trajecten	om	
werkzoekenden	voor	de	arbeidsmarkt	inzetbaar	te	maken.

•			Sectortafels:	samen	met	werkgevers,	onderwijs	en	overheid	komen	tot	een	
sectoragenda	voor	de	speerpuntsectoren.	Inzicht	krijgen	in	de	vraag	van	de	
speerpuntsectoren,	komen	tot	profielen	van	zowel	vraag	als	aanbod	voor	de	sectoren,	
knelpunten	in	beeld	brengen	voor	de	komende	5	jaar	met	betrekking	tot	
speerpuntsectoren	(daarbij	tevens	de	aandacht	voor	hoe	de	banenafspraak	binnen	de	
verschillende	sectoren	kan	worden	ingevuld).
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•			Projectaanpak MKB:	hoe	wordt	het	MKB	zo	effectief	en	efficiënt	mogelijk	benaderd.
•			Meerjarige strategische arbeidsmarktagenda:	komen	tot	een	3O	strategische	

arbeidsmarktagenda	Food	Valley	en	meerjarige	arbeidsmarktvisie	met	daaraan	
gekoppelde	uitvoering.	Versterking	samenwerking	onderwijs-bedrijfsleven.

•		 Aanpak Jeugdwerkloosheid:	acties	gericht	op	voorkomen	en	terugdringen	
jeugdwerkloosheid.

•		 Projectaanpak Startkwalificatie beroepsbevolking:	met	name	werkloos	
werkzoekenden	maar	tevens	in	breder	perspectief	regionale	ondersteuningsstructuur	
voor	een	leven	lang	leren.

17. Achterhoek 
Betrokken partijen
8	gemeenten	(Aalten,	Berkelland,	Bronckhorst,	Doetinchem,	Montferland,	Oost	Gelre,
Oude	IJsselstreek	en	Winterswijk),	UWV	werkbedrijf	Regio	Achterhoek,	FNV,	
VNO-NCW	Regio	Midden	(Achterhoek),	MKB	Nederland	Midden,	Samenwerkende	
Industriële	Kringen	Achterhoek	(SIKA).	

 Vraag (arbeidsmarkt/banen)
•	 	Aanwezige	kansen	in	zorg	&	welzijn	en	onderwijs	hebben	

vooral	betrekking	op	middelbaar	en	hoger	beroepsniveau.	
Laagopgeleiden	hebben	vaak	een	baan	in	de	sectoren	
Detailhandel	en	Horeca	&	Toerisme.

•	 	Sectoren	mogelijke	vervangingsvraag	door	vergrijzing:	
overheid,	onderwijs	en	zorg	&	welzijn	(collectieve	sector)	en	
vervoer	&	opslag	en	industrie	(marktsector).

•	 	Kansen	in	de	sectoren	industrie,	bouwnijverheid	en	vervoer	
&	opslag	op	lager	en	middelbaar	beroepsniveau.

•	 	Technische	beroepen	op	middelbaar	niveau;	in	toenemende	
mate	wordt	gezocht	naar	hbo’ers.

 Aanbod (doelgroep)
Doelgroep Aantal 
Wajongers Ca. 4.600
Wsw-ers Ca. 2.200
WAO/WIA/WGA Ca. 8.900
WWB Ca. 4.400
WW Ca. 8.900

• Focus	op	brede	doelgroep	
•  9%	van	Wajongers	zijn	(deels)	

arbeidsgeschikt

 Doelstelling aantal banen
Totaal	aantal	banen		 Aantal	banen	 Aantal	banen	
2015/2016	 marktsector	 overheidssector	
440 264 166 

Match vraag en aanbod (werkgeversdienstverlening)
•			Geografische	benadering	van	werkgeversdienstverlening.
•				De	werkgeversbenadering	is	ondergebracht	in	3	coördinatiepunten.	Er	is	nog	geen	

eenduidige	vormgeving	van	de	werkgeversdienstverlening,	er	worden	door	de	
coördinatiepunten	eigen	relaties	met	werkgevers	onderhouden.	Er	worden	kansen	
gezien	om	hier	verbetering	in	aan	te	brengen.	Het	Werkbedrijf	werkt	een	uniforme	
werkgeversbenadering	uit	inclusief	harmonisering	instrumenten	en	ontwikkeling	
van	een	website	(één	aanspreekpunt).	Gelet	op	de	omvang	van	de	regio	zal	de	
werkgeversbenadering	vanuit	meerdere	coördinatiepunten	blijven	plaatsvinden.	Het	
werkbedrijf	ondersteunt	werkgevers	door	de	inbreng	van	kennis,	netwerken	en	het	
maken	van	onderlinge	resultaatgerichte	afspraken.

•				In	de	aanpak	in	eerste	instantie	wordt	uitgegaan	van	de	zelfredzaamheid	van	
inwoners.	Veel	kan	worden	overgelaten	aan	werkzoekenden	en	werkgevers	zelf.	Daar	
waar	dat	kan,	doet	het	Werkbedrijf	dat	ook.	Ze	ondersteunt	werkzoekenden	die	niet	
op	eigen	kracht	een	baan	kunnen	vinden.

•				In	het	eerste	half	jaar	gaat	het	Werkbedrijf	na	op	welke	wijze	de	samenwerking	wordt	
vormgegeven	met	het	Platform	Onderwijs	Arbeidsmarkt	(POA)	en	de	relatie	met	het	
onderwijs	(met	name	Praktijkonderwijs,	Voortgezet	Speciaal	Onderwijs	en	
Entreeonderwijs).
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•				3	routes	van	samenwerking	tussen	partijen:	(1)	bestendiging/	uitbreiding	van	huidige	
samenwerkingsvormen;	(2)	werkgeverskringen	opzetten	die	gaan	functioneren	als	
ambassadeurs;	(3)	nieuwe	vormen	van	samenwerking	(een	relevant	deel	vindt	direct	
bij	werkgevers	plaats).

•				Acties:	onder	andere	promotiecampagne	werkgeversdienstverlening,	bundelen/
vergroten	kennis	functiecreatie	en	subsidies,	speeddates	werkgevers/werkzoekenden,	
regio	breed	overleg	marktbewerking,	vormgeving	detachering,	bestuurders	
gemeenten	als	ambassadeurs,	stroomlijning	werkgeversdienstverlening,	verruiming	
mogelijkheden	binnen	cao’s.

•				Loonwaardemethodiek:	in	het	eerste	halfjaar	van	2015	wordt	er	met	3	methoden	
gewerkt	(UWV,	Dariuz	en	Loonbalans).	In	het	tweede	half	jaar	wordt	gestreefd	naar	
één	loonwaardemethodiek.

Wat valt op?
•		 Betrokken partij: SIKA	(Samenwerkende	Industriële	Kringen	Achterhoek)	heeft	het	

convenant	ook	ondertekend.	Daar	waar	WNO-NCW	Achterhoek	op	regionaal	niveau	
als	belangenbehartiger	en	netwerkorganisatie	opereert,	doet	SIKA	dat	op	lokaal	en	
gemeentelijk	niveau.

•			Opvallende acties:	experimenteren	om	tot	innovatieve	werkwijzen	te	komen	tot	
matching	werkzoekenden	en	werkplekken,	verkennen	en	implementeren	van	nieuwe	
vormen	van	marktgerichte	samenwerking	en	uitbreiden	en	optimaliseren	van	
bestaande	successen	(voorbeelden	zijn	het	delen	van	vacatures,	beschutte	
werkomgeving	bij	werkgevers,	het	plaatsen	van	mixed people,	informatie	delen	over	
werkgeversnetwerk	en	daarover	afspraken	maken,	in	de	vorm	van	joint	ventures	
bedrijven	starten	samen	met	het	bedrijfsleven,	de	Duitse	markt	verkennen).

•		 Opvallende actie: Inhouse	vestiging	met	brede	doelgroep	als	aanbod	
(experimenteren	met	een	inhouse	vestiging	die	zich	richt	op	het	bemiddelen	van	

	 de	doelgroepen	van	UWV	en	gemeenten).

18. Zuid-Holland Centraal 
Betrokken partijen
Gemeenten,	UWV	en	sociale	partners	(werkgevers	en	werknemers).	

 Vraag (arbeidsmarkt/banen)
•	 	In	2014	waren	de	speerpuntsectoren:	bouw,	zorg,	tuinbouw,	

handel	en	horeca/leisure.
•	 	Meeste	vacatures	voor	laag	opgeleiden:	zorg,	detailhandel,	

horeca	en	zakelijke	diensten.	
•	 	Meeste	vacatures	voor	middelbaar	beroepsniveau:	zorg	&	

welzijn,	detailhandel	en	zakelijke	diensten.	
•	 	Meeste	vacatures	voor	hoog	opgeleiden:	ICT,	zorg	&	welzijn,	

zakelijke	diensten,	onderwijs,	openbaar	bestuur.
•	 	Vergrijzing	(24.900	mensen	van	55	jaar	en	ouder,	met	name	

in	Openbaar	bestuur	en	Onderwijs).

 Aanbod (doelgroep)
Doelgroep Aantal 
Wajongers	 3.440
Wachtlijst	Wsw	 105
WIW/ID	 6
WWB	 5.921
WW	 7.520

• Focus	prioriteit	doelgroep	
•  9%	van	Wajongers	is	(deels)	
	 arbeidsgeschikt

 Doelstelling aantal banen
Totaal	aantal	banen		 Aantal	banen	 Aantal	banen	 Tot	en	met	2024
2015/2016	 marktsector	 overheidssector	
265 205 60 1.600

Match vraag en aanbod (werkgeversdienstverlening)
•			Branchegerichte	benadering	van	werkgeversdienstverlening.
•				Werkgeversdienstverlening:	gemeenten	en	UWV	hebben	al	hun	

werkgeversdienstverlening.	Voor	de	Banenafspraak	wordt	geen	nieuwe	
dienstverlening	opgesteld	maar	wordt	er	een	deel	verbijzonderd	voor	deze	specifieke	
opdracht.	Zo	wordt	optimaal	gebruik	gemaakt	van	reeds	aanwezige	deskundigheid	
en	netwerken.

•				Aansluiten	bij	huidige	netwerken:	in	elke	gemeente	praten	lokale	ondernemers	met	
gemeenten	en	andere	partijen	over	het	sociaaleconomisch	beleid.	Deze	ondernemers	
hebben	hun	eigen	netwerken	of	achterban.	Deze	bestaande	netwerken	worden	
gebruikt	voor	het	invullen	van	de	Banenafspraak.	Het	lokale	georganiseerde	
bedrijfsleven	kan	als	ambassadeur	fungeren	voor	de	Banenafspraak	.	Ook	worden	er	
andere	activiteiten	georganiseerd.	

•				Naast	het	onderhouden	van	de	bestaande	relaties	komt	er	een	aanpak	voor	kansrijke	
sectoren.	Er	wordt	nadrukkelijk	aansluiting	gezocht	bij	het	economisch	beleid	van	de	
gemeenten.	Bij	het	benaderen	van	werkgevers	zijn	er	drie	groepen	kansen:	(1)	vanuit	
vacatures	(de	traditionele	werkgeversbenadering);	(2)	vanuit	specifiek	werk	(passend	
werk	zoeken	voor	kandidaten	met	een	arbeidsbeperking);	(3)	vanuit	Banenafspraak,	
MVO	en	SROI	(ondersteunen	van	bedrijven	die	invulling	willen	geven	aan	de	
Banenafspraak	en	maatschappelijk	verantwoord	ondernemen).	
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•				Er	zijn	15.000	actieve	bedrijven	in	de	regio	(geen	ZZP’ers).	De	regio	wil	het	marktbereik	
gericht	vergroten.	Dat	gebeurt	lokaal	en	regionaal	met	alle	partijen	die	kunnen	
bijdragen	(dus	ook	met	SW-bedrijf	DSW	en	uitzendbureaus).	De	ambitie	is	in	ieder	
geval	een	relatie	te	hebben	met	30%	van	de	bedrijven	in	de	regio	met	meer	dan	50	
medewerkers	in	dienst.

•				Loonwaardemethodiek:	Dariuz.

Wat valt op?
•		 Naam:	voor	het	Werkbedrijf	in	de	regio	Zuid-Holland	Centraal	is	gekozen	voor	de	

naam	Forum	Zuid-Holland	Centraal.	Dit	om	aan	te	geven	dat	het	niet	gaat	om	een	
bedrijf	of	instantie	maar	om	een	ontmoetingsplaats	waar	partners	in	de	regionale	
arbeidsmarkt	afstemming	zoeken	bij	het	vervullen	van	de	opgave	uit	de	
Banenafspraak.

•		 Bestuur:	Forum	Zuid-Holland	Centraal	heeft	een	klein	bestuur	(5	personen),	een	breed	
platform	waar	op	uitvoering	gerichte	activiteiten	worden	ontwikkeld		en	maakt	
gebruik	van	de	bestaande	infrastructuur	(bestaande	dienstverlening	voor	
werkzoekenden	zoals	die	op	de	werkpleinen,	door	UWV	en	gemeenten	op	de	
werkgeversservicepunten	en	de	diverse	lokale	structuren	voor	sociaaleconomische	
samenwerking).

•		 Het Forum Arbeidsmarkt Zuid-Holland Centraal: in	het	forum	Arbeidsmarkt	Zuid-
Holland	Centraal	nemen	deel:	bestuurspartijen,	vertegenwoordigers	van	de	lokale	
sociaaleconomische	overleggen,	ambassadeurs	van	werkgevers	en	werknemers	en	
van	organisaties	die	daadwerkelijk	activiteiten	uitvoeren	in	het	kader	van	de	
Banenafspraak	(DSW,	onderwijs	etc.),	met	een	maximum	van	30	tot	35	mensen.	Te	
denken	valt	daarbij	ook	aan	private	partijen	zoals	uitzendbureaus.	Er	worden	ideeën,	
ervaringen	en	voorbeelden	uitgewisseld.	In	het	Forum	komen	alle	activiteiten	en	
initiatieven,	die	in	dat	kader	genomen	worden,	bij	elkaar	en	worden	op	elkaar	
afgestemd.	Er	gebeurt	al	heel	veel	en	het	is	zaak	steeds	zaken	met	elkaar	te	verbinden	
en	te	richten.

•		 Werknemers:	naast	ondernemers	zijn	ook	werknemers	van	belang	voor	het	succes	
van	de	Banenafspraak.	Binnen	bedrijven	en	instellingen	kunnen	werknemers	het	
thema	aan	de	orde	stellen	en	op	die	manier	direct	bijdragen	aan	het	creëren	van	
geschikte	arbeidsplaatsen.	Ondernemingsraden,	actieve	vakbondsleden	en	andere	
werknemers	die	zich	betrokken	voelen	bij	de	instroom	van	arbeidsgehandicapten	
worden	daarom	actief	aangesproken.	Eenmaal	aan	het	werk	heeft	de	
arbeidsgehandicapte	belang	bij	een	stimulerende	en	zorgzame	sociale	omgeving.	
Ook	daarvoor	zijn	collega’s	van	belang.	Om	werknemers	bij	de	Banenafspraak	te	
betrekken	zijn	daarom	activiteiten	van	belang	die	kennis	en	betrokkenheid	
stimuleren	en	die	leiden	tot	structurele	betrokkenheid	op	de	werkvloer:	
communicatie,	netwerkvorming,	resultaatgerichte	praktische	projecten.

•		 Samenwerking met	Haaglanden	binnen	RPA	en	met	Metropool	Rotterdam-Den	Haag.
•		 Kennis delen: men	is	gericht	op	samenwerking	om	optimaal	gebruik	te	kunnen	

maken	van	kennis,	producten	en	dienstverlening	van	derden	zoals	intermediairs,	
werkgevers,	branches,	scholingsinstituten	en	kenniscentra.	Het	Forum	dient	om	
goede	lokale	projecten	te	toetsen	op	hun	bruikbaarheid	op	regionaal	niveau.	Zo	kan	
hetgeen	wat	goed	werkt	bij	de	ene	ondernemersvereniging	de	ander	dienen	tot	
voorbeeld	en	inspiratie.	Het	Forum	zorgt	zo	voor	het	verbinden	van	landelijk,	
regionaal,	lokaal	en	zelfs	individueel	(met	kandidaat	en	werkgever.
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19. Midden-Holland 
Betrokken partijen
Gemeenten	(Gouda,	Bodegraven-Reeuwijk,	Krimpenerwaard	en	Waddinxveen),	
werkgevers	(VNO-NCW,	uitzendbranche	en	Gouda	Onderneemt),	werknemers-
vertegenwoordigers	(FNV	en	CNV),	UWV,	beroepsonderwijs,	de	Cliëntenraad	van	
het	regionale	SW-bedrijf	Promen,	SW-bedrijf	Promen	en	het	gecombineerde	sociale-dienst/
SW-bedrijf	Ferm	Werk	van	de	gemeente	Bodegraven-Reeuwijk.

 Vraag (arbeidsmarkt/banen)
•	 	Zakelijke	diensten,	industrie,	handel	en	zorg	&	welzijn	zijn	

belangrijke	sectoren	(65%)	
•	 	Vacatures	voor	laagopgeleiden	vooral	in	de	detailhandel,	

zakelijke	diensten	en	transport.	
•	 	Vacatures	op	middelbaar	niveau	vooral	in	zorg	&	welzijn,	

zakelijke	diensten	en	detailhandel.	
•	 	Vacatures	op	hoog	niveau	vooral	in	onderwijs,	zakelijke	

diensten	en	ICT.	
•	 	Voor	informaticaberoepen	is	er	een	gunstige	

arbeidsmarktsituatie.	Voor	verzorgende	&	dienstverlenende,	
(para)medische,	pedagogische	beroepen	is	
toekomstperspectief	vrij	goed.	

 Aanbod (doelgroep)
• Focus	op	brede	doelgroep
• 9%	van	de	Wajongers	is	(deels)		
	 arbeidsgeschikt

 Doelstelling aantal banen
Totaal	aantal	banen		 Aantal	banen	 Aantal	banen	
2015/2016	 marktsector	 overheidssector	
250* 175 75 
* Op basis van de arbeidsmarktregio Midden-Holland nog inclusief gemeente Zuidplas

Match vraag en aanbod (werkgeversdienstverlening)
•			Branchegerichte	werkgeversdienstverlening.
•			Werkgeversbenadering: de	werkgeversbenadering	stoelt	op	3	pijlers.	De	eerste	pijler	

is	de	voorkant	(onder	andere	goede	vindbaarheid	van	de	specifieke	doelgroep	en	een	
centraal	loket).	De	tweede	pijler	is	dienstverlening	(onder	andere	drempels	
wegnemen	om	personen	uit	doelgroep	aan	te	nemen,	een	bedrijfsscan,	een	vast	
contactpersoon	en	passende	ondersteuning).	De	derde	pijler	is	nazorg	(onder	andere	
een	keurmerk	voor	bedrijven	die	personen	uit	doelgroep	in	dienst	nemen	en	een	vast	
aanspreekpunt	voor	de	duur	van	het	dienstverband	met	iemand	uit	de	doelgroep).

•			Integrale werkgeversbenadering:	het	Werkbedrijf	gaat	voor	een	integrale	
werkgeversbenadering.	Daarbij	wordt	vooral	gevraagd	wat	werkgevers	nodig	hebben.	
Het	aanbod	wordt	simpel	en	transparant.	De	focus	ligt	daarbij	op	de	relatief	grotere	
bedrijven	(geen	ZZP’ers)	en	het	betrekken	van	HRM	erbij.

•			Werkgeversservicepunt:	het	WSP	is	strategische	partner	op	het	gebied	van	
personeels-oplossingen,	advies	en	informatie.	Ook	voor	het	opvangen	van	
piekbelasting	of	onvoorziene	opdrachten	kan	een	werkgever	bij	het	WSP	terecht.	Het	

WSP	gaat	uit	van	“werk	boven	inkomen”.	Tijdelijk	werk,	parttime	werk	en	uitzendwerk	
wordt	ook	gezien	als	uitstroom	naar	werk.

•	  Jongerencoach als aanspreekpunt voor jongeren/ouders uit speciaal onderwijs: voor	
de	doelgroep	VSO/PRO/LWOO	leerlingen	die	van	scholen	komen	en	geen	baan	hebben	
of	opleiding	volgen	is	op	regionaal	niveau	een	jongerencoach	aangesteld	die	de	
bemiddeling	naar	werk	of	passende	dagbesteding	voor	deze	groep	gaat	vormgeven.	
Hij	is	ook	het	aanspreekpunt	voor	jongeren	en	ouders	uit	het	speciaal	onderwijs.	

•   Arbeidsdeskundige en speciaal onderwijs en sociale teams: de	arbeidsdeskundige	
neemt	deel	aan	leerlingoverleggen	met	de	scholen	(met	name	VSO/PRO/LWOO)	en	
neemt	daarmee	de	rol	over	van	het	UWV	en	MEE.	Het	doel	is	om	jongeren,	waarvan	de	
verwachting	is	dat	zij	niet	zelfstandig	een	volwaardige	baan	kunnen	vinden,	al	
vroegtijdig	goed	in	beeld	te	krijgen	en	al	in	deze	fase	adequate	stappen	naar	werk	te	
faciliteren.

•   Activiteiten: de	acties	zijn	gericht	op	de	werkgevers	binnen	de	regio	(en	lopende	
contacten	met	werkgevers	buiten	de	regio):	relatiebeheer,	het	vergroten	van	de	
naamsbekendheid	van	het	WSP	onder	werkgevers,		samenwerking	zoeken	met	EZ	en	
uitzendbureaus,	het	organiseren	van	bijeenkomsten	(zoals	de	open	bedrijvendag,	

	 het	opstarten	van	het	Kenniscafé	en	de	Werk	Tweedaagse	branche	Groen	en	Infra),	
	 het	verhogen	van	deskundigheid	(onder	meer	door	training	van	medewerkers)	en		
	 marktbewerking.

Wat valt op?
•   Betrokken partijen:	onder	andere	werkgevers	(VNO-NCW,	uitzendbranche	en	Gouda	

Onderneemt),	beroepsonderwijs,	de	Cliëntenraad	van	het	regionale	SW-bedrijf	
Promen,	SW	bedrijf	Promen	en	het	gecombineerde	sociale	dienst/SW-bedrijf	Ferm	
Werk	(gemeente	Bodegraven-Reeuwijk)

•   Opvallende taak:	de	taken	van	partijen	staan	beschreven.	Een	opvallende	taak	voor	
UWV,	gemeenten,	en	werknemersorganisaties	is	het	faciliteren/	bevorderen	van	
cliëntparticipatie.

•   Begroting:	een	begroting	voor	2015	is	in	de	documenten	opgenomen	met	de	
kostenposten:	formatie	kwartiermaker,	regionaal	jongerencoach,	arbeidsdeskundige,	
accountmanager	SW-bedrijf,		indicatiestelling	en	deskundigheidsbevordering,	
communicatie	en	onvoorzien.

•   Verbinding met andere regionale overleggen: er	wordt	aangesloten	op	de	al	
bestaande	regionale	infrastructuur	(onder	andere	3-O,	Bestuurdersoverleg	WIA/WSP	
en	het	WerkgeversServicepunt.	De	voorzitter	van	het	Werkbedrijf	fungeert	formeel	als	
linking-pin.

•   Harmonisatie instrumenten:	gemeenten	in	de	regio	hebben	de	instrumenten	en	
voorwaarden	zoveel	mogelijk	op	elkaar	afgestemd.	In	dit	kader	zijn	diverse	
verordeningen	uniform	voor	de	gemeenten	K-5,	Gouda	en	Waddinxveen	(Bodegraven-
Reeuwijk	wijkt	vooralsnog	deels	af).	Hierover	moet	nog	bestuurlijke	besluitvorming	
plaatsvinden.	Het	streven	is	om	het	instrumentarium	te	harmoniseren,	maar	
volledige	harmonisatie	is	niet	mogelijk	omdat	Ferm	Werk	in	2	regio’s	werkt.
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•   Werkgroep Werkbedrijf:	om	de	opdrachten	van	het	bestuur	uit	te	voeren	wordt	een	
tijdelijke	werkgroep	geformeerd	bestaande	uit	de	Kwartiermaker,	een	
accountmanager,	UWV,	een	vertegenwoordiger	namens	de	gemeenten,	Promen,	Ferm	
Werk	en	de	Manager	Werkportaal.	

•   Realisatie randvoorwaarden WSP in 2014: onder	andere	een	werkplek	voor	
medewerkers	WSP,	een	gezamenlijke	benadering	van	werkgevers,	werkinstructies	en	
een	overzicht	met	werkgeversregelingen	(producten-catalogus),	de	lancering	in	het	
eerste	kwartaal	van	2015	van	de	gezamenlijke	website	en	één	telefoonnummer	en	
tweewekelijks	overleg	voor	het	uitwisselen	van	informatie	rondom	vacatures.

•   Ontwikkelen keurmerk:	bedrijven	die	hun	sociale	kant	laten	zien	mogen	daar	ook	
aandacht	voor	krijgen.	De	regio	ontwikkelt	een	keurmerk.	

20. Haaglanden 
Betrokken partijen
Gemeenten	(Den	Haag,	Delft,	Midden	Delfland,	Rijswijk	en	Westland),	werkgevers-
organisaties	(VNO-NCW	en	MKB),	werkgevers	(Rijk,	Ledconomy,	Wilkohaag	
Metaal	B.V.),	UWV,	werknemersorganisaties	(FNV	en	CNV)

 Vraag (arbeidsmarkt/banen)
•	 	Kansen	zijn	er	in	de	sectoren:	Horeca,	Techniek,	ICT,	Bouw	en	

mogelijk	Transport/	Groothandel.
•	 	Verwachte	groei	sectoren:	zakelijke	diensten,	ICT,	onderwijs,	

bouwnijverheid,	groothandel,	horeca,	detailhandel,	overige	
diensten,	vervoer	&	opslag.

•	 	Meeste	vacatures	voor	laag	opgeleiden	in:	zorg	en	welzijn,	
detailhandel,	horeca	en	zakelijke	diensten.

•	 	Meeste	vacatures	op	middelbaar	beroepsniveau:	zorg	&	
welzijn	en	zakelijke	diensten.	

•	 	Meeste	vacatures	voor	hoog	opgeleiden:	zakelijke	diensten,	
onderwijs,	ICT,	zorg	&	welzijn	en	openbaar	bestuur.	

 Aanbod (doelgroep)
Doelgroep Aantal 
Wajongers	 8.900
Wv. met arbeids- 2.941
vermogen, zonder 
werk	
Wsw-ers	op	wachtlijst	 476
WIW/	ID-baan	 100
(Den	Haag)	
WWB		 26.200
WW	 17.630

• Focus	op	brede	doelgroep	
• 18%	Wajongers	werkt

 Doelstelling aantal banen
Totaal	aantal	banen		 Aantal	banen	 Aantal	banen	
2015/2016	 marktsector	 overheidssector	
1.400 710 690 

Match vraag en aanbod (werkgeversdienstverlening)
•			Branchegerichte	werkgeversdienstverlening.
•				Met	de	regionale,	sectorale	aanpak	is	de	coördinatie	van	werkgeversdienstverlening	

vergroot.	In	de	branches	zijn	de	accounts	verdeeld	zodat	met	weinig	mensen	veel	
contacten	kunnen	worden	onderhouden.	De	regio	wil	het	marktbereik	gericht	
vergroten.	Dat	gebeurt	lokaal	en	regionaal,	met	alle	partijen	die	een	steentje	kunnen	
bijdragen.	Dus	ook	met	de	SW-bedrijven	en	de	uitzendbureaus.	Om	de	slagkracht	te	
vergroten	heeft	de	regio	een	gezamenlijke	sectorbenadering	ontworpen,	waarbij	
ongeveer	90	accountmanagers	hun	acties	gecoördineerd	uitvoeren.	Er	is	een	
onderverdeling	gemaakt	in	3	categorieën:	(1)	de	grootste	(meest	kansrijke)	sectoren	
met	de	zwaarste	inzet.	Alle	gemeenten	en	UWV	participeren	in	het	sectorteam;	(2)	de	
belangrijke	sectoren	maar	met	minder	zware	inzet.	Een	aantal	gemeenten	of	UWV	
participeren,	de	rest	is	digitaal	aangehaakt;	(3)	een	sector	die		doorgaans	van	belang	
is	voor	1	gemeente	of	UWV.	1	organisatie	trekt,	de	rest	is	digitaal	aangehaakt.

•				De	regio	plaatst	de	meeste	kandidaten	bij	werkgevers	waar	ze	een	bestaande	en	
warme	relatie	mee	hebben.	Ook	voor	de	plaatsing	van	arbeidsbeperkten	en	de	
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realisatie	van	de	Banenafspraken	leggen	we	daarom	de	focus	op	bestaande	relaties.	
Gezamenlijk	zetten	we	in	op	het	bereiken	van	nieuwe	(grote)	werkgevers.	Dit	doen	we	
aan	de	hand	van	de	analyse	over	de	dekkingsgraad	per	sector.	In	de	sectorbenadering	
nemen	we	per	sector	op	wat	de	doelen	en	acties	ten	aanzien	van	bestaande	en	
nieuwe	relaties	zijn.

•				De	sector-	en	projectteams	bouwen	gericht	de	contacten	uit	(onder	andere	per	
branche	een	top	10	van	kansrijke	werkgevers	opstellen,	contacten	met	bestaande	
netwerken	onderhouden	en	uitbouwen,	expertmeetings	en	werkgeverspanels	
organiseren,	sectorplannen	benutten	en	een	regionale	agenda	met	bijeenkomsten	
met	werkgevers	opstellen).

•			Loonwaardemethodiek:	Dariuz.

Wat valt op?
•				Geen convenant: regionaal	Werkbedrijf	Haaglanden	heeft	ervoor	gekozen	om	iets	

anders	te	doen	dan	een	convenant.	Hun	ervaring	leert	dat	dergelijke	documenten	pas	
tot	stand	komen	na	veel	haarkloverij	en	dat	ze	vervolgens	in	de	bekende	‘bureaulade’	
terechtkomen.	Het	gezamenlijke	marktbewerkingsplan	is	voor	hen	voldoende	en	er	is	
een	symbolisch	tintje	gegeven	door	de	drie	geledingen	in	het	bestuurlijke	platform	
(overheid,	werkgevers	en	werknemers)	ieder	een	eigen	puzzelstukje	te	laten	
ondertekenen.	Samen	vormen	de	drie	stukjes	het	logo	van	het	Werkbedrijf.

•				Drie lagen: arbeidsmarktregio	Haaglanden	maakt	onderscheid	in	3	lagen	die	een	
eigen	rol	hebben:	het	bestuurlijk	platform	regionaal	Werkbedrijf,	de	werkgroep	
regionaal	Werkbedrijf	en	de	overige	stakeholders	die	de	werkgroep	en	het	bestuurlijk	
platform	voeden.	Het	regionaal	Werkbedrijf	Haaglanden	kiest	bij	de	samenstelling	
van	het	bestuurlijk	platform	voor	een	3-3-1	formatie:	drie	werkgevers	(waarvan	1	van	
het	Rijk	aangezien	bijna	50%	van	de	realisatie	van	de	Banenafspraak	vanuit	de	
overheid	moet	komen),	drie	vertegenwoordigers	van	de	overheid	(twee	wethouders	
en	UWV)	en	1	vertegenwoordiger	van	werknemerszijde	(FNV).

•				Inzet financiën:	de	arbeidsmarktregio	wil	het	miljoen	dat	het	ministerie	van	SZW	
toekent	niet	inzetten	voor	structurele	kosten,	maar	vooral	benutten	voor	zaken	die	
ten	goede	komen	aan	de	Banenafspraak.	De	eerste	gedachten	daarbij	zijn:	inzet	op	
regionale	werkgeverscommunicatie,	opzetten	en	laten	uitvoeren	van	een	periodiek	
werkgevers-tevredenheidsonderzoek,	onderzoek	doen	onder	mensen	die	in	het	kader	
van	de	Banenafspraak	geplaatst	zijn,	experimentele	pilots,	project	Wajong-buddies	en		
operationalisering	van	het	gebruik	van	het	doelgroepenregister.

•				Rol sociale partners:	sociale	partners	zijn	onder	andere	onderwijs	en	SW-bedrijven.	
Onderwijs	(VSO	en	PrO	scholen)	zorgt	voor	een	soepele	overgang	van	school	naar	
werk	door	bemiddeling.	In	een	regionale	werkgroep	bouwen	PRO	en	VSO	scholen	en	
gemeenten	aan	een	regionaal	werkproces	en	een	netwerk	om	zoveel	mogelijk	
jongeren	een	kans	te	bieden.	SW-bedrijven	zorgen	voor	de	toeleiding	van	mensen	
met	een	arbeidsbeperking	van	de	SW-wachtlijst,	bereiden	mensen	met	
arbeidsbeperking	voor	op	de	toekomstige	werkplek	met	scholing	en	training,	
detacheren	kandidaten	en	ontzorgen	werkgevers	met	inzet	van	jobcoaching.

•		  Samenwerking met	Zuid-Holland	Centraal	binnen	RPA	en	de	Metropool	
	 Rotterdam-Den	Haag.
•		  Proeftuin Doelgroepregister: eind	2014	is	Haaglanden	gestart	met	de	ontwikkeling	

van	een	tool	om	de	regionale	doelgroep	in	kaart	te	brengen.	Gemeenten	en	UWV	
werken	de	meest	efficiënte	manier	uit	om	(a)	kandidaten	toe	te	leiden	naar	indicatie	
voor	het	doelgroepregister	en	(b)	om	een	beeld	te	krijgen	van	de	geïndiceerde	
kandidaten:	welke	gegevensset	en	welke	regionale	afspraken	zijn	nodig	om	een	
goede	match	te	maken.	Gezien	de	kosten	voor	indicaties	zullen	de	gemeenten	in	
Haaglanden	in	principe	pas	een	indicatie	aanvragen	als	er	ook	perspectief	is	op	een	
baan.	Bij	de	Proeftuin	wordt	een	uitzondering	gemaakt:	25	kandidaten	worden	zonder	
kosten	door	UWV	geïndiceerd,	zodat	alle	betrokken	organisaties	van	het	proces	
kunnen	leren.

•				Communicatie: er	is	een	tijdelijke	communicatieadviseur.	Doel	is	werkgevers	goed	te	
informeren	over	de	dienstverlening	van	de	WSP’s,	good practices breed	uit	te	meten	
en	het	relatie-netwerk	te	verbreden	en	te	verdiepen.	Instrumenten	zijn	onder	andere	
de	regionale	website,	LinkedIn	en	regionale	bijeenkomsten	zoals	de	Werktop	
Haaglanden.	Vanaf	2015	is	de	regionale	pay-off	‘Ondernemen	met	je	hart’.	Om	
eenduidige	communicatie	naar	werkgevers	te	versterken,	investeert	de	regio	in	
vakmanschap	van	accountmanagers,	zodat	de	kwaliteit	van	dienstverlening	en	de	
boodschap	die	zij	uitdragen	vergelijkbaar	is.	De	regio	investeert	ook	gericht	in	
werknemerscommunicatie	en	in	de	tools	die	werknemers	ondersteunen	bij	hun	
ambassadeurschap.

•				Regionale backoffice: ambitie	om	per	1	januari	2016	één	regionale	backoffice	te	
hebben	staan.

•				Aansluiting arbeidsmarkt-onderwijs:	De	kwalitatieve	en	kwantitatieve	mismatch	
van	vraag	en	aanbod	op	de	arbeidsmarkt	vraagt	aandacht.	Om	die	reden	is	het	
programma	Geslaagd	in	het	vak	2.0	met	de	Actieagenda	2014-2017	door	gemeenten	
en	UWV	in	Haaglanden	ondertekend.	
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21. Midden-Gelderland 
Betrokken partijen
Gemeenten,	UWV,	VNO-NCW,	en	FNV	(hebben	convenant	ondertekend).	Inmiddels	
neemt	ook	CNV	deel	aan	het	Werkbedrijf.

 Vraag (arbeidsmarkt/banen)
•	 	Branches	verwachte	kansen	werkzoekenden	2016:	Zorg,	

Industrie	en	Techniek,	Transport	en	Logistiek,	Groen,	
Facilitaire	diensten	en	Onderwijs.

•	 	De	meeste	banen	ontstaan	dit	jaar	in	de	uitzendsector,	
industrie	en	zakelijke	dienstverlening	

•	 	Meeste	vacatures	voor	laagopgeleiden:	detailhandel.
•	 	Landbouw	en	Visserij	neemt	naar	verhouding	veel	

Wajongers	op.	
•	 	Bij	Groen	is	sprake	van	groepsdetacheringen	met	

seizoenspatronen,	in	Industrie	is	veelal	sprake	van	
groepsdetacheringen	in	productieomgeving.

 Aanbod (doelgroep)
Doelgroep Aantal 
Wajongers	 Ca. 4.000
Wv. bemiddelbaar 552
Wsw	 Ca. 3.000*
Wachtlijst	Wsw	 385
WWB	 Ca. 11.000
WW	 Ca. 12.800

*waarvan er ruim 1.100 buiten werken via 

individuele- of groepsdetachering

• Focus	op	brede	doelgroep	

Startfase RWB

Gemeenten 
Werkgevers
Vakbonden
UWV
SW bedrijf 
(Presikhaaf Bedrijven)
Onderwijs
POA Arnhem e.o. en 
POA De Liemers
Uitzendbureaus
Private partijen

Bestuurlijk overleg Regionaal 
Werkgeversservicepunt

Werkgroep/ 
agendalid

 Doelstelling aantal banen
Totaal	aantal	banen		 Aantal	banen	 Aantal	banen	
2015/2016	 marktsector	 overheidssector	
555 315 240 

Match vraag en aanbod (werkgeversdienstverlening)
•			Branchegerichte	benadering	van	werkgeversdienstverlening.
•				Door	een	branchegerichte	marktbewerking	beschikt	het	RWSP	MG	over	specifieke	

kennis	en	slagkracht	om	werkgevers	van	juiste	en	gemotiveerd	personeel	te	voorzien.	
De	branche-specifieke	aandachtspunten	zijn	bekend	en	door	kennis	en	kunde	van	de	
verschillende	bedrijfsprocessen	adviseren	de	accountmanagers	hun	klanten	op	het	

gebied	van	personele	dienstverlening.	Voor	marktbewerking	en	dienstverlening	is	de	
gezamenlijke	expertise	in	het	RWSP-MG	georganiseerd	in	3	brancheteams:	(1)	
Brancheteam	Horeca,	Detailhandel	en	Zorg;	(2)	Brancheteam	Zakelijke	
Dienstverlening;	(3)	Brancheteam	Agro	&	Bouwnijverheid,	Transport	&	Logistiek	en	
Industrie	&	Techniek.	Elk	brancheteam	heeft	een	marktbewerkingsplan	opgeleverd	op	
basis	waarvan	acquisitie	en	marktbewerking	wordt	uitgevoerd.

•				De	regionale	uitvoering	gebeurt	onder	regie	van	het	regionaal	Werkbedrijf	door	
gemeenten,	UWV,	SW-bedrijven	en	private	partijen.	Er	wordt	voortgebouwd	op	de	
bestaande	samenwerkingsstructuur	met	als	basis	onder	meer	het	regionaal	
werkgeversservicepunt	RWGSP.	

•				Harmonisatie	instrumenten:	er	wordt	een	basispakket	aan	functionaliteiten	onder	
regie	van	het	RWSP	georganiseerd.	Gemeenten,	UWV	en	Presikhaaf	Bedrijven	hebben	
vanaf	1	januari	2015	een	regionale	gereedschapskist	voor	werkgevers.	Gemeenteraden	
stellen	in	december	2014	de	verordeningen	vast	voor	de	uitvoering	van	deze	
regelingen.	

Wat valt op?
•				Rol werkgevers: werkgevers	in	het	RWB	hebben	de	taak	om	in	het	RWB	een	aantal	

werkgeverszetels	in	te	vullen.	De	werkgeverszetels	worden	door	VNO-NCW	Midden	en	
MKB-Nederland	Midden	ingevuld	door	een	eerste	ring	van	4	ambassadeurs	met	
bestuurszetel	in	het	RWB.	Daarnaast	wordt	in	de	regio	gewerkt	met	een	tweede	ring	
ambassadeurs.	Deze	tweede	ring	bestaat	uit	ondernemers	/	werkgevers	die	als	
boegbeeld	kunnen	optreden,	publicitaire	campagnes	kunnen	ondersteunen	en	
collega	werknemers	kunnen	inspireren.	VNO-NCW	Midden	draagt	zorg	voor	scholing	
en	begeleiding	van	de	ambassadeurs.	Daarbij	is	ook	de	ondersteuning	van	Aart	van	
der	Gaag,	landelijk	ambassadeur,	in	de	regio	mogelijk.

•		  Financiering: Invulling	(regionale)	financiering	door	gemeenten	(inclusief	
duidelijkheid	over	betrokkenheid	werkgevers).	Financiering	wordt	nader	uitgewerkt.

•				Pilot Werkfit maken:	deze	regio	is	bezig	met	de	Pilot	Werkfit	maken.	De	pilot	is	in	
voorbereiding	om	het	perspectief	op	werk	of	de	uitstroom	naar	werk	van	kandidaten	
die	onder	de	banenafspraak	vallen	te	vergroten.	Deze	pilot	richt	zich	op	de	wachtlijst	
Wsw	en	heeft	als	doel	deze	personen	voor	te	bereiden	en	‘werkfit’	te	maken	voor	
Banenafspraken.	Daarbij	worden	per	deelnemer	interesses	en	capaciteiten,	
beperkingen	en	ontwikkelingspunten	in	kaart	gebracht.	Dit	profiel	wordt	afgestemd	
op	wat	de	bemiddelaars	van	het	Werkgeverservicepunt	nodig	hebben	om	een	match	
te	kunnen	maken	en	een	begeleidingsplan	op	te	stellen.	

•	   Opvallende acties: het	creëren	en	het	lanceren	van	de	website	www.hetisal2015.nl	en	
“neus	voor	werk”	(wethouders	en	leden	werkbedrijf	brengen	bezoeken	aan	
ondernemers).

•		  Bredere arbeidsmarktagenda: een	bredere	arbeidsmarktagenda	is	nog	weinig	
concreet	voor	Midden	Gelderland.	Een	goede	verbinding	met	programma’s	voor	
economische	stimulering	is	hierbij	een	essentiële	stap.	Hierbij	wordt	gedacht	aan	
programma’s	en	netwerken	van	de	samenwerkingspartners	in	het	regionaal	
Werkbedrijf.	Hierbij	is	sprake	van	verschillende	schaalniveaus	en	initiatieven	en	
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stimulering	vanuit	gemeenten,	Stadsregio	en	Provincie.	Hierbij	geeft	VNO-NCW	aan	
dat	zij	werkt	aan	het	samenstellen	van	een	economische	agenda	met	samenhang/	
duidelijkheid	voor	ondernemers.

•				Samenwerking:	gemeenten,	UWV,	het	SW-bedrijf,	het	onderwijsveld	en	COLO	/	
Kenniscentra	werken	samen	en	versterken	elkaar	in	een	professionele,	regionale	
aanpak.	Gemeenten	gaan	aansluiten	op	bestaande	leerling	netwerken	met	VSO/PRO	
(stakeholders:	speciaal	onderwijs	/	praktijkonderwijs	/	Werkkamer	/	UWV).	Het	
Werkbedrijf	gaat	een	rol	spelen	in	het	monitoren	van	deze	samenwerking.

•				Project Thuiszorg (uitvoering door accountmanager RWSP): in	de	thuiszorg	wordt	al	
enkele	jaren	een	project	uitgevoerd	waarbij	inwoners	met	een	WWB-uitkering	in	de	
praktijk	worden	opgeleid	voor	een	baan	in	de	thuiszorg.	Het	project	is	een	
samenwerkingsverband	van	verschillende	thuiszorgorganisaties	(A	en	S	groep,	STMG	
en	Groot	Gelre),	ROC	Rijn	IJssel	en	de	gemeente	Arnhem.	De	kandidaten	hebben	de	
nodige	afstand	tot	de	arbeidsmarkt	en	worden	in	1	jaar	voor	de	thuiszorg	opgeleid	tot	
huishoudelijke	hulp.	Tijdens	de	opleiding	wordt	het	instrument	loonwaarde	ingezet.	
Per	kwartaal	is	de	loonwaarde	gekoppeld	aan	het	scholingstraject:	heeft	de	kandidaat	
de	schoolopdrachten	en	praktijkopdrachten	voor	dat	kwartaal	behaald,	dan	stroomt	
de	kandidaat	door	naar	het	volgende	kwartaal	met	daarbij	een	nieuwe	vastgestelde	
loonwaarde.	Op	basis	van	deze	afspraken	gaat	de	werkgever	naar	behaalde	
loonwaarde	van	de	deelnemers	betalen.	In	dit	project	is	daarmee	sprake	van	groei	
naar	volledige	loonwaarde.	Resultaten:	6	groepen	hebben	het	project	afgerond,	
januari	2015	is	de	zevende	groep	gestart.	Tot	nu	toe	stroomt	80%	uit	naar	een	
betaalde		baan	met	diploma	en	werkgevers	hebben	zelfopgeleide/	gediplomeerde	
werknemers.

•		  Project Faber Electronics (uitvoering door Presikhaaf): de	samenwerking	met	Faber	
Electronics	in	Velp	is	een	mooi	voorbeeld	van	een	werkgever	die	in	staat	is	om	haar	
werkprocessen	zo	in	te	richten	dat	de	medewerkers	in	de	groepsdetachering	hier	
optimaal	kunnen	worden	ingezet.	Het	gaat	hier	om	werkzaamheden	zoals	het	
assembleren	van	producten,	samenstellen	van	printplaten	en	het	verrichten	van	
optische	controles.	Om	een	plaatsing	zo	duurzaam	mogelijk	te	maken	worden	bij	
Presikhaaf	hebben	de	bedrijven	medewerkers	opgeleid	en	getraind	in	de	
basisvaardigheden	die	vereist	zijn	om	bij	Faber	te	kunnen	werken.	Er	werken	nu	9	
mensen	bij	Faber.

22. Rijnmond 
Betrokken partijen
6	clusters	gemeenten	(Rotterdam,	Maassluis/Vlaardingen/Schiedam,	IJsselgemeenten,	
Hoeksche	Waard,	Barendrecht/Albrandswaard/Ridderkerk,	Voorne-Putten/
Goeree	Overflakkee),	UWV,	VNO-NCW,	AWVN,	MKB	Rotterdam,	ABU	en	FNV	(en	CNV).	

 Vraag (arbeidsmarkt/banen)
•	 	De	samenwerking	focust	op	vijf	sectoren:	Zakelijke	

dienstverlening;	Zorg	en	Welzijn;	Bouw	en	Techniek;	
Transport	en	Logistiek;	Retail	en	Leisure	(o.a.	deelsectoren	
horeca,	detailhandel	en	groothandel).	Naast	de	focus	op	
de	vijf	sectoren,	is	er	ook	focus	op	MKB.	Dit	loopt	door	
alle	sectoren	heen,	de	marktbenadering	van	MKB	is	een	
specifieke	aanpak.

 Aanbod (doelgroep)
Doelgroep Aantal 
Wajongers	 Ca. 17.000
WWB	 Ca. 47.000
WW	 Ca. 37.000

•  Regionaal	Werkbedrijf	focus:	
prioriteit	doelgroep

• WSPR	focus:	brede	doelgroep

 Doelstelling aantal banen
Totaal	aantal	banen		 Aantal	banen	 Aantal	banen	 Tot	en	met	2026
2015/2016	 marktsector	 overheidssector	
1.775 1.130 645 10.810

Match vraag en aanbod (werkgeversdienstverlening)
•				Combinatie	van	branchegerichte	en	geografische	benadering	van	

werkgeversdienstverlening.
•				Richting	de	selectie	van	werkgevers	wordt	gewerkt	door	middel	van	regionale	

sectorteams.	Die	zorgen	er	samen	voor	dat	de	klant	op	een	eenduidige	manier	wordt	
geholpen	met	de	best	passende	kandidaat	uit	de	regio.	Dit	vanuit	de	gedachte:	één	
eigenaar	per	klant.	Voor	niet	geselecteerde	sectoren	geldt	dat	klanten	lokaal	worden	
bediend.	Voor	geselecteerde	sectoren	trekt	telkens	een	regionaal	team	in	afstemming	
op.	Niet	iedere	gemeente	kan	en	hoeft	aan	elk	regionaal	sectorteam	actief	deel	te	
nemen.	

•				Er	is	gekozen	om	de	samenwerking	te	focussen	op	5	sectoren.	Daarnaast	is	er	een	
MKB-aanpak.	Het	is	niet	zo	dat	bedrijven	die	niet	tot	deze	sectoren	behoren,	in	de	kou	
blijven	staan.	De	keuze	is	om	actief	onze	energie	te	richten	op	de	‘grootste	
kanshebbers’	en	op	5	sectoren.	Vooral	de	werkgevers	met	regionale	impact,	vormen	in	
essentie	de	doelgroep	voor	de	samenwerking	WSPR.

•				Het	WerkgeversServicepunt	Rijnmond	(WSPR)	is	de	uitvoeringsorganisatie	die	het	
Werkbedrijf	ondersteunt.	Het	WSPR	heeft	als	doel	om	ondernemers	te	ondersteunen	
bij	hun	werkgeversvraagstukken	en	daarbij	zoveel	mogelijk	werkzoekenden	aan	werk	
te	helpen.	Hierbij	wordt	zo	integraal	mogelijk	gewerkt	door	gemeenten	en	UWV.	De	
wens	is	om	het	Werkbedrijf	en	de	uitvoering	dicht	bijeen	te	houden.	De	strategisch	
arbeidsmarktadviseurs	vanuit	het	WSPR	zijn	de	intermediair	tussen	de	sectortafels	
en	de	uitvoering.
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•				Ons	gezamenlijke	doel	is	om	werkgevers	een	uniforme,	excellente	dienstverlening	te	
bieden	op	strategisch,	tactisch	en	operationeel	niveau.	De	5	pijlers	van	de	
werkgeversgerichte	dienstverlening	zijn:	eenduidigheid,	transparantie,	
samenwerking,	methodisch,	vraaggericht.

•				De	regio	hecht	belang	om	klanten	te	segmenteren	en	de	gezamenlijke	energie	goed	
te	richten.	Hiervoor	gebruikt	ze	de	klantpiramide:	een	tool	waarbij	klanten	(in	de	
regio,	in	de	clusters	en	per	sector)	ingedeeld	worden	in	categorieën.	De	categorieën	
(goud,	zilver,	brons,	prospect)	reflecteren	de	mate	waarin	het	WSPR	in	de	
samenwerking	waarde	kan	toevoegen	en	de	werkgevers	dus	waardevol	zijn	voor	het	
WSPR.	Bijvoorbeeld	gezien	de	uitstroomkansen	en	strategische	belangen.	Deze	
indeling	loopt	volgens	een	evenwichtige	set	aan	criteria.	Om	het	kwartaal	wordt	een	
nieuwe	analyse	uitgevoerd	die	het	beeld	van	de	realiteit	verfijnt.

Wat valt op?
•				Rechtsvorm: momenteel	wordt	gewerkt	aan	een	voorstel	over	de	bestuurlijke	

samenwerking	van	gemeenten,	die	de	afvaardiging	en	mandaten	regelt	van	de	
vertegenwoordigende	wethouders	uit	de	6	clusters	binnen	de	regio	Rijnmond.	Dit	
staat	min	of	meer	los	van	het	bestuur	van	het	Werkbedrijf.	In	het	verlengde	hiervan	
wordt	uitwerking	van	een	eventuele	rechtsvorm	van	het	regionaal	Werkbedrijf	medio	
2015	opgepakt.

•				Samenstelling bestuur:	met	werkgeversorganisaties	VNO-NCW,	ABU,	AWVN	en	MKB	
is	overeengekomen	dat	zij	bereid	zijn	om	op	interim	basis	zitting	te	nemen	in	het	
bestuur	van	het	Werkbedrijf.	In	de	loop	van	de	tijd	is	het	de	bedoeling	dat	deze	
(bestuurlijke)	vertegenwoordigers	worden	opgevolgd	door	ondernemers	(leden)	
vanuit	de	achterban.	In	die	zin	wordt	gesproken	over	een	tijdelijke	(interim)	deelname	
aan	het	bestuur.	Werknemersorganisatie	FNV	neemt	zitting	in	het	bestuur	en	
vertegenwoordigt	tevens	de	werknemersorganisatie	CNV.	Naast	de	voorzitter	van	het	
werkbedrijf	(wethouder	werkgelegenheid	en	economie	van	Rotterdam)	is	de	wens	
uitgesproken	om	een	tweede	en	derde	vertegenwoordigende	wethouder	zitting	te	
laten	nemen	in	het	bestuur.	Afgesproken	is	dat	deze	tweede	en	derde	
vertegenwoordigende	wethouder	om	de	twee	jaar	rouleren	met	collega-wethouders	
uit	de	regio.

•				Sectortafels:	in	een	aantal	sectoren	wordt	al	gewerkt	met	sectortafels.	Dit	zijn	
sectorale	overlegstructuren	met	aan	tafel	de	meest	toonaangevende	bedrijven	en	
instellingen	uit	de	regionale	sectoren.	Niet	in	iedere	sector	is	dit	al	(regionaal)	
ingericht.	De	bestaande	sectortafels	worden	momenteel	in	kaart	gebracht.	Het	
voorstel	is	om	de	volgende	sectortafels	voort	te	zetten	of	in	te	stellen:	bouw	en	
techniek,	transport	en	logistiek,	zorg,	zakelijke	dienstverlening,	retail	en	leisure	en	
MKB	(het	MKB	loopt	eigenlijk	door	al	deze	sectoren	heen.	Echter	vanwege	het	belang	
van	deze	categorie	bedrijven,	is	er	voor	gekozen	om	hier	een	apart	plan	op	te	
ontwikkelen).	Deze	sectoren	zijn	tot	stand	gekomen	aan	de	hand	van	een	recentelijk	
gehouden	arbeidsmarktanalyse	gericht	op	uitstroomkansen	voor	de	doelgroep	
werkzoekenden.	Het	doel	van	een	sectortafel	is	om	af	te	stemmen	wat	de	thema’s	en	
afspraken	zijn	op	het	gebied	van	mobiliteit,	zijinstroom	en	aansluiting	van	onderwijs.	

Afhankelijk	van	de	situatie	per	sector,	kan	de	samenstelling	van	zo’n	tafel	bestaan	uit	
werkgevers,	kenniscentra,	brancheverenigingen,	ROC’s/onderwijs	en	
werknemersorganisaties.

•				Taak werknemersorganisaties:	de	werknemersorganisaties	hebben	als	sociaal	
partner	mede	landelijke	afspraken	gemaakt	met	betrekking	tot	de	garantiebanen.	Zij	
zullen	de	volgende	rol	vervullen	in	het	Werkbedrijf:	belangbehartiging	voor	
cliëntparticipatie	van	haar	leden	en	mensen,	vanuit	de	doelgroep	voor	garantiebanen.

•				Wethouders gebonden aan sectoren: de	6	vertegenwoordigende	clusterwethouders	
binnen	de	arbeidsmarktregio	hebben	zich	opgeworpen	om	een	bijdrage	te	willen	
leveren	aan	het	realiseren	van	de	doelstelling	van	het	Werkbedrijf.	Elk	van	de	
wethouders	verbindt	zich	aan	één	van	de	kansrijke	sectoren	met	als	doel	
desbetreffende	sector	te	stimuleren	en	zo	nodig	te	ondersteunen	bij	het	behalen	van	
diens	deel	doelstelling	op	garantiebanen.

•				Strategisch Arbeidsmarktadviseur (SAA): het	doel	van	een	SAA	is	om	bij	te	dragen	
aan	betere	werking	van	de	regionale	arbeidsmarkt	(vraag	en	aanbod	bij	elkaar	
brengen),	zodat	de	doelen	(meer	arbeidsparticipatie,	hoger	opleidingsniveau,	meer	
doorstroming	en	continuïteit/groei	van	economisch	belangrijke	sectoren)	op	
middellange	termijn	worden	gerealiseerd	(de	scope	daarbij	is	1,5	tot	2	jaar).	De	rol	is:	
faciliteren	op	basis	van	behoeften	van	werkgevers	(en	onderwijs),	kennis	en	expertise	
leveren	aan	de	betreffende	sector,	een	sectorale	overlegstructuur	organiseren,	de	
schakel	vormen	tussen	de	sectortafels	en	de	uitvoering	(WSPR)	en	de	wethouder	
ondersteunen	bij	diens	rol	binnen	de	sector.
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23. Rivierenland 
Betrokken partijen
Gemeenten	(Buren,	Culemborg,	Geldermalsen,	Maasdriel,	Neder-Betuwe,	Neerijnen,
Tiel,	West	Maas	en	Waal	en	Zaltbommel),	UWV	Werkbedrijf	regio	Rivierenland,	
VNO-NCW	Midden	(regio	Rivierenland)	en	MKB	Nederland-Midden,	CNV	en	FNV,	
Regionaal	Middelbaarberoepsonderwijs	en	Voortgezet	Speciaal	Onderwijs	(VSO)	en	Voortgezet	
Praktijk	Onderwijs	(PrO).

 Vraag (arbeidsmarkt/banen)
•	 	Er	vindt	op	grote	schaal	verdringing	plaats	van	ongeschoold	

personeel	door	geschoolde	werknemers	(vooral	in	horeca	en	
agrarische	sector).	Er	is	relatief	vaak	sprake	van	verdringing	
door	arbeidskrachten	uit	Midden-	en	Oost-Europa.

•	 Het	MKB	zorgt	voor	veel	werkgelegenheid.	

 Aanbod (doelgroep)
Doelgroep Aantal 
Totaal	aantal	 8.743
werkzoekenden*	
Wsw-ers	 1.200
WW	 5.451
* excl. WSW-gerechtigden

 Doelstelling aantal banen
Totaal	aantal	banen		 Aantal	banen	 Aantal	banen	
2015/2016	 marktsector	 overheidssector	
250 180 70 

 Vraag (banen)
•					Er	zijn	een	aantal	speerpunt	sectoren	en	werksoorten	benoemd	die	het	meest	kansrijk	zijn	met	
	 de	dienstverlening:	(1)	transport/logistiek;	(2)	techniek;	(3)	Agro	&	Food;	(4)	productie;	(5)	horeca;	
	 (6)	detailhandel;	(7)	zorg;	(8)	overheid/	veiligheidsberoepen;	(9)	economisch/	administratief;	
	 (10)	schoonmaak.
•			Buiten	de	arbeidsmarktregio	wordt	gekeken	naar	kansen	op	het	gebied	van:	(1)	transport	en	

logistiek;	(2)	techniek;	(3)	productie	(vooral	flexibele	arbeid	op	laag	geschoold	niveau).
•			Voor	de	doelstelling	groepsdetacheringen	zijn	er	kansen	in	de	volgende	sectoren:	Transport	en	

logistiek;	techniek;	agrarisch	food,	fruitteelt,	champignons,	bloementeelt;	zorg;	dienstverlening	(o.a.	
inpakwerk,	licht	montagewerk,	zittend	werk,	sorteerwerk,	webwinkels).

Match vraag en aanbod (werkgeversdienstverlening)
•					Branchegerichte	benadering	van	werkgeversdienstverlening.
•					De	werkgeversbenadering	wordt	toegespitst	op:	(1)	acquisitie;	(2)	relatiemarketing;	(3)	

contentmarketing.	Deze	drie	kunnen	niet	los	van	elkaar	gezien	worden.	
•					Rivierenland	wil	de	meest	ondernemende	regionale	infrastructuur	voor	werk	en	inkomen	van	

Nederland	zijn.	Deze	ondernemende	aanpak	wordt	duidelijk	in	de	manier	van	dienstverlening.	De	
klantbehoefte	bepaalt	welke	producten/diensten	worden	aangeboden	en	binnen	welk	
servicemodel.	In	de	dienstverlening	wordt	uitgegaan	van	3	behoeften	van	werkgevers:	(1)	matchen:	
werknemers	in	loondienst;	(2)	detacheren:	werknemers	in	flexibele	schil;	(3)	adviseren	over	talent:	
informatie,	training	en	advies	van	werkexpert	over	talent	en	ontwikkeling	van	talent	(benutting).	
Door	de	betrokkenheid	en	resultaatgerichtheid	ervaren	klanten	Werkzaak	Rivierenland	als	
ondernemend.

•					In	matching	werkt	Werkzaak	Rivierenland	vraaggestuurd	in	het	bij	elkaar	brengen	
van	vraag	en	aanbod.	In	alle	werkprocessen	staat	de	werkgeversvraag/-behoefte	
centraal.	Werkgevers	en	werkzoekenden	vinden	elkaar	zoveel	mogelijk	zelf.	In	
werkzoekendendienstverlening	ligt	de	focus	op	eigen	verantwoordelijkheid	en	
zelfredzaamheid	van	de	werkzoekende.	Voor	specifieke	doelgroepen	wordt	aanbod	
gericht	gematcht	dan	wel	geacquireerd.

Wat valt op?
•					Bestuurssamenstelling:	het	bestuur	van	het	RWR	bestaat	uit	10	vertegenwoordigers	

van	de	geledingen:	gemeenten	(3),	werkgeversorganisaties	(2),	
werknemersorganisaties	(2),	UWV	(1)	en	het	regionaal	MBO	en	VSO-Pro	onderwijs	(2).

•					4 werkzoekendenprofielen: Werkzaak	Rivierenland	gaat	uit	van	4	
werkzoekendenprofielen	(profiel	1	Meteen	werken;	profiel	2	Tijdelijk	begeleiding	op	
weg	naar	werk;	profiel	3	Langdurige	begeleiding;	profiel	4	Zorg).	Voor	kandidaten	die	
aangewezen	zijn	op	zorg,	wordt	geen	actie	ondernomen	richting	de	markt	omdat	zij	
onvoldoende	aansluiten	op	de	vraag	van	werkgevers.

•	    Samenwerking POA: een	extra	impuls	wordt	gegeven	aan	het	realiseren	van	
werkgelegenheid	voor	mensen	met	een	afstand	tot	de	arbeidsmarkt	door	de	
verbinding	te	leggen	tussen	het	RWR	en	het	Platform	Onderwijs	Arbeidsmarkt	
Rivierenland	(POA	Rivierenland).	De	relatie	met	onderwijs	en	economische	
ontwikkeling	in	de	regio	wordt	hierdoor	ook	versterkt.

•					1 regionale infrastructuur: de	gemeenten	Buren,	Geldermalsen,	Culemborg,	Neder-
Betuwe,	Neerijnen,	Maasdriel,	West	Maas	en	Waal,	Tiel	en	Zaltbommel,	UWV,	LANDER	
werk	&	participatie	en	Werkgevers	Adviespunt	Rivierenland	(WAPR)	hebben	de	
handen	in	één	geslagen.	Zij	werken	samen	aan	één	regionale	infrastructuur	voor	
werk	en	inkomen	als	logische	uitwerking	van	de	regionale	visie	op	het	sociaal	domein.	
Meer	mensen	aan	het	werk	op	basis	van	hun	kwaliteiten	en	mogelijkheden.	Werkzaak	
Rivierenland	zal,	in	nauwe	samenwerking	met	UWV,	vorm	en	inhoud	geven	aan	één	
regionale	infrastructuur	voor	werk	en	inkomen.	De	gemeenten	Buren	en	Neder	
Betuwe	hebben	besloten	voor	hun	WWB	gerechtigden	niet	mee	te	gaan	in	Werkzaak,	
voor	hun	WSW-gerechtigden	wel.

•					Pilot “Geldermalsen zoekt collega”:	Deze	pilot	wordt	in	2015	uitgevoerd	in	de	
gemeente	Geldermalsen.	De	gemeente	presenteert	het	actuele	aanbod	van	
kandidaten	woonachtig	in	haar	gemeente	aan	werkgevers	middels	een	advertentie	in	
de	lokale	krant.	Met	een	QR	code	komt	de	werkgever	in	de	database	waar	hij	naar	
kandidaten	kan	zoeken.

•					RSA 3.0:	als	vervolg	op	de	Regionale	Sociaal	Akkoorden	1.0	en	2.0,	lopen	de	
besprekingen	over	een	nieuw	Regionaal	Sociaal	Akkoord,	het	RSA	3.0.	De	regionale	
sociale	akkoorden	kunnen	gezien	worden	als	voorlopers	van	het	huidige	landelijk	
Sociaal	Akkoord.	Met	RSA	3.0	wil	Werkzaak	Rivierenland	de	samenwerking	verstevigen	
tussen	publieke	en	private	partijen	op	de	arbeidsmarkt	in	de	regio	en	meer	
arbeidskansen	bieden	aan	mensen	met	arbeidshandicap.	Hiermee	worden	
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werkgevers	niet	alleen	geïnformeerd	over	de	nieuwe	wet,	maar	ook	ondersteund	bij	
het	invullen	van	de	banen	voortvloeiend	uit	de	wet	“Banenafspraak	en	quotum	
arbeidsbeperking”.	Activiteiten	die	hierbij	worden	ingezet,	zijn	bijvoorbeeld:

•					Werktop:	de	Werktop	is	een	nieuwe	werkwijze	om	werkgevers	en	werkzoekenden	aan	
elkaar	te	verbinden.	Er	worden	“prettige	gesprekken”	georganiseerd	om	succesvolle	
ontmoetingen	tussen	ondernemers	en	kandidaten	te	laten	plaatsvinden.	Het	concept	
richt	zich	vooralsnog	op	de	WWB-doelgroep.	Werktop	is	inmiddels	actief	in	
gemeenten	Tiel,	West	Maas	en	Waal	en	Neerijnen.

•		   Wisselwerk:	een	kennismakingsprogramma	voor	werkleiding	vanuit	Werkzaak	en	
werkgevers,	waarbij	deze	in	elkaars	organisatie	gaan	meelopen.

•					Gast accountmanagement:	werkgevers	zetten	bij	toerbeurt	hun	mensen	in	bij	het	
werven	van	plekken	voor	de	doelgroep.	

•	    Ambassadeurschap: aansprekende	wekgevers	zetten	zich	persoonlijk	in	voor	de	
zichtbaarheid	en	de	belangen	van	de	doelgroep.

•					PSO bevordering: werkgevers	gaan	zich	inzetten	voor	het	verspreiden	van	het	
PSO-certificaat	(prestatieladder	sociaal	ondernemen)	en	zorgen	dat	ze	zelf	dit	
certificaat	behalen.

24. Gorinchem 
Betrokken partijen
Gemeenten	Giessenlanden,	Gorinchem,	Hardinxveld-Giessendam,	Leerdam,	Lingewaal,
Molenwaard	en	Zederik,	VNO-NCW,	FNV,	UWV,	RSD	en	Avelingen	Groep	(Per	1	januari	
2016	gaan	Avelingen	Groep	en	RSD	fuseren	t.g.v.	de	invoering	van	de	Participatiewet	
per	1	januari	2015).

 Vraag (arbeidsmarkt/banen)
•	 	Er	zijn	een	aantal	speerpuntsectoren	benoemd	waar	de	

meeste	kansen	gezien	worden	om	mensen	aan	het	werk	
te	helpen:	(1)	Techniek	(maritiem),	Industrie	en	bouw;	(2)	
Logistiek,	groot-	en	detailhandel;	(3)	Zakelijke	dienstverlening	
(o.a.	uitzend	en	schoonmaak)	en	Horeca

•	 	Er	worden	volop	kansen	gezien	worden	bij	bedrijven	met	
minder	dan	25	werknemers.

•	 	Regio	AV	is	een	regio	met	een	grote	maatschappelijke	
betrokkenheid.	Zo	lijken	werkgevers	uit	deze	regio	eerder	
geneigd	te	zijn	om	mensen	met	een	beperking	aan	te	
nemen	dan	werkgevers	in	andere	regio’s.

 Aanbod (doelgroep)
Doelgroep Aantal 
Wajongers	 1.470
WWB,	IOAW,	IOAZ	 1.561
WW	 2.900

•  Focus	op	brede	doelgroep	
•  125	Wajongers	(9%)	zijn	(deels)	

arbeidsgeschikt.

 Doelstelling aantal banen
Totaal	aantal	banen		 Aantal	banen	 Aantal	banen	
2015/2016	 marktsector	 overheidssector	
175 120 20 

Match vraag en aanbod (werkgeversdienstverlening)
•		Branchegerichte	benadering	van	werkgeversdienstverlening.
•			Werkwaard	streeft	ernaar	de	arbeidsmarktwaarde	van	mensen	te	vergroten	en	

mensen	zelfredzamer	te	laten	zijn.	Individuele	trajecten	en	het	daarbij	in	te	zetten	
instrumentarium	kunnen	hiervoor	verschillen.	

•			Sinds	april	2013	wordt	door	de	afzonderlijke	organisaties	RSD,	UWV	en	Avelingen	
Groep	samengewerkt	op	het	gebied	van	werkgeversdienstverlening	onder	de	
werktitel	Werkwaard.		Werkwaard	is	een	netwerkteam	waarin	medewerkers	van	
Avelingen	Groep,	RSD	en	UWV	–	ieder	vanuit	hun	eigen	organisatie	–	samenwerken	
ten	behoeve	van	een	integrale	werkgeversdienstverlening.		Sinds	1	januari	2015	wordt	
Werkwaard	doorontwikkeld	tot	hét	vehikel	voor	werkgevers.	Werkgevers	worden	
uniform	benaderd,	zonder	onderscheid	in	doelgroepen,	waarbij	de	afzonderlijke	
expertise	van	de	verschillende	organisaties	blijft	bestaan.

•			Bedrijven	uit	de	kansrijke	sectoren	worden	allemaal	benaderd.	Hierbij	wordt	geen	
onderscheid	gemaakt	naar	de	grootte	van	het	bedrijf.	Bedrijven	met	een	klein	aantal	
werknemers	blijken	net	zo	ontvankelijk	te	zijn	(of	zelfs	meer)	voor	het	aannemen	van	
uitkeringsgerechtigden	(al	dan	niet	met	een	beperking),	dan	grote(re)	bedrijven.	
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•			Werkwaard	stelt	de	mogelijkheden	die	het	bedrijf	zelf	ziet	centraal	en	trekt	samen	
met	hem	of	haar	op.	Van	begin	tot	eind	is	dit	een	publiek-private	co-creatie	waarin	
partijen	samenwerken	aan	een	effectieve	relatie	met	elkaar	en	met	kandidaten.	De	
werkgeversdienstverlening	bestaat	uit:	relatiemanagement,	informatievoorziening,	
matching	van	vraag	en	aanbod,	inzetten	beschikbaar	instrumentarium,	projecten	ter	
bevordering	van	werkgelegenheid	en	advisering	over	HRM-vraagstukken.	
Werkgeversdienstverlening	is	tweerichtingsverkeer.	Werkwaard	gaat	voor	
partnerschap:	een	sterke	relatie	met	bedrijven	en	korte	lijnen.

Wat valt op?
•			Samenwerking Leerwerkloket en uitzendbureaus: Werkwaard	acquireert	niet	alleen	

werk	voor	zichzelf	maar	werkt	ook	samen	met	andere	partijen	zoals	bijvoorbeeld	het	
Leerwerkloket	en	uitzendbureaus.	De	samenwerking	met	uitzendbureaus	moet	nog	
worden	ontwikkeld,	maar	de	verbinding	met	het	Leerwerkloket	is	snel	gelegd	
vanwege	de	natuurlijke	samenwerking	vanuit	de	RSD	en	UWV.

•			Kenmerk werkzoekenden: regionaal	Werkbedrijf	Gorinchem	is	de	enige	regio	die	ook	
de	leefvorm	(alleenstaand,	gehuwd,	etc.)	als	kenmerk	van	haar	doelgroep	heeft	
opgenomen	in	de	documenten.

•		 Begroting:	regionaal	Werkbedrijf	Gorinchem	heeft	een	uitgewerkte	begroting	van	de	
middelen	voor	2015	met	de	volgende	kostenposten:	teammanager,	systeem/
systematiek	en	administratieve	ondersteuning,	ontwikkelen	website,	logo,	folders	en	
communicatiecampagne,	innovatiebudget,	opleidingsbudget	en	onvoorzien.	Hierbij	
zijn	de	reguliere	kosten	van	het	huidige	personeel	buiten	beschouwing	gelaten.	Deze	
kosten	zijn	overwegend	initiële	kosten	die	horen	bij	de	(door)ontwikkeling	en	het	
opstarten	van	de	integrale	werkgeversdienstverlening.	Voor	de	daaropvolgende	jaren	
zullen	de	kosten	uit	de	reguliere	apparaatskosten	moeten	worden	gefinancierd.	
Vanwege	de	te	verwachten	inverdieneffecten	door	besparing	op	uitkeringsgelden	
moet	dit	mogelijk	zijn.	Deze	inverdieneffecten	moeten	wel	inzichtelijk	worden	
gemaakt.

•	  Communicatiecampagne:	de	lancering	van	Werkwaard	wordt	gebruikt	om	de	
communicatiecampagne	(en	daarmee	de	marktbewerking)	te	starten.	Hierbij	worden	
vier	verschillende	routes	voorgesteld:	(1)	een	foldercampagne	(sturen	van	folder	
Werkwaard	naar	álle	bedrijven	in	de	regio	AV,	nabellen	van	de	bedrijven	in	de	
genoemde	sectoren	en	de	folder	per	email	(indien	nodig)	nasturen	en	afspraak	
proberen	te	maken	met	het	betreffende	bedrijf);	(2)	bijeenkomsten	en	evenementen	
(onder	andere	presentaties	geven	in	bestuursvergaderingen	van	ondernemers-
verenigingen,	sectorgerichte	speeddates/	banenmarkten,	zomerfeesten	(business-
club),	ontbijtsessies	met	werkgevers	en	werkzoekenden,	seizoensgebonden	
bemiddelingsacties);	(3)	een	wethoudersoffensief	(de	7	wethouders	Sociale	Zaken	in	
de	arbeidsmarktregio	AV	nemen	hun	verantwoordelijkheid	en	een	vervullen	een	
ambassadeursrol	richting	bedrijven);	(4)	de	prijs	‘beste	sociale	ondernemer’	in	regio	AV.

•			Prijs ‘beste sociale ondernemer’ in regio AV:	Een	idee	is	om	het	Werkbedrijf	jaarlijks	
een	prijs	te	laten	uitreiken	voor	de	beste	sociale	ondernemer.	Hiermee	kun	je	zowel	de	
arbeidsmarktregio	als	het	bedrijf	op	de	kaart	zetten.	Hopelijk	is	het	ook	een	trigger	

voor	andere	bedrijven	om	iets	extra’s	te	doen	op	het	gebied	van	sociaal	ondernemen.	
Deze	prijs	zou	voor	het	eerst	uitgereikt	kunnen	worden	op	de	eerstvolgende	regionale	
arbeidsmarktconferentie	in	het	najaar	van	2015.	Tegelijkertijd	kunnen	goede	
voorbeelden	uit	de	regio	geëtaleerd	worden.

•		 Nieuwe werk- en denkwijze: Werkwaard	anticipeert	op	maatschappelijke	
ontwikkelingen.	In	de	steeds	flexibeler	wordende	arbeidsmarkt	moet	het	meedenken	
met	tijdelijke	oplossingen	voor	mensen	gewoon	worden.	Deeltijdwerk,	tijdelijke	
contracten,	individuele	en	groepsdetachering	behoren	tot	de	nieuwe	werk-	en	
denkwijze.

•		 Opvallende acties: (1)	een	bestandsanalyse	van	bestaande	caseload	moet	gedaan	
worden	om	te	bepalen	welke	kandidaten	gekoppeld	kunnen	worden	aan	de	
werkgeversdienstverlening	van	Werkwaard	en	screening	welke	kandidaten	voor	het	
doelgroepenregister	in	aanmerking	komen;	(2)	er	wordt	een	wervingsprocedure	
gestart	voor	het	aantrekken	van	een	teammanager	Werkwaard;	(3)	het	organiseren	
van	aanvullende	trainingen	of	cursussen	voor	professionals	voor	het	bevorderen	van	
kennis	van	de	speerpuntsectoren;	(4)	presentaties	geven	in	bestuursvergaderingen	
van	ondernemersverenigingen,	sectorgerichte	speeddates/	banenmarkten,	deelname	
Fenexpo,	zomerfeesten	(businessclub),	seizoensgebonden	bemiddelingsacties.
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25. Rijk van Nijmegen
Betrokken partijen
7	gemeenten	(Nijmegen,	Mook	en	Middelaar,	Druten,	Beuningen,	Berg	en	Dal,	Wijchen
en	Heumen,	Breed)	VNO-NCW	Midden,	MKB	Nederland-Midden,	FNV,	CNV,	UWV,	
Industriële	Kring	Nijmegen,	Economisch	Collectief	Nijmegen,	ROC	Nijmegen	en	HAN.

 Vraag (arbeidsmarkt/banen)
•	 	Gericht	op	sectoren:	Detailhandel,	Horeca,	Zakelijke	

dienstverlening,	Zorg,	Techniek,	Tuinbouw/Groen	en	Cultuur.
•	 	Zorg	&Welzijn:	assisterende	zorg-beroepen	of	schoonmaak	

in	zorginstelling.	
•	 	Cultuur:	Natuurmuseum	of	de	Lindenberg.
•	 	Kansen	horeca:	de	komst	van	o.a.	Cinemec	Waalsprong	en	

van	der	Valk	in	Lent.
•	 	Kansen	techniek:	op	middellange	termijn	kansen	in	de	bouw.	

 Aanbod (doelgroep)
Doelgroep Aantal 
Wajongers	 5.556
Wsw-ers	op		 175
wachtlijst	
Wv. arbeids- 100
vermogen 
Jongeren	met		 300 
arbeidsbeperking	
WWB	 8.000
WW	 8.900

• Korte	termijn:	focus	
	 prioriteit	doelgroep	
• Lange	termijn:	focus	
	 brede	doelgroep

 Doelstelling aantal banen
Totaal	aantal	banen		 Aantal	banen	 Aantal	banen	 2026
2015/2016	 marktsector	 overheidssector	
305 250 55 2.300

Match vraag en aanbod (werkgeversdienstverlening)
•				Branchegerichte	benadering	van	werkgeversdienstverlening.
•			In	de	regio	Rijk	van	Nijmegen	zijn	ruim	13.000	bedrijven	actief.	Het	grootste	deel	

hiervan,	90%,	bestaat	uit	werkgevers	met	1	tot	20	werknemers	in	dienst.	Naast	
indeling	in	grootte	van	bedrijven,	kennen	we	ook	een	indeling	in	branches.	De	meeste	
bedrijven	zijn	actief	in	de	detailhandel	en	de	grootste	werkgevers	vinden	we	in	de	
Zorg.	Bij	de	start	van	de	acquisitie	zet	de	regio	eerst	in	op	de	bedrijventerreinen	en	de	
grote	werkgevers,	vervolgens	MKB-bedrijven.

•			Het	verbinden	richt	zich	op	de	begeleiding	en	ondersteuning	van	mensen	op	de	
werkplek	waar	nodig.	Professionals	van	het	Werkbedrijf	brengen	werkgevers	en	
kandidaten	direct	met	elkaar	in	contact	en	kunnen	zo	nodig	voorzieningen	inzetten	
om	een	blijvende	match	te	maken.	Het	Werkbedrijf	werkt	oplossingsgericht	en	sluit	
aan	bij	de	vraag	van	het	individuele	bedrijf	en	de	vaardigheden	en	competenties	van	
de	kandidaat.	Het	verbinden	van	kandidaten	en	bedrijven	is	altijd	maatwerk.	Het	

verbinden	van	een	bedrijf	en	een	kandidaat	kan	op	diverse	manieren:	(1)	regulier	
dienstverband;	(2)	werken	met	subsidie	(wettelijk	en	bovenwettelijk);	(3)	detachering;	
(4)	werken	met	behoud	van	uitkering;	(5)	werken	met	begeleiding;	(6)	beschut	werken.	
Voor	het	bij	elkaar	brengen	van	vraag	en	aanbod	is	een	goed	ingericht	proces	nodig.	
Dit	proces	wordt	momenteel	vormgegeven	binnen	het	Werkbedrijf.

•			Werkgevers	zijn	de	klanten	van	het	Werkbedrijf	en	staan	centraal	in	dit	
marktbewerkingsplan.	Dit	sluit	aan	op	de	werkwijze	van	de	partners	in	Werkbedrijf:	
zij	zijn	partner	voor	werkgevers	in	het	vinden	van	de	juiste	mensen	voor	hun	
werkkansen.	Dit	geven	ze	vorm	binnen	de	bedrijfsdienstverlening.	Deze	
samenwerking	heeft	in	2014	al	vorm	gekregen	met	de	start	van	het	
Werkgeversservicepunt.	Met	de	integratie	van	het	SW-bedrijf	Breed	in	2015	ontstaat	
er	een	maximale	samenwerking,	waarbij	alle	kennis,	kunde	en	professionaliteit	van	
de	drie	organisaties	bij	elkaar	komen	en	een	grote	toegevoegde	waarde	hebben	voor	
de	bedrijfsdienstverlening	én	de	kennis	van	kandidaten.

•			Loonwaardemethodiek:	methodiek	van	UWV.

Wat valt op?
•			De	Stuurgroep	Arbeidsmarkt	Rijk	van	Nijmegen	(SAR)	is	geen	rechtspersoon,	maar	

een	samenwerkingsverband.	Naast	dit	bestuur,	is	vorig	jaar	het	gemeentelijk	
Werkbedrijf	Rijk	van	Nijmegen	opgericht.	Dit	Werkbedrijf	bestaat	uit	de	afdelingen	
Werken	van	de	7	gemeenten	in	de	arbeidsmarktregio	en	is	een	module	van	de	
Modulaire	Gemeenschappelijke	Regeling	Rijk	van	Nijmegen.	Het	gemeentelijk	
Werkbedrijf	is	een	nieuwe	organisatie	die	losstaat	van	de	gemeenten.	In	dit	
Werkbedrijf	werken	UWV	en	de	gemeenten	intensief	samen.	De	MGR	Rijk	van	
Nijmegen	is	opgericht	door	de	7	gemeenten	en	is	een	gemeenschappelijke	regeling.	
De	SAR	heeft	het	Werkbedrijf	Rijk	van	Nijmegen	opdracht	gegeven	om	het	
marktbewerkingsplan	uit	te	voeren.	De	SAR	is	dus	bij	hier	wat	in	de	andere	regio’s	het	
regionaal	Werkbedrijf	is.	

•			Samenstelling stuurgroep: de	samenstelling	van	de	Stuurgroep	Arbeidsmarkt	
regionaal	Werkbedrijf	Nijmegen	(SAR)	is	flexibel.	Partijen	uit	de	regio	kunnen	
deelnemen	op	verzoek	van	leden	van	de	SAR.	De	publieke	overheden,	werkgevers,	
werknemers	en	onderwijs	zijn	elk	verantwoordelijk	voor	het	organiseren	van	de	eigen	
achterban	ten	behoeve	van	de	SAR	en	het	benodigde	draagvlak	voor	een	effectieve	
samenwerking	en	bereiken	van	resultaat.

•	  Voorzitter: de	voorzittersrol	wordt	door	de	voorzitter	van	de	Bestuurscommissie	
ingevuld.

•	  Financiën: in	de	documenten	staat	weergegeven	dat	de	kosten	van	re-integratie	
instrumenten	voor	het	Werkbedrijf	zijn.

•			Korte en lange doelstelling:	het	regionaal	Werkbedrijf	heeft	een	korte	en	lange	
termijn	doelstelling	geformuleerd.	De	korte	termijn	doelstelling	is	het	invullen	van	de	
Banenafspraak	voor	deze	regio	(het	creëren	en	invullen	van	250	banen	in	de	
marktsector	en	55	banen	in	de	overheidssector	voor	mensen	met	een	
arbeidsbeperking	tot	en	met	2016).	De	lange	termijn	doelstelling	is	het	streven	naar	
een	inclusieve	arbeidsmarkt	waarin	meer	werk	is	voor	iedereen.
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•			Doelgroep in beeld:	er	zijn	in	de	afgelopen	tijd	zo’n	500	mensen	met	een	
arbeidsbeperking	gesproken	en	zij	zijn	in	beeld	gebracht	bij	het	Werkbedrijf.	Deze	
groep	kan	bemiddeld	worden	naar	werk	dat	valt	onder	de	Banenafspraak.	In	de	
proeftuin	‘doelgroepregister’	wordt	de	groep	mensen	met	een	Wsw-indicatie	op	de	
wachtlijst	met	arbeidsvermogen	(ongeveer	100)	in	beeld	gebracht.	De	doelgroep	is	in	
beeld	gebracht	per	sector.	In	de	volgende	sectoren	is	gekeken	naar	de	kenmerken	van	
de	doelgroep:	techniek	&	groen,	horeca	&	detailhandel,	zorg	&	welzijn/cultuur	en	
zakelijke	dienstverlening.

•	  Zelfredzaamheid: uitgangspunt	is	om	kandidaten	mensgericht	te	benaderen.	Het	
Werkbedrijf	gaat	uit	van	wat	kandidaten	wel	kunnen	(in	plaats	van	wat	ze	niet	
kunnen)	en	van	direct	contact	tussen	Werkbedrijf	en	kandidaat.	Het	Werkbedrijf	
werkt	integraal,	waarbij	wetgeving	niet	leidend	is	bij	de	wijze	waarop	naar	mensen	
wordt	gekeken	en	met	mensen	wordt	omgegaan.	Het	Werkbedrijf	kijkt	naar	kansen	
die	iemand	heeft	in	het	vinden	van	een	baan.	Hierbij	wordt	gekeken	naar	de	mate	van	
zelfredzaamheid	van	de	kandidaat.	Uiteindelijk	is	het	streven	om	de	
arbeidsproductiviteit	(loonwaarde)	van	mensen	te	vergroten	en	mensen	zelfredzamer	
te	laten	zijn.	Dat	is	maatwerk	en	zorgt	voor	verschillende	individuele	trajecten.

•			Arbeidsmarktagenda: De	SAR	heeft	de	ambitie	uitgesproken	om	een	inhoudelijk	
adviesorgaan	te	zijn,	met	aandacht	voor	de	gehele	regionale	arbeidsmarkt.	Naast	het	
uitvoeren	van	de	wettelijke	taken,	wil	de	SAR	ook	initiatiefnemer	zijn	voor	projecten	
die	oplossingen	bieden	voor	de	problemen	op	de	arbeidsmarkt	in	deze	regio.	Hiervoor	
wordt	een	arbeidsmarktagenda	opgesteld.

•		 Communicatie:	De	SAR	stelt	in	samenwerking	met	het	Werkbedrijf	Rijk	van	Nijmegen	
een	campagneplan	op	om	de	communicatie	over	de	baanafspraak	een	extra	impuls	
te	geven,	waarbij	de	communicatie	wordt	afgestemd	op	de	communicatiestrategie	
van	het	Werkbedrijf.

Wat valt op?
•			Pilot bedrijfsdienstverlening (ontwikkelen/implementeren	van	een	effectieve	

werkwijze	t.b.v.	de	dienstverlening	aan	werkgevers).	
•			Pilot Flexwerk	(binnen	deze	pilot	wordt	aansluiting	gezocht	bij	de	flexibele	

arbeidsmarkt	en	werkgevers	een	pool	van	kandidaten	bieden	die	aan	hun	flexvraag	
voldoet)

•			Pilot kandidaatsbenadering (ontwikkelen	en	implementeren	van	een	effectieve	
werkwijze	t.b.v.	de	dienstverlening	aan	kandidaten).	

•			Proeftuin Doelgroepregister (inzet	nieuwe	methode	Sociaal	Medische	Zaken	+	bij	
indicatie	kandidaten	sociale	problematiek	meenemen	+	nagaan	of	indicering	juist	is).	

•			Proeftuin Banenafspraak en dienstenportfolio	(afstemmen	voorzieningen	
gemeentes/UWV/	Breed	en	kandidaten	op	verschillende	manieren	plaatsen	om	zo	
eerlijk	verdeling	te	creëren).	

•			Project Samen naar een werkende toekomst ( jongeren	met	een	kwetsbare	positie	op	
de	arbeidsmarkt	actief	naar	werk	bemiddelen,	hiervoor	is	subsidie	vanuit	ministerie	
SZW	ontvangen).

•			Social Impact Bonds: Berenschot,	Randstad	en	ING	hebben	een	fonds	opgericht	om	
werkgevers	te	helpen	bij	het	creëren	van	nieuw	werk.	Denk	hierbij	bijvoorbeeld	aan	
het	gezamenlijk	organiseren	van	de	schoonmaak	van	een	bedrijventerrein.	Het	
Werkbedrijf	gaat	in	gesprek	met	de	initiatiefnemers	van	dit	fonds	om	de	kansen	voor	
deze	regio	te	onderzoeken.

•			Aansluiting bij de Normaalste Zaak: De	Normaalste	Zaak	is	een	netwerk	van	
werkgevers	die	open	staan	voor	de	kansen	en	mogelijkheden	van	mensen	met	een	
afstand	tot	de	arbeidsmarkt.	Het	netwerk	is	een	initiatief	van	MVO	Nederland,	AWVN	
en	Start	Foundation.	Hun	doel	is	om	van	‘inclusieve	arbeidsorganisaties’	de	
normaalste	zaak	van	de	wereld	maken.	Het	Werkbedrijf	gaat	met	hen	in	gesprek	om	
te	onderzoeken	of	er	projecten	of	pilots	opgepakt	kunnen	worden	die	aansluiten	bij	
de	regionale	aanpak.

•			Label werkgevers: ik	doe	mee!	Extra	aandacht	in	de	vorm	van	een	sticker,	tegeltje	of	
iets	dergelijks	dat	werkgevers	zichtbaar	kunnen	ophangen.	Op	de	sites	van	het	
Werkbedrijf	en	ondernemerssites	wordt	tevens	hun	logo	vermeld.		Het	Werkbedrijf	
werkt	dit	label	verder	uit	en	zorgt	voor	uitvoering.

•			Lerend netwerk werkgevers: de	HAN	is	bezig	met	het	opzetten	van	een	project	
waarin	ze	wil	nagaan	welk	type	HR	beleid,	werving	en	selectie,	diagnostiek	
werkvermogen,	ontwikkelinstrumenten	en	type	leiderschap	nodig	zijn	om	kwetsbare	
werkenden	succesvol	van	werk	naar	werk	binnen	en	buiten	Gelderland	te	begeleiden.	
Met	onder	meer	een	leerwerkplaats	wordt	de	kennis	van	werkgevers	ten	aanzien	van	
deze	doelgroep	verder	uitgebreid	en	versterkt.

•			Er	wordt	onderscheid	gemaakt	in	acties	voor	alle	werkgevers	(algemeen)	en	acties	
gericht	op	bedrijventerreinen	en	grote	werkgevers.

•			Werkgevers gaan inclusief: Werkgeversvereniging	AWVN	is	eind	2013	gestart	met	het	
programma	Werkgevers	gaan	inclusief.	In	dit	programma	ondersteunen	ze	
werkgevers	om	in	hun	bedrijf	werkplekken	te	vinden	of	te	vormen	voor	mensen	met	
een	arbeidsbeperking.	Dit	jaar	willen	ze	met	hun	netwerkaanpak	groepen	bedrijven	
aanspreken	om	mee	te	doen.	De	(kosteloze)	aanpak	bestaat	uit	vier	workshops	waarin	
bedrijven	groepsgewijs	onderzoeken	waarom	zij	ruimte	willen	maken	voor	mensen	
met	een	beperking,	waar	in	hun	bedrijf	geschikte	werkplekken	te	vinden	of	te	vormen	
zijn	en	hoeveel	banen	zij	denken	beschikbaar	te	kunnen	maken	in	de	komende	jaren	
(ambitie	formuleren).	Voorwaarde	voor	de	start	van	de	netwerkaanpak	is	dat	
minimaal	10	bedrijven	meedoen,	de	bedrijven	zelf	een	ruimte	beschikbaar	stellen	
voor	de	workshops	en	de	bedrijven	hun	ambitie	noteren	op	www.
werkgeversgaaninclusief.nl.	Het	Werkbedrijf	legt	contact	met	de	voorzitters	van	de	
bedrijventerreinen	om	afspraken	te	maken	over	deelname.

•			De realisten roadmovie: CNV	Jongeren	werkt	landelijk	met	een	´Realisten	
Promoteam´.	Dit	promoteam	bestaat	uit	mensen	met	een	arbeidsbeperking	of	
afstand	tot	de	arbeidsmarkt.	Ze	gaan	zelf	bij	werkgevers	langs	om	uitleg	te	geven	
over	de	Participatiewet.	
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Banenafspraak	(garantiebanen)	en	Drechtsteden	hier	gezamenlijk	vanuit	het	
netwerkplatform	in	kan	faciliteren.	Hieronder	valt	ook	de	noodzaak	van	een	integrale	
werkgeversbenadering.	

•				Training/hulp	vanuit	sociale	partners:	de	sociale	partners	hebben	expliciet	
aangedragen	dat	zij	de	mogelijkheid	bieden	om	training	en	hulp	beschikbaar	te	
stellen	aan	bedrijven	hoe	om	te	gaan	met	(toekomstige)	collega’s	met	een	
arbeidshandicap.	Draagvlak	en	acceptatie	bij	collega’s	is	van	belang	en	kan	het	risico	
van	onbekend	maakt	onbemind	verminderen.	

•				Bijeenkomsten	werkgevers:	vanaf	medio	2014	zijn	de	eerste	verkennende	
bijeenkomsten	met	vooral	werkgevers	geweest	om	te	verkennen	wat	de	behoefte/	
vraag	van	werkgevers	is,	zodat	we	een	integrale	en	vraaggerichte	dienstverlening	
ontwikkelen	in	het	algemeen,	en	in	het	bijzonder	voor	de	garantiebanen.	

Acties
•				De	komende	tijd	zijn	er	brede	netwerkbijeenkomsten	gepland	die	voornamelijk	

gericht	zijn	op	werkgevers,	om	hen	bekend	te	maken	met	de	mogelijke	kansen	die	de	
Participatiewet	en	Quotumwet	hen	bieden	en	hen	actief	te	ondersteunen	bij	het	
creëren	van	plekken.	

•				Ook	de	verbinding	(praktijk)onderwijs	en	werk	komt	aan	de	orde.	We	doen	dat	door	
werkgevers	die	al	mensen	met	een	beperking	in	dienst	hebben	genomen	een	podium	
te	bieden.	

•				Inspiratiebijeenkomsten	Participatiewet:	er	zijn	adviseurs	aanwezig	om	met	
werkgevers	het	gesprek	aan	te	gaan	over	de	gevolgen	van	de	Participatie-	en	
Quotumwet	en	de	invulling	van	garantiebanen.	Werkgevers	kunnen	zich	ook	ter	
plekke	aanmelden	voor	een	Quickscan	Participatie.	Uit	deze	bedrijfsscan	blijkt	of	en	
waar	mensen	met	een	arbeidsbeperking	binnen	een	organisatie	van	toegevoegde	
waarde	kunnen	zijn.

•				Tevens	wordt,	vooruitlopend	op	de	harmonisatie	UWV	per	2016	en	in	het	kader	van	1	
integrale	werkgeversbenadering,	het	instrumentarium	waar	dat	nog	verschilde	met	
UWV	tot	een	geheel	gebracht.

26. Drechtsteden
Betrokken partijen
Gemeenten,	werkgeversverenigingen,	werknemersverenigingen,	belangrijke	
regionale	en	lokale	werkgevers,	het	onderwijsveld	en	het	UWV.

 Doelgroep
• Focus	is	op	brede	doelgroep	(breder	dan	banenafspraak

 Doelstelling aantal banen
Totaal	aantal	banen		 Aantal	banen	 Aantal	banen	 2026
2015/2016	 marktsector	 overheidssector	
305 250 55 2.300

Match vraag en aanbod (werkgeversdienstverlening)
•				Drechtsteden	kent	al	een	intensief	en	zelfs	landelijk	geprezen	samenwerkingsverband	

tussen	6	gemeenten	die	ook	nog	eens	1	arbeidsmarktregio	vormen	met	een	eigen	
bestuur.	Daarnaast	is	er	in	de	afgelopen	jaren	via	het	arbeidsmarktbeleid	intensief	
gewerkt	aan	het	leggen	van	relaties	tussen	partijen	op	de	arbeidsmarkt.	De	Inspectie	
voor	Werk	en	Inkomen,	roemde	de	Drechtsteden	als	voorbeeld	op	dit	gebied.	Het	
doorbreken	van	een	dergelijk	goed	functionerende	samenwerking	is	niet	iets	wat	de	
Participatiewet	beoogt.	Het	gaat	tenslotte	om	wat	je	samen	voor	elkaar	krijgt	en	niet	
om	de	structuur.	De	voorkeur	gaat	in	de	Drechtsteden	dan	ook	uit	naar	de	onderlinge	
verbinding	met	het	oog	op	de	gezamenlijk	opgave	waar	we	samen	voor	staan:	Hoe	
faciliteren	we	werkgevers	om	zoveel	mogelijk	mensen	aan	de	onderkant	van	de	
arbeidsmarkt	en/	of	met	een	arbeidshandicap	aan	het	werk	te	krijgen?	Die	vraag	
staat	in	het	licht	van	de	gezamenlijke	taak	tot	het	creëren	van	garantiebanen	met	de	
verplichtingen	vanuit	de	Quotumwet	en	de	Participatiewet	op	de	achtergrond.	Zo	kan	
gezamenlijk	het	sociaaleconomisch	DNA	van	de	Drechtsteden	worden	versterkt.	

•				Netwerkplatform:	Om	elkaar	goed	te	kunnen	vinden	is	er	een	netwerkplatform	in	het	
leven	geroepen,	‘Netwerkplatform	Drechtsteden	Werkt’.	Dit	regionale	
netwerkplatform	maakt	optimaal	gebruik	van	de	voordelen	van	een	goede	
samenwerking	met	de	inbreng	van	stakeholders	in	de	Drechtsteden.	Alle	
maatschappelijke	partners	in	de	Drechtsteden	gebruiken	het	netwerkplatform	als	
ontmoetingsplaats.	Het	is	een	platform	waar	samengewerkt	kan	worden	en	waar	
uitwisseling	van	kennis	en	ervaringen	kan	plaatsvinden	over	de	arbeidsmarkt.	Het	
netwerkplatform	levert	zo	een	bijdrage	aan	de	vormgeving	van	de	sociale	identiteit	
van	de	Drechtsteden	en	faciliteert	onderlinge	verbinding	en	gedeelde	inspanning.	

•				Rol	Netwerkplatform:	de	rol	van	het	netwerkplatform	is	agendastellend	en	
probleemsignalerend.	Het	netwerkplatform	fungeert	als	aanjager	en	houdt	een	
vinger	aan	de	pols	met	betrekking	tot	de	ontwikkeling	op	de	garantiebanen	voor	de	
regio	en	de	onderkant	van	de	arbeidsmarkt	in	brede	zin.	

•				Uitgangspunt	werkgeversbenadering:	afgesproken	wordt	dat	de	aandacht	nu	vooral	
uitgaat	naar	de	vraag	wat	werkgevers	nodig	hebben	om	invulling	te	geven	aan	de	
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27. Noordoost-Brabant
Betrokken partijen
19	gemeenten,	de	werkgeversorganisaties	(BZW,	MKB-Brabant/Zeeland,	ZLTO),	
de	vakbonden	(FNV	en	CNV),	het	UWV	en	de	SW-bedrijven	IBN,	Weener	XL	en	WSD.

 Vraag (arbeidsmarkt/banen)
•	 	In	Noordoost-Brabant	zijn	indicatief	20.000	ondernemers	

actief,	waarvan	naar	schatting	10.000	met	meer	dan	
vijf	medewerkers.	De	regio	heeft	een	brede	insteek	
richting	alle	ongeveer	10.000	ondernemers	met	meer	
dan	vijf	medewerkers	in	de	regio	Noordoost-Brabant,	
met	daarbinnen	specifieke	aandacht	voor	de	vijf	
speerpuntsectoren	Agro	&	Food,	Zorg	en	Welzijn,	Techniek,	
Logistiek	en	Services	(schoonmaak,	catering,	groen,	
beveiliging,	horeca).

•	 In	de	regio	is	ruim	40%	van	alle	vacatures	op	laag	niveau.

 Aanbod (doelgroep)
Doelgroep Aantal 
Wajongers 8.080
NWW 25.567
SW 6.012
WAO/WIA 22.420
WWB 11.360
WW 16.033

• Focus	brede	doelgroep

 Doelstelling aantal banen
Totaal	aantal	banen		 Aantal	banen	 Aantal	banen	 Totaal	aantal	banen
2015/2016	 marktsector	 overheidssector	 t/m	2026
825 540 285 5.000

Match vraag en aanbod (werkgeversdienstverlening)
•				Branchegerichte	benadering	van	werkgeversdienstverlening.
•				De	focus	ligt	op	de	eigen	kracht	van	werkgevers	en	burgers,	waarbij	werkgevers	

uitdrukkelijk	in	de	lead	zijn.
•				Kennis	van	de	klant	is	een	van	de	bepalende	factoren	voor	een	succesvolle	match	

tussen	werkgever	en	een	werkzoekende.	Er	is	nu	nog	te	vaak	sprake	van	ontbrekende	
klantkennis	over	competenties,	kennis,	vaardigheden,	beroepsaffiniteiten,	
ondersteuning	in	werk,	werkattitude	en	motivatie.	Dit	zijn	informatie-elementen	
waarover	de	intermediair	dient	te	beschikken	om	kandidaten	succesvol	voor	te	
kunnen	stellen	op	een	gestelde	vacature	bij	een	werkgever.	Inzet	van	EVC	en	
E-portfolio	kunnen	ondersteunend	zijn	bij	het	inzichtelijk	maken	van	datgene	wat	al	
tot	de	competenties,	kennis	en	vaardigheden	van	werkzoekenden	behoort	in	relatie	
tot	vacatures.	

•				Het	onderwerp	inclusief	werkgeverschap	blijkt	bij	de	achterban	nog	niet	echt	te	
spelen.	Intrinsieke	aandacht	en	motivatie	op	het	thema	is	met	name	te	vinden	in	het	
kleinere	MKB,	de	mama/papa	bedrijven	die	dicht	op	de	omgeving	zitten	en	van	daar	
uit	een	(maatschappelijke)	drive	hebben	tot	het	aannemen	van	mensen	met	een	
arbeidsbeperking.

•				Werkgeversdienstverlening:	een	bottom-up	benadering	(de	bestaande	situatie)	is	het	
vertrekpunt.	Gezien	de	ervaring	die	al	in	de	uitvoering	is	opgedaan	tussen	partijen	in	
de	werkgeversdienstverlening	in	de	subregio’s	Noordoost-Brabant	Oost	en	de	Meierij	

ligt	het	voor	de	hand	om	daar	de	samenwerking	te	intensiveren	en	vervolgens	uit	te	
breiden	naar	de	schaal	van	de	regio.	

•				Aanpak:	Eerst	beginnen	met	een	aantal	grotere	bedrijven,	daar	ambities	te	
formuleren,	successen	te	boeken	en	deze	vervolgens	uit	te	dragen	naar	andere	
bedrijven	in	de	regio	met	de	boodschap:	“zie	dat	het	kan!”

Wat valt op?
•				Het	marktbewerkingsplan	is	tot	stand	gekomen	door	input	van:	gemeenten,	UWV,	

SW-bedrijven	en	de	werkgeversorganisaties	BZW,	ZLTO,	MKB-Brabant/Zeeland,	het	
door	hen	vormgegeven	ambassadeursnetwerk	werkgevers,	de	kartrekkers	van	de	
speerpuntsectoren	van	AgriFood	Capital	en	een	twintigtal	andere	werkgevers	in	de	
regio	Noordoost-Brabant.	

•				De	landelijke	Werkkamer	heeft	de	regio	Noordoost-Brabant	aangemerkt	als	een	van	
de	pilotregio’s	voor	de	vorming	van	een	regionaal	Werkbedrijf.	Het	regionaal	
Werkbedrijf	Noordoost-Brabant	krijgt	daarmee	de	mogelijkheid	om	maximaal	naar	
eigen	inzicht	vorm	en	invulling	te	geven	aan	de	regionale	samenwerking	en	zal	
daarnaast	als	voorbeeld	voor	andere	arbeidsmarktregio’s	fungeren.

•				Per	speerpuntsector	zijn	de	arbeidsmarktontwikkelingen	in	kaart	gebracht.
•				Rol	SW-bedrijven:	uitvoering	van	werkgeversdienstverlening,	toeleiding,	plaatsing	en	

begeleiding	van	kandidaten.	Al	dan	niet	in	samenwerking/afstemming	met	private	
dienstverleners.

•				Actie:	aansluiting	zoeken	bij	bestaande	samenwerkingsvormen.	Onderzoeken	van	
aansluiting	op	een	aantal	Brabantse	initiatieven	(Pact	Brabant,	Excelleren	in	Brabant,	
Brabants	expertisecentrum	inclusief	werkgeverschap	BESO	Brabant,	(sub)regionale	
wetgeversnetwerken	en	ambassadeursnetwerken,	het	BUWS	project,	Startersbeurs,	
School	E	en	Jeugdwerkloosheidsvrije	zone/regionaal	actieplan	jeugdwerkloosheid).



120 121

28. West-Brabant
Betrokken partijen
16	gemeenten,	UWV,	BZW,	MKB,	ZLTO,	De	Unie,	CNV	en	FNV.

 Vraag (arbeidsmarkt/banen)
•	 	Bijna	80%	van	de	resultaten	halen	we	uit	een	tiental	

branches.	De	afgelopen	3	jaar	zijn	9	branches	steeds	
aanwezig	in	deze	top	10.	We	leggen	focus	op	deze	branches:	
arbeidsbemiddeling,	uitzendbureaus,	personeelsbeheer,	
wellness	en	overige	dienstverlening,	uitvaartbranche,	
detailhandel	(niet	in	auto’s),	maatschappelijke	
dienstverlening	zonder	overnachting,	groothandel	en	
handelsbemiddeling	(niet	in	auto’s	en	motorfietsen),	overige	
zakelijke	dienstverlening,	vervoer	over	land,	gespecialiseerde	
werkzaamheden	in	de	bouw,	zorg	en	vervaardiging	
producten	van	metaal	(geen	machines	en	apparaten).

 Aanbod (doelgroep)
Doelgroep Aantal 
WWB 14.536
WW 19.228

• Focus	op	prioriteit	doelgroep		
	 (Werkbedrijf)	

 Doelstelling aantal banen
Totaal	aantal	banen		 Aantal	banen	 Aantal	banen	
2015/2016	 marktsector	 overheidssector	
715 570 145 

Match vraag en aanbod (werkgeversdienstverlening)
•				De	partijen	zijn	al	bestuurlijk	binnen	het	regionaal	platform	Arbeidsmarkt	(rpA)	

West-Brabant	verbonden.	Er	ligt	een	duidelijke	link	met	het	regionaal	Werkbedrijf.	De	
huidige	uitvoeringsstructuur	van	het	rpA	in	een	sectorale	aanpak,	met	betrokkenheid	
van	kenniscentra,	werkgevers	en	gemeenten	en	de	op	handen	zijnde	regionaal	
gecoördineerde	werkgeversbenadering,	biedt	een	goede	basis	voor	het	bij	elkaar	
brengen	van	banenafspraken	en	te	plaatsen	doelgroepen.	In	aanvulling	op	de	
rpA-structuur	wordt	een	regionaal	Werkbedrijf	gevormd,	dat	bestaat	uit	gemeenten,	
werkgeversorganisaties,	werknemersorganisaties	en	UWV.	Hieruit	wordt	de	
regiegroep	regionaal	Werkbedrijf	gevormd.	De	regiegroep	bewaakt	de	voortgang	van	
de	banenafspraken	en	komen	met	aanvullende	voorstellen	rond	de	banenafspraken	
en	de	gerelateerde	dienstverlening.	Het	rpA	is	een	adviserend	orgaan.	Alle	voorstellen	
worden	ter	advisering	voorgelegd	en	afgestemd	met	het	rpA.	Zo	wordt	het	draagvlak	
en	kennis	van	rpA	maximaal	benut	en	is	informatie	transparant.

•				Branchegerichte	benadering	van	werkgeversdienstverlening:	de	uitvoering	van	acties	
en	projecten	zoals	opgenomen	in	het	uitvoeringsprogramma	van	het	rpA	vindt	plaats	
in	vier	branchegerichte	sectorwerkgroepen:	Zorg,	Techniek,	Zakelijke	dienstverlening	
en	Groen.	Sinds	2013	is	hier	een	sectorwerkgroep	Topsectoren	opgestart,	waar	de	
sectoren	Biobased,	Maintenance	en	Logistics	onderdeel	van	uit	maken.	Gemeenten,	
UWV,	kenniscentra	en	werkgevers	zijn	in	de	sectorwerkgroepen	vertegenwoordigd	en	
werken	hierin	samen.

•				Een	speerpunt	van	het	uitvoeringsprogramma	is	het	streven	naar	een	gecoördineerde	
werkgeversbenadering.	De	huidige	uitvoeringsstructuur	met	subregionale	
gemeentelijke	werkpleinen,	UWV	en	SW-bedrijven,	ieder	met	afwijkende	
dienstverlening	en	ondersteunings-aanbod,	wordt	als	niet-transparant	en	niet	
effectief	ervaren.	Het	project	gecoördineerde	werkgeversbenadering	kent	vijf	
deelprojecten:	1.	één	visie:	meer	uitstroom	en	een	tevreden	klant;	2.	één	regionaal	
markbewerkingsplan;	3.	één	aanspreekpunt	voor	werkgevers;	4.	één	menukaart	
(uniformering	instrumenten	en	aanpak);	5.	één	registratiesysteem).	Dit	project	heeft	
geresulteerd	in	een	Werkgeverservicepunt	West-Brabant.	

•				Het	Werkbedrijf	gaat	actief	naar	bedrijven	waar	kansen	liggen	voor	onze	
doelgroepen.	De	bedrijven	worden	gesegmenteerd.	Daarnaast	zal	er	goed	zicht	
moeten	zijn	op	het	beschikbare	aanbod.	Deze	combinatie	zorgt	ervoor	dat	gericht	
bedrijven	worden	benaderd.	De	verwachting	is	dat	naast	grotere	bedrijven	er	zeker	
kansen	liggen	bij	het	midden-	en	kleinbedrijf.	

Wat valt op?
•				Geen convenant:	de	regio	heeft	er	heel	bewust	voor	gekozen	om	niet	een	convenant	

op	te	stellen.	De	inhoud	van	het	convenant	staat	in	de	startnotitie,	waar	alle	partijen	
zich	aan	hebben	gecommitteerd.	Een	ander	argument	is	dat	er	ook	een	goed	lopend	
Regionaal	Platform	Arbeidsmarkt	draait	in	West-Brabant	met	een	convenant.	De	basis	
ligt	er	dus	al.	Het	regionaal	werkbedrijf	in	West-Brabant	is	dan	ook	een	extra	boost,	
bovenop	alles	wat	er	al	draait.	De	partijen	in	het	regionaal	werkbedrijf	hebben	ook	
alle	vier	zitting	in	het	rpA.

•				Financiën:	een	concreet	voorstel	voor	de	inzet	van	het	budget	van	het	Rijk	wordt	
voorbereid.	Het	uitgangspunt	is	dat	dit	budget	wordt	ingezet	voor:	uitvoeringskosten,	
frictiekosten,	eventuele	ontwikkelkosten	bij	het	harmoniseren	van	regionaal	
instrumentarium	en	het	faciliteren	van	cliëntenparticipatie,	als	eventuele	bijdrage	in	
de	feitelijke	werkgeversinstrumenten.	

•				Regionaal platform Arbeidsmarkt (rpA):	West-Brabant	heeft	met	het	rpA	een	
goedwerkend	bestuurlijk	orgaan	voor	het	gezamenlijk	bevorderen	van	een	goed	
functionerende	arbeidsmarkt	door	het	verbinden	van	lokaal	en	sectoraal	
arbeidsmarktbeleid.	Het	betreft	het	gremium	waar	de	overheid,	het	onderwijs	en	
ondernemers	samenwerken,	ook	met	sociale	partners.	Er	is	een	meerjarenvisie	
vastgelegd	en	een	uitvoeringsprogramma	vastgesteld.	Het	rpA	heeft	een	adviserende	
rol	ten	aanzien	van	het	Werkbedrijf.	Alle	voorstellen	uit	de	regiegroep	worden	
voorafgaand	aan	de	formele	besluitvorming	voorgelegd	aan	en	afgestemd	met	het	
rpA.	Zo	wordt	het	draagvlak	en	de	kennis	en	kunde	van	het	rpA	maximaal	benut.

•				Prioriteit doelgroep: de	visie	op	het	regionaal	Werkbedrijf	betreft	een	visie	op	de	
dienstverlening	voor	arbeidsbeperkten	die	niet	het	wettelijk	minimum	loon	kunnen	
verdienen,	de	wettelijke	opdracht	voor	het	regionaal	Werkbedrijf.	

•				Zicht op doelgroep: In	het	kader	van	baanafspraken	speelt	maatwerk	een	belangrijke	
rol.	Hierbij	is	primair	van	belang	om	goede	klantprofielen	te	hebben.	Vaardigheden,	
kennis,	competenties,	attitude,	motivatie	en	een	goed	beeld	van	(on)mogelijkheden.	
In	2015	willen	we	deze	klantprofielen	voor	alle	MDT’s	toegankelijk	maken	zodat	er	ook	
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“grensoverschrijdend”	gewerkt	kan	worden	aan	duurzame	plaatsingen.	Iedere	
plaatsing	op	de	baanafspraken	dient	te	zijn	voorzien	van	het	label	doelgroepregister.	

•				Projectgroep Participatiewet West-Brabant: de	projectgroep	Participatiewet	
West-Brabant	ontwikkelt	een	aantal	regionale	producten	in	het	kader	van	de	
invoering	van	de	Participatiewet.	Deze	producten	zijn	in	bijna	alle	gevallen	de	
verantwoordelijkheid	van	het	regionaal	Werkbedrijf.	

•				Samenwerken met activiteiten: bij	activiteiten	willen	we	met	vakbonden	en	
ondernemersorganisatie	(onder	andere	met	BZW)	actief	samenwerken.	De	
vakbonden	kunnen	hun	inzet	plegen	op	de	afspraken	die	in	verschillende	cao’s	
gemaakt	zijn	inzake	kansen	voor	de	doelgroep	en	dit	actief	onder	de	aandacht	
brengen	van	bedrijven	en	kaderleden	als	ook	interne	bestuurders.	We	denken	daarbij	
onder	meer	aan	aansluiten	bij	reeds	bestaande	(netwerk)	bijeenkomsten	en	actieve	
introductie	bij	werkgevers.

•				Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie: deze	methodiek	gaan	we	actief	
inzetten	ten	behoeve	van	werkgevers.	De	regio	West-Brabant	investeert	in	het	
opleiden	van	2	bedrijfsanalisten	die	naast	de	bedrijfsanalisten	van	het	UWV	exclusief	
werkzaam	zullen	zijn	in	de	regio	West-Brabant	om	werkgevers	te	faciliteren	bij	de	
aanname	van	de	doelgroep.	Samen	met	de	BZW	zal	er	een	actieplan	worden	
opgesteld	om	bedrijven	te	bereiken	met	dit	product.	Wij	verwachten	dat	dit	concreet	
een	bijdrage	levert	aan	de	realisatie	van	de	baanafspraken.

29. Zeeland
Betrokken partijen
Zeeland	noemt	het	regionale	Werkbedrijf	“de	Zeeuwse	Werkkamer”.	Deelnemers	
zijn:	UWV,	de	Zeeuwse	gemeenten,	de	Brabants	Zeeuwse	Werkgevers	(BZW),	
MKB-Zeeland,	FNV	en	CNV.

 Vraag (arbeidsmarkt/banen)
•	 	Binnen	de	speerpuntsectoren	van	de	Provincie	is	de	meeste	

werkgelegenheid	te	vinden	in	de	Agro	&	Food,	logistiek,	zorg	
en	vrijetijdseconomie.

•	 	Branches	die	kansrijk	zijn	voor	het	uitplaatsen	van	de	
doelgroepen:	Bouw;	Defensie	&	Beveiliging;	Productie	&	
Agrarisch;	Transport	&	Logistiek;	Detailhandel;	Industrie	&	
Techniek;	Schoonmaak;	Zorg	&	Welzijn;	ICT;	Horeca;	Zakelijke	
dienstverlening;	Onderwijs	&	Overheid.

 Aanbod (doelgroep)
• 	Focus	op	brede	doelgroep	

(WWB,	WSW,	WW,	WIA,	
Wajong).		

• 	Er	staan	geen	specifieke	
gegevens	over	de	kenmerken	
van	de	doelgroep/	
werkzoekenden	in	de	
documenten.

 Doelstelling aantal banen
Totaal	aantal	banen		 Aantal	banen	 Aantal	banen	
2015/2016	 marktsector	 overheidssector	
440 290 150 

 Doelstelling plaatsingen werkzoekenden algemeen
Plaatsingen	op			 Waarvan	met		 Waarvan	met		
regulier	werk	 gemeentelijke	uitkering	 een	UWV	uitkering	
2.000  750  1.250 

Match vraag en aanbod (werkgeversdienstverlening)
•				Branchegerichte	benadering	van	werkgeversdienstverlening.
•				Werkgeversbenadering:	Het	uitgangspunt	is	één	contactpersoon	per	werkgever.	

Hierdoor	heeft	de	werkgever	één	loket.	Uitzondering	hierbij	zijn	de	contacten	van	de	
WSW	bedrijven	voor	wat	betreft	opdrachten	voor	de	beschutte	werkomgevingen.	

•				Gemeenten	en	UWV	maken	subregionaal	afspraken	over	de	verdeling	van	
werkgeverscontacten	en	trekken	hierin	zoveel	mogelijk	samen	op.	Voor	bedrijven	die	
verspreid	zijn	over	de	regio	of	groter	zijn	dan	100	werknemers,	worden	individueel	
afspraken	gemaakt.

•				Om	de	werkgeversdienstverlening	zo	optimaal	mogelijk	vorm	te	geven	zijn	een	
twaalftal	branches	geanalyseerd	en	is	subregionaal	bepaald	welke	branches	kansrijk	
zijn	voor	het	uitplaatsen	van	de	doelgroepen:	Bouw,	Defensie	&	Beveiliging,	Productie	
&	Agrarisch,	Transport	&	Logistiek,	Detailhandel,	Industrie	&	Techniek,	Schoonmaak,	
Zorg	&	Welzijn,	ICT,	Horeca,	Zakelijke	dienstverlening	en	Onderwijs	&	Overheid.	Daar	
waar	mogelijk	wordt	aangesloten	bij	de	landelijke	sectorplannen	(waardoor	ook	
sectorgelden	kunnen	worden	ontsloten).
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Wat valt op?
•				De	uitwerking	en	verdieping	van	het	marktbewerkingsplan	is	gebeurd	in	12	

zogenaamde	branche-	en	subregionale	activiteitenplannen	gerelateerd	aan	de	
speerpuntsectoren	van	de	provincie	Zeeland	en	met	als	bron	de	Zeeuwse	onderwijs-
arbeidsmarktmonitor	en	de	UWV-rapportages.

•				Er	zijn	enerzijds	regiobrede	instrumenten	(jobcoaching,	no-risk	polis,	
loonkostensubsidie,	loonwaardemeetinstrument,	inclusieve	arbeidsanalyse,	garantie-
banen)	weergegeven.	Daarnaast	is	in	de	documenten	opgenomen	dat	er	
instrumenten	zijn	die	afhankelijk	zijn	van	het	lokale	beleid	(subsidie	
werknemersvoorzieningen,	proefplaatsing,	werkgeverssubsidie,	beschut	werk,	
jobhunting,	social	return	on	investment,	jobcarving).

•				De	Zeeuwse	Werkkamer	is	een	netwerkorganisatie	van	de	Zeeuwse	gemeenten	
(inclusief	SW	bedrijven),	werkgevers,	vakbonden,	en	UWV.	

•				Er	zal	zoveel	mogelijk	aansluiting	worden	gezocht	met	het	onderwijs	als	het	gaat	om	
scholing	van	de	doelgroepen.	Scholingsprojecten	zullen	in	verband	met	
volumevoordelen	zoveel	mogelijk	regionaal	worden	ingezet.	In	2015	worden	een	
aantal	regionale	scholingsprojecten	opgezet.	Daarnaast	is	het	onderwijs	
vertegenwoordigd	in	de	Zeeuwse	Werkkamer.	Er	is	bijzondere	aandacht	voor	het	
voortgezet	speciaal	onderwijs	en	het	praktijkonderwijs.	Deze	scholen	zijn	verenigd	in	
de	Zeeuwse	stichting	maatwerk.	De	al	aanwezige	kennis	en	expertise	in	deze	scholen	
wordt	benut.	Verder	zal	de	samenwerking	met	brancheorganisaties	en	kenniscentra,	
en	met	de	Procesindustrie	(RAP)	worden	uitgebreid.

•				Opvallende	acties:	kennismakingsessies	met	de	verschillende	SW-bedrijven	in	
Zeeland,		presentaties	verzorgen	in	b2b	netwerken,	het	opzetten	van	regionale	
scholingsprojecten,	het	schrijven	van	brancheplannen	met	medewerkers	uit	
verschillende	teams,	met	uitleg	van	een	expert	over	“hoe	doe	je	dat?”,	een	workshop	
jobcarving	&	inclusieve	arbeidsanalyse,	hoe	buig	je	de	vraag	om	van	de	werkgever?,	
bedrijfsrondleidingen	en	uitleg	van	de	bedrijfsprocessen	bij	nader	te	bepalen	grote	
werkgevers	in	Zeeland	en	deskundigheidsbevordering.

30. Midden-Brabant
Betrokken partijen
Gemeenten	Alphen-Chaam,	Baarle-Nassau,	Dongen,	Gilze	en	Rijen,	Goirle,	Heusden,	
Hilvarenbeek,	Loon	op	Zand,	Oisterwijk,	Tilburg	,	Waalwijk,	UWV	Werkbedrijf,	FNV,	
Brabant	Zeeuwse	Werkgeversvereniging	(BZW),	SW	organisaties	Baanbrekers,	
Uitzendbureau	WSD,	Leerwerkbedrijf	Diamantgroep.

 Vraag (arbeidsmarkt/banen)
•	 	Een	kansrijke	sector	is	met	name	de	Zakelijke	dienst-

verlening.	Ook	de	sectoren	Groothandel	en	Detailhandel	en	
Onderwijs	laten	zien	kansrijke	sectoren	te	zijn.	

•	 	De	sectoren	Handel,	Zorg	&	Welzijn,	Industrie	en	Zakelijke	
Dienstverlening	zijn	belangrijke	sectoren	in	deze	regio	(59%	
van	alle	banen).	

•	 	In	de	sectoren	Detailhandel,	Horeca	en	Zakelijke	
Dienstverleningen	zijn	in	het	derde	kwartaal	van	2014	de	
meeste	nieuwe	vacatures	ontstaan.

 Aanbod (doelgroep)
Doelgroep Aantal 
Wajongers	 5.555
Wsw-ers	op	wachtlijst	 568
Wv. beschikbaar 431
WIW-baan	 6
ID-baan	 29

• Focus:	prioriteit	doelgroep	
• 24%	van	Wajongers	werkt

 Doelstelling aantal banen
Totaal	aantal	banen		 Aantal	banen	 Aantal	banen	
2015/2016	 marktsector	 overheidssector	
430 380 50 

Match vraag en aanbod (werkgeversdienstverlening)
•				Branchegerichte	benadering	van	werkgeversdienstverlening.
•				Er	zijn	Markt	Teams	opgesteld.	Deze	zijn:	Zorg	en	Leisure,	Techniek,	Bouw	en	Industrie,	

Transport	en	Logistiek	en	Zakelijke	dienstverlening.
•				Werkproces	1.0	moet	ervoor	zorgen	dat	wanneer	werkgevers	zich	melden	met	een	

baanopening,	zij	zo	goed	mogelijk	worden	geholpen.	Eén	van	de	belangrijkste	
onderdelen	in	het	Werkproces	1.0	is	het	regionale	expertteam.	Dit	team	heeft	de	taak	
om	ondersteuning	te	bieden	aan	accountmanagers	en	werkmakelaars	in	de	regio	
Midden-Brabant	rondom	de	vraagverheldering	bij	werkgevers.	Zij	zijn	daartoe	op	
afroep	beschikbaar.

•				Als	een	werkgever	zich	meldt	dan	wordt	er,	samen	met	iemand	uit	het	expertteam,	
een	3-gesprek	gevoerd	met	de	werkgevers	om	diens	vraag	naar	arbeidskracht	helder	
te	krijgen.	Daarna	wordt	bekeken	of	de	inzet	van	een	of	meer	arbeidsbeperkten	wel	of	
niet	mogelijk	is.	Wanneer	dit	mogelijk	is,	wordt	de	accountmanager	/	werkmakelaar	
van	de	gemeente	verantwoordelijk	om	iemand	uit	het	doelgroepenregister	te	vinden.

•				Banenafspraken	kunnen	worden	ingevuld	binnen	individuele	bedrijven	maar	we	zien	
ook	mogelijkheden	om	op	het	niveau	van	bedrijventerrein,	branche	of	ander	
samenstel	van	werkzaamheden	binnen	verschillende	bedrijven	banenafspraken	te	
maken.	Vergelijk	de	suggestie	vanuit	de	portefeuillehouders	Arbeidsparticipatie	van	
de	regiogemeenten	om	op	basis	van	het	plan	een	top	100	samen	te	stellen	van	
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werkgevers	waarmee	(pro)	actief	verkend	gaat	worden	welke	kansen	zich	voordoen	
voor	de	arbeidsinschakeling	van	mensen	met	een	beperking.

•				Loonwaardemethodiek:	we	willen	gezamenlijk	één	loonwaarde-instrument	in	
gebruik	nemen.	Het	is	noodzakelijk	om	zo	snel	mogelijk	na	invoering	van	de	
Participatiewet	over	het	instrument	te	beschikken.	Hiervoor	moet	op	korte	termijn	
een	aanbesteding	worden	gedaan.	

•				De	instrumenten	en	middelen	die	kunnen	worden	ingezet	om	mensen	aan	het	werk	
te	helpen	zijn	samengevat	in	een	regionale	Menukaart.	Al	eerder	zijn	daarvoor	de	
huidige	instrumenten	van	de	diverse	gemeenten	tegen	het	licht	gehouden.	Nu	is	het	
zaak	daar	ook	de	instrumenten	van	het	UWV	bij	te	betrekken	en	er	vervolgens	één	
menukaart	van	te	maken.

Wat valt op?
•				Geen convenant: het	regionaal	Werkbedrijf	maakt	vooralsnog	geen	gebruik	van	een	

convenant.	Er	wordt	wel	gesproken	over	een	moment	om	de	samenwerking	officieel	
en	feestelijk	te	markeren.	Dat	zou	kunnen	betekenen	dat	daarbij	ook	de	huidige	
samenwerkingsafspraken	in	een	formeel	document	gegoten	worden	ter	
ondertekening.	In	de	praktijk	blijkt	dat	zo’n	stuk	vooralsnog	niet	nodig	te	zijn	geweest	
om	goed	te	kunnen	samenwerken	in	het	Werkbedrijf.

•		  Financiën: De	kosten	voor	de	ontwikkeling	van	het	regionaal	Werkbedrijf	zijn	
opgenomen.

•	   Doelgroepen: voor	het	doelgroepregister	hoeft	feitelijk	geen	rekening	gehouden	te	
worden	met	de	groepen	WIW-baan	(6	mensen)	en	ID-baan	(29	mensen).	Zij	zitten	
vaak	al	10	jaar	of	meer	op	hun	huidige	functie.	Gezien	hun	leeftijd	is	de	kans	dat	zij	
nog	voor	hun	pensioengerechtigde	leeftijd	beschikbaar	komen	voor	de	arbeidsmarkt	
mag	op	vrijwel	nihil	worden	gesteld.

•				Project Integrale Activering Wajong (IaW):	voor	wat	betreft	de	o-Wajong-populatie	is	
enkele	maanden	geleden	het	Project	Integrale	Activering	Wajong	(IaW)		binnen	UWV	
landelijk	van	start	gegaan.	Doel	van	dit	project	is	(1)	komen	tot	een	herindeling	en	
intensivering	van	het	volledig	zittend	Wajong	bestand;	(2)		ontwikkelen	van	
methodiek	voor	efficiënte	herindeling	via	fase	systeemselectie,	dossierscreening	en	
herbeoordeling	in	DGA	(Duurzaam	Geen	Arbeids-vermogen)	en	nDGA	(wel	
arbeidsvermogen).	Dit	project	leidt	tot	een	geleidelijke	instroom	van	Wajongers	in	het	
doelgroepregister.	Voor	mensen		die	op	de	Wsw-wachtlijst	staan,	zijn	inmiddels	
afspraken	gemaakt	tussen	gemeenten	en	SW-organisaties	om	te	komen	tot	een	
actieve	aanpak	(intensieve	screening	inclusief	persoonlijke	gesprekken).

•	   Kenmerken doelgroep: Het	regionaal	Werkbedrijf	benoemt	dat	de	volgende	velden	
van	belang	zijn	om	tot	een	succesvolle	match	te	kunnen	komen:	opleidingen/
opleidingsniveau,	werkervaring	(in	stage	of	loondienstverhouding),	taalvaardigheid,	
in	bezit	zijn	van	rijbewijs/beeld	verplaatsingsmogelijkheden,	vaardigheden/
competenties	(zoals	mogelijkheden	tot	samenwerking,	collegialiteit,	
stressbestendigheid,	afspraken	kunnen	nakomen,	nauwkeurigheid,	zelfstandigheid,	
doorzettingsvermogen	en	leervermogen),	begeleidingsbehoefte,	bijzonderheden	ten	
aanzien	van	werktijden/	(medische)	urenbeperking,	sociale	omstandigheden,	

middelengebruik,	voor	arbeid	relevante	schuldenproblematiek,	hulpverlening,	
zorgtaken,	contactgegevens	ouders/verzorgers	en	een	beeld	van	de	noodzaak	tot	
plaatsingsondersteuning	middels	jobcoaching,	technische	voorzieningen	
(aanpassingen	werkplek),	organisatorische	aanpassingen	(taakindeling,	prikkelarme	
ruimte)	en	de	voorziening	voor	woon-/werkverkeer.

•				Goede voorbeelden uit het land:	met	het	AWVN	samenwerken	om	hun	expertise	en	
adviseurs	in	te	zetten	om	werkgevers	te	ondersteunen	door	onder	meer	goede	
voorbeelden	uit	het	land	(informatie/communicatie	voor	het	bedrijfsleven)	en	
bedrijf-jobscans/	jobcarving.	Bijvoorbeeld	als	pilot	bij	bedrijven	aangesloten	bij	het	
Ondernemersakkoord	of	samenwerkingsvormen	waarbij	direct	of	via	detachering	
vanuit	een	pool	mensen	worden	betrokken	en	deze	te	organiseren.

•				2 soorten arbeidsanalyse: Inclusieve	Arbeidsanalyse	door	UWV	en	AWVN-Methode	
(hierbij	zal	iemand	van	de	AWVN	kosteloos	een	analyse	opstellen,	alleen	voor	de	
private	sector).

•				Verkort diagnose instrument ontwikkeld: Voor	de	nieuwe	instroom	in	de	
Participatiewet	geldt	dat	binnen	de	regio	een	werkgroep	een	verkort	diagnose-
instrument	heeft	ontwikkeld	dat	aansluit	op	het	proces	Indicatie	banenafspraak	van	
UWV	en	dat	gebruikt	kan	worden	door	de	intakers	in	de	poorten/aanvraagprocessen	
in	de	hele	regio.	Daarmee	kunnen	dus	vroegtijdig	mensen	worden	geïdentificeerd	die	
mogelijk	tot	de	doelgroep	van	de	banenafspraak	behoren	en	kunnen	worden	
opgenomen	in	het	doelgroepregister	(als	het	proces	Indicatie	Banenafspraak	met	
succes	wordt	doorlopen).

•	   Opvallende instrumenten: Starterbeurs,	Meestersbeurs,	Mobiliteitsbonus,	
Premiekorting	jongere	(en	oudere)	werknemer,	Plaatsingsfee	intermediair,	Subsidie	
praktijkleren,	Ondersteuning	/	werkgeversdienstverlening,	Ondersteuning	/	
werkgeversdienstverlening:	jobcreatie	/	jobcarving,	Stimuleringsfonds	voor	innovatie	
(regionaal).

•		  Arrangement Zorg: mogelijkheden	onderzoeken	samenwerkingsverband	3	O’s.
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31. Noord-Limburg
Er zijn geen documenten (convenant en/of marktbewerkingsplan) van regionaal 
Werkbedrijf Noord-Limburg opgestuurd. Daarmee is deze arbeidsmarktregio niet 
meegenomen in de analyse.

Update 25 mei 2015:
12	juni	a.s.	staat	een	derde	bijeenkomst	met	de	leden	van	het	Werkbedrijf	gepland	en	
bespreken	we	voor	het	eerst	met	de	deelnemers	een	concept	voorstel	m.b.t.	de	
governance	en	een	eerste	concept	marktbewerkingsplan.	Beide	voorstellen	moeten	
voor	het	zomerreces	gedragen	zijn	binnen	de	deelnemende	organisaties	en	hun	
achterban.	Vanuit	de	publieke	partijen	hebben	we	hiervoor	7	mei	jl.	een	bijeenkomst	
gehad.	Vervolgens	zal	één	en	ander	in	convenant/	samenwerkingsovereenkomsten	e.d.	
verder	moeten	worden	uitgewerkt.	Dit	zal	naar	verwachting	pas	na	het	zomerreces	
gebeuren.	

Wel	hebben	we	voor	de	uitvoering	eerder	een	convenant	opgesteld.	Het	
Werkgeversservicepunt	regio	Noord-Limburg	wordt	gezien	als	het	uitvoeringsorgaan	
van	het	Werkbedrijf.	

Update 14 april 2015:
De	(potentiële)	leden	van	het	Werkbedrijf	(wethouder	Venlo,	regiomanager	UWV,	
secretaris	van	LWV,	iemand	van	de	FNV	en	2	ondernemers)	zijn	bij	elkaar	gekomen.	Er	is	
een	goede	eerste	bijeenkomst	geweest	waarin	de	deelnemers	zich	hebben	
uitgesproken	zich	verantwoordelijk	te	willen	voelen	voor	de	totale	opgave	van	de	
arbeidsmarktregio.	Dus	een	bredere	verantwoordelijkheid	dan	die	van	de	
Banenafspraak.	In	de	tweede	bijeenkomst	wordt	er	gekeken	hoe	invulling	te	geven	aan	
het	onder	meer	het	Marktbewerkingsplan	en	de	besteding	van	middelen.

Daarnaast	vindt	op	7	mei	a.s.	een	bijeenkomst	plaats	met	de	wethouders	economische	
zaken	en	sociale	zaken	in	de	regio	plus	UWV	om	vanuit	de	overheid	verder	invulling	te	
geven	aan	de	arbeidsmarktregio.	Er	wordt	een	mogelijke	structuur	besproken	aan	de	
hand	van	een	drietal	scenario’s.	Hierin	krijg	het	Werkbedrijf	bestuurlijk	een	duidelijke	
positie	en	uitvoerend	het	Werkgeversservicepunt.

Formeel	is	er	nog	niets	geregeld	maar	er	wordt	in	de	regio	hard	aan	de	weg	getimmerd	
om	de	arbeidsmarktregio	vorm	te	gaan	geven.

32. Helmond – De Peel
Betrokken partijen
Gemeente	Helmond,	Gemeente	Gemert-Bakel,	Gemeente	Asten,	Gemeente	Deurne,	
Gemeente	Laarbeek,	Gemeente	Someren,	Werknemersvertegenwoordiging	
(De	Unie,	FNV,	CNV),	Onderwijs,	UWV,	Atlant	Groep;	Werkgeversvertegenwoordiging	
(Werkgeversplein	regio	Helmond).

 Doelgroep
• Focus	op	prioriteit	doelgroep	

 Doelstelling aantal banen
Totaal	aantal	banen		 Aantal	banen	 Aantal	banen	
2015/2016	 marktsector	 overheidssector	
250 180 70 

Match vraag en aanbod (werkgeversdienstverlening)
•				Match	vraag	en	aanbod	(werkgeversdienstverlening)
•				Sleutelbegrippen	van	de	werkgeversdienstverlening	zijn	een	effectievere	

arbeidsmobiliteit	en	een	gezonde	balans	tussen	flexibiliteit	en	duurzame	
inzetbaarheid.	Toekomstig	Werkbedrijf	Atlant	De	Peel	wil	werkgevers	ontzorgen	en	
voorziet	werkgevers	van	een	liefst	duurzaam,	passend	personeelsaanbod	dat	aansluit	
bij	hun	specifieke	vraag	en	behoefte.	Door	deze	manier	van	werken	kunnen	
werkgevers	met	nog	meer	focus	ondernemerschap	uitoefenen.

•				Toekomstig	Werkbedrijf	Atlant	De	Peel	hanteert	3	strategieën:	(1)	
werkgeversarrangementen	voor	de	vraagzijde;	(2)	het	benaderen	van	de	betreffende	
burger	voor	de	aanbodzijde;	(3)	een	maximale	schadelastbeperking	door	nadrukkelijk	
de	rechtmatigheid	van	de	uitkering	te	toetsen	en	het	beroep	op	de	uitkering	te	
beperken.

•									De	vier	pijlers	van	het	dienstverleningsconcept	voor	de	samenwerkende	partijen	zijn:	
	 	Pijler	1) Werkgeversbenadering:	de	vraag	van	werkgevers	vormt	de	basis	voor	de	

werkzaamheden.	Medewerkers	van	het	huidige	Werkgeversplein	investeren	in	de	
relatie	met	stakeholders	door	deelname	in	diverse	regionale	netwerken,	verenigingen	
en/	of	overlegorganen.	Het	Werkbedrijf,	met	daarin	het	huidige	Werkgeversplein,	
bouwt	al	in	de	pre-vacaturefase	een	relatie	op	met	werkgevers.	Het	huidige	
Werkgeversplein	is	een	samenwerking	van	en	tussen	Werkgeversorganisaties	en	
speelt	een	actieve	rol	in	het	leggen	van	verbindingen	tussen	de	diverse	
werkgeversorganisaties	en	hun	activiteiten;	

		 	Pijler	2)	Doelgroep benadering:	Concreet	betekent	dit	dat	onder	regie	van	het	
Werkbedrijf	voor	deze	arbeidsmarktregio	250	garantiebanen	worden	gerealiseerd.	
Mede	afhankelijk	van	de	verdere	wet-	en	regelgeving	omvat	de	samenwerking	ook	
het	organiseren	van	vormen	van	‘beschut	werk’.	Belangrijke	uitgangspunten	zijn	
onder	andere:	Werk	gaat	boven	inkomen,		een	uitkering	is	een	tijdelijke	
vangnetconstructie	voor	hen	die	niet	zelfstandig	aan	het	werk	kunnen	komen,en	
burgers	met	een	uitkering	leveren	een	tegenprestatie	op	basis	van	nog	nader	te	
stellen	kaders	en	uitgangspunten.	Daarnaast	is		maatschappelijk	participeren	de	
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belangrijkste	doelstelling	van	de	Participatiewet.
	 	Pijler	3)	Evidence based	instrumentarium:	Partijen	spreken	af	gebruik	te	maken	van	

een	evidence	based	instrumentarium	ten	behoeve	van	werkgevers	en	werkzoekenden	
uit	de	doelgroepen.	De	beschikbare	instrumenten	worden	zodanig	ingezet	dat	deze	
maximaal	bijdragen	aan	een	optimaal	plaatsings-	en	een	optimaal	financieel	
resultaat.

	 	Pijler	4)	Innovatieve	projecten	ten	behoeve	van	de	regionale	arbeidsmarkt:	gedurende	
de	looptijd	van	het	tijdelijk	convenant	streven	de	samenwerkende	partijen	naar	
innovatieve	oplossingen	los	van	het	eigen	deelbelang	of	het	belang	dat	is	gemoeid	
met	de	voortzetting	van	lopende	projecten.	Onderzoek	van	bijvoorbeeld	
mogelijkheden	om	verbinding	te	leggen	tussen	basisvoorzieningen	en	dorps-	en	
wijkgericht	werken.

•									Loonwaardemethodiek:	Dariuz.

Wat valt op?
•									Op	20	mei	was	er	geen	marktbewerkingsplan	beschikbaar	die	meegenomen	kon	

worden	in	de	analyse.	Het	marktbewerkingsplan	wordt	momenteel	geactualiseerd.	
•		       Tijdelijk samenwerkingsconvenant: De	gemeente	Helmond,	de	Atlant	Groep	en	het	

Werkgeversplein	werken	samen	aan	de	totstandkoming	van	één	Werkbedrijf	voor	
werkgevers	en	werkzoekenden	in	de	arbeidsmarktregio	Helmond-De	Peel.	Dit	
Werkbedrijf	in	wording	is	de	intermediair	tussen	de	vraag	van	werkgevers	en	het	
aanbod	aan	arbeidskracht	en	krijgt	in	de	loop	van	2015	gestalte.	Daarop	
vooruitlopend	wordt	al	met	ingang	van	01-01-2015	samengewerkt.	De	samenwerking	
tussen	de	drie	partijen	wordt	geformaliseerd	in	een	Tijdelijk	
Samenwerkingsconvenant	Toekomstig	Werkbedrijf	Atlant	De	Peel.	In	het	
samenwerkingsconvenant	is	de	dienstverlening	van	het	Werkbedrijf	op	hoofdlijnen	
uitgewerkt	voor	werkgevers	en	klanten	van	het	Werkbedrijf.

•	        Betrokken partijen: naast	gemeenten,	UWV	en	sociale	partners	hebben	ook	het	
Werkplein,	onderwijs	en	SW-bedrijf	de	Atlant	Groep	het	convenant	ondertekend.

•									Stuurgroep Implementatie:	voor	de	bestuurlijke	aansturing	voor	de	realisatie	van	het	
Werkbedrijf	wordt	een	Stuurgroep	Implementatie	samengesteld	dat	bestaat	uit	een	
wethouder	van	de	gemeente	Asten,	een	wethouder	van	de	gemeente	Helmond,	een	
wethouder	van	de	gemeente	Helmond,	een	wethouder	van	de	gemeente	Someren,	
een	wethouder	van	de	gemeente	Laarbeek,	een	wethouder	van	de	gemeente	Gemert-
Bakel,	de	gemeentesecretaris	van	Helmond	en	de	gemeentesecretaris	van	Asten.	De	
Stuurgroep	Implementatie	is	verantwoordelijk	voor	de	realisatie	van	het	werkbedrijf	
en	verantwoordelijk	voor	het	vaststellen	van	de	documenten	die	door	het	
Implementatieteam	worden	ingebracht.	De	Stuurgroep	Implementatie	voert	regie	op	
het	te	doorlopen	bestuurlijke	besluitvormingsproces.	Daarnaast	stemt	de	stuurgroep	
de	ontwikkelingen	af	met	het	Algemeen	Bestuur	van	de	Atlant	Groep,	de	partners	en	
het	college	van	de	gemeente	Helmond.

•		       Integratie:	in	de	loop	van	2015	worden	de	afdeling	Werk	en	Inkomen	van	de	gemeente	
Helmond,	de	Atlant	Groep	en	het	werkgeversplein	geïntegreerd	tot	het	regionaal	

Werkbedrijf,	in	nauwe	samenwerking	met	UWV,	werknemersorganisaties	en	
Onderwijs.	Het	werkgeversplein	wordt	aangestuurd	door	de	directeur	re-integratie	
van	de	Atlant.

•									Medezeggenschap: gedurende	de	overgangsperiode	wordt	uitgegaan	van	de	huidige	
inrichting	van	de	medezeggenschap.	De	medezeggenschap	wordt	nadrukkelijk	
betrokken	bij	de	stappen	die	worden	gezet	naar	de	realisatie	van	een	werkbedrijf.	In	
het	plan	van	aanpak	is	opgenomen	dat	een	nieuwe	structuur	moet	worden	
ontwikkeld	voor	de	noodzakelijke	overlegorganen	voor	het	Werkbedrijf	Atlant	De	Peel.

•	        Partneroverleg: gedurende	de	implementatieperiode	worden	de	partners	van	het	
werkbedrijf	actief	betrokken	bij	de	voorbereiding	en	de	realisatie	van	het	Werkbedrijf	
Atlant	De	Peel.	Minimaal	eens	in	de	2	maanden	komen	de	partners	van	het	
toekomstige	werkbedrijf	bijeen	om	de	ontwikkelingen	af	te	stemmen	en	waar	nodig	
een	bijdrage	te	leveren	aan	het	ontwikkelproces.	Het	partneroverleg	bestaat	uit	
vertegenwoordigers	van	gemeente,	werkgevers,	werknemersorganisaties,	
onderwijsveld,	UWV,	Atlant	groep	en	Afdeling	Werk	en	Inkomen.

•									Opvallende acties:	de	juridische	gevolgen	die	voortvloeien	uit	de	realisatie	van	het	
Werkbedrijf	(aanpassing	gemeenschappelijke	regeling	Peel	6.1,	aanpassing	
gemeenschappelijke	regeling	Atlant	Groep	en	samenwerkingsconvenant	Peel	6.1	en	
Werkbedrijf	Atlant);	Het	ontwikkelen	en	uitvoeren	van	een	communicatie-	en	
marketingplan	voor	het	Werkbedrijf	Atlant	De	Peel	(interne	communicatie,	externe	
communicatie,	naamgeving	en	huisstijl,	inzet	en	organisatie	communicatiekanalen).
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33. Zuidoost-Brabant
Betrokken partijen
14	gemeenten	(Bergeijk,	Best,	Bladel,	Cranendonck,	Eersel,	Eindhoven,	Heeze-Leende,
Nuenen,	Gerwen	en	Nederwetten,	Oirschot,	Reusel-de	Mierden,	Son	en	Breugel,	
Valkenswaard,	Veldhoven,	Waalre),	werkgevers	(Brabants-Zeeuwse	Werkgeversvereniging,	
MKB	Eindhoven,	Stichting	ondernemersverenigingen	Eindhoven,	het	Kempisch	ondernemers-
platform),	werknemers	(De	Unie,	FNV	en	CNV),	UWV	Werkbedrijf,	SW-bedrijven	(Ergon,	De	Risse,	
WSD-Groep	en	WVK-Groep)	en	onderwijsorganisaties	(Scholengroep	Het	Plein,	Pius	X	College,	
Summa	College,	Stichting	Speciaal	Onderwijs	Eindhoven,	Aloysius	stichting).

 Vraag (arbeidsmarkt/banen)
•	 	De	sectoren	waar	de	regio	zich	op	richt	zijn:	techniek,	zorg,	

logistiek,	zakelijke	dienstverlening/detailhandel	en	
	 toerisme/recreatie.
•	 	Er	is	een	stijging	van	het	aantal	vacatures	voor	middelbaar	

en	hoger	opgeleiden.	Vooral	de	vraag	naar	universitair	
geschoolden	nam	toe.

•	 	Zuidoost-Brabant	is	een	high	tech	regio.	Daardoor	zijn	er	
relatief	veel	vacatures	voor	hoger	opgeleiden.

•	 	Door	automatisering/informatietechnologie	en	outsourcing	
verdwijnt	een	belangrijk	deel	van	de	vraag	naar	personeel	
op	mbo-niveau	in	de	techniek	sector	(vooral	administratieve	
functies).

 Aanbod (doelgroep)
Doelgroep Aantal 
Wajongers 6.246
Wsw-ers	op	wachtlijst 400
WWB 8.260
WW 12.400

• Focus	op	brede	doelgroep	
• Groot	aandeel	WWB-
	 werkzoekenden	zonder	
	 startkwalificatie:	72%.
• 24%	van	de	Wajongers	werkt.

 Doelstelling aantal banen
Totaal	aantal	banen		 Aantal	banen	 Aantal	banen	 Totaal	aantal	banen	
2015/2016	 marktsector	 overheidssector	 t/m	2026
680 535 145 4.750 

Match vraag en aanbod (werkgeversdienstverlening)
•				Branchegerichte	benadering	van	werkgeversdienstverlening.
•				Er	is	een	werkgroep	van	werkgevers	gevormd	van	de	belangrijkste	

ondernemersverenigingen	en	vertegenwoordigers	van	de	prioritaire	sectoren.	Het	
proces	naar	een	marktbewerkingsplan	doorloopt	steeds	een	aantal	fasen:	(1)	UWV	
doet	voorwerk	(arbeidsmarktanalyse);	(2)	in	samenspraak	met	de	werkgroep	wordt	
afgesproken	op	welke	wijze	werkgevers	worden	benaderd	en	betrokken;	(3)	in	2	à	3	
sessies	waarbij	gemeenten,	SW,	UWV,	werkgevers,	onderwijs	en	vakbonden	zijn	
betrokken,	worden	vraag	en	aanbod	bijeen	gebracht	en	programma-/actielijnen	
besproken	en	beschreven;	(4)	besluitvorming	in	het	Dagelijks	Bestuur;	(5)	er	wordt	
een	accountteam	gevormd	voor	de	betreffende	sector	waarin	gemeenten,	UWV	en	
SW	participeren.	Gezamenlijk	voert	dit	team	de	programma-/actielijnen	uit.	

•				Werkgeversservicepunt:	Binnen	de	werkgeversdienstverlening	is	het	

Werkgeversservicepunt	het	centrale	netwerkorgaan	en	verdeelstation	voor	de	
contacten	met	werkgevers.

•				Er	is	aandacht	en	ondersteuning	voor	grote	en	kleine	werkgevers.
•				Aanpak:	actief	nieuwe	methoden,	instrumenten,	arrangementen,	pilots,	

experimenten	en	projecten	ontwikkelen;	partijen	delen	actief	kennis	en	kunde	en	
goede	voorbeelden	worden	opgeschaald	door	partijen;	er	wordt	een	stevige	
verbinding	gelegd	tussen	de	innovatiekracht	van	de	regio	en	benodigde	
aanpassingen	van	arbeidsmarktorganisaties,	functies	en	werkplekken;	Bestaande	en	
nieuwe	subregionale	en	lokale	initiatieven	worden	ondersteund.

Wat valt op?
•				Partijen	die	het	convenant	hebben	ondertekend	zijn	de	14	gemeenten,	

werkgeversvertegenwoordiging	(Brabants-Zeeuwse	Werkgeversvereniging,	Stichting	
ondernemersverenigingen	Eindhoven,	MKB	Eindhoven,	het	Kempisch	
ondernemersplatform),	werknemersvertegenwoordiging	(De	Unie,	FNV	en	CNV),	UWV	
Werkbedrijf,	Sociale	Werkvoorziening-bedrijven	(Ergon,	De	Risse,	WSD-Groep	en	
WVK-Groep)	en	onderwijsorganisaties	(Scholengroep	Het	Plein,	Pius	X	College,	
Summa	College,	Stichting	Speciaal	Onderwijs	Eindhoven,	Aloysius	stichting).	

•				Individuele	werkgevers,	die	niet	zijn	aangesloten	bij	een	ondernemersvereniging,	
worden	uitdrukkelijk	uitgenodigd	om	de	intentieverklaring	mee	te	ondertekenen.

•				Er	is	een	dagelijks	bestuur	en	een	algemeen	bestuur.	Het	dagelijks	bestuur	vergadert	
elke	maand	en	het	algemeen	bestuur	vergadert	twee	keer	per	jaar.

•				Er	zijn	voor	elke	branche	aparte	marktbewerkingsplannen.	In	het	aangeleverde	
marktbewerkingsplan	wordt	de	vraagzijde	van	de	technische	sector	in	de	regio	
Zuidoost	Brabant	behandeld.	Daar	vallen	de	volgende	subsectoren	onder:	
installatietechniek,	metaalindustrie,	procesindustrie,	high	Tech-industrie	en	

	 Bouw	&	Infra.	
•				De	onderstaande	bedrijven	hebben	een	bijdrage	geleverd	aan	dit	plan	(sector	

techniek)	door	hun	deelname	aan	de	ronde	tafel,	aan	het	projectgroepoverleg	of	via	
een	persoonlijk	gesprek:	VDL,	REEF,	Philips	Electronics	Netherlands,	DAF	Trucks,	
Machinefabriek	van	der	Hoorn,	Mansveld	Installatietechniek,	Stam	&	de	Koning	
(regionale	huismeesters),	Kempisch	Ondernemers	Platform,	Brain	of	Buildings,	
Wagenbouw	Hapert,	Icares.	

•				Ervaringen	vanuit	Engeland,	Duitsland	en	België	worden	meegenomen	in	het	
marktbewerkingsplan	techniek.	

•				Samenwerking	keypartners:	individuele	werkgevers,	MKB,	regionale	en	lokale	
ondernemersverenigingen.	Daarnaast:	uitzendbureaus/ABU,	brancheverenigingen,	
Onderwijs	(ROC	en	praktijkonderwijs),	BOM	(Brabantse	Ontwikkel	Maatschappij),	
Re-integratiebedrijven,	COLO	(samenwerkende	kenniscentra	Beroepsonderwijs).

•				Er	wordt	een	regionale	menukaart	ontwikkeld	waarin	de	arbeidsmarktinstrumenten	
worden	opgenomen	die	in	de	regio	worden	ingezet.

•				Opstellen	innovatie-agenda:	Nieuwe	arrangementen;	Nieuwe	
dienstverleningsconcepten;	Nieuwe	verdienmodellen;	Nieuwe	instrumenten;	R&D,	
business	development	en	pilots;	Signaleren	van	nieuwe	ideeën,	partijen	mobiliseren,	
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meedenken/faciliteren	juiste	partners	in	positie	brengen	en	(indien	nodig)	loslaten;	
Organiseren	van	verassende	ontmoetingen.

•				Acties:	onder	andere	het	CV	van	werkzoekenden	op	werk.nl	zetten	inclusief	de	
aanduiding	doelgroepenregister,	kandidaat-profielen	opstellen	op	basis	van	harde	
selectiecriteria	en	competenties,	het	inzichtelijk	maken	van	best practices van	het	
digitale	platform	National	Career	Services	dat	succesvol	is	in	Engeland,	het	onderzoek	
doen	naar	de	mogelijkheden	van	intersectorale	mobiliteit,	het	realiseren	van	één	
gezamenlijk	werkgeversservicepunt,	het	structureel	organiseren	van	ronde	tafels	voor	
werkgevers,	scholing	voor	lager	geschoold	personeel,	onderwijs-programmatechniek	
afstemmen	op	vraag	en	instroomcriteria	voor	vakkrachten	bij	werkgevers,	het	trainen	
van	social skills,	het	scholen	van	zittend	personeel	om	doorstroom	te	bevorderen,	het	
inzichtelijk	maken	van	de	best practices	in	het	onderwijs	in	België	en	Duitsland	ten	
aanzien	van	de	organisatie	en	kwaliteit	van	het	onderwijs	en	gemeenten	maken	hun	
aanbod	van	potentieel	via	e-portfolio	transparant	en	toegankelijk.

•				Alle	partijen	laten	gebaande	paden	los	en	stimuleren	gezamenlijk	de	benodigde	
innovatie.	Ze	zetten	zich	maximaal	in	voor	het	vergroten	van	het	draagvlak	voor	het	
werkbedrijf.

•				Werkzoekenden	gaan	aan	slag	daar	waar	de	vraag	naar	arbeidskrachten	is.	Dit	vraagt	
om	investeren	in	zichzelf	(de	benodigde	vaardigheden	en	kennis	eigen	maken).

34. Midden-Limburg 
Er zijn geen documenten (convenant en/of marktbewerkingsplan) van regionaal 
Werkbedrijf Midden-Limburg opgestuurd. Daarmee is deze arbeidsmarktregio niet 
meegenomen in de analyse.

Update 11 mei 2015:
Het	marktbewerkingsplan	inclusief	een	convenant	wordt	door	een	externe	partij	
opgesteld.	De	aanbesteding	hiervoor	loopt	op	dit	moment.

35. Zuid-Limburg 
Er zijn geen documenten (convenant en/of marktbewerkingsplan) van regionaal 
Werkbedrijf Zuid-Limburg opgestuurd. Daarmee is deze arbeidsmarktregio niet 
meegenomen in de analyse.

Update 20 mei 2015:
Het	marktbewerkingsplan	betreft	een	conceptversie	dat	nog	niet	voldragen	is.	Op	
27-05-2015	vindt	nog	een	hele	dag	een	sessie	plaats	waarin	de	concretisering	naar	de	
kanssectoren	wordt	ingevuld	door	de	4	WSP-en.	Daarbij	wordt	ook	de	invulling	van	de	
Banenafspraken	plaats.	De	samenwerkingsovereenkomst	is	ook	in	concept,	omdat	de	
ondertekening	pas	voor	de	zomervakantie	zal	gebeuren.	Regio	Zuid-Limburg	kan	niet	
meegenomen	worden	in	de	analyse.
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