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Arbeidsmarktregio Fryslân 
24 gemeenten 
3 SW bedrijven 
1 UWV 
646.094 Friezen 
 
12 implementaties 
 
1 regiocoördinator 

 



Introductie en context 

• Sinds 2012 gecoördineerde regionale 
werkgeversdienstverlening 

• Stekker 4, ingezet als ‘raadpleeg-systeem’ 
• 2013 sociaal akkoord 
• 2015 Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt! 
• Besluit tot WBS en Sonar 

 
 
 



‘Gedegen aanpak’ 

Invulling geven aan: 
• Eigenaarschap 
• Opdrachtgeverschap 
• Opdrachtnemerschap 
• Monitoring 
• Regierol 
• Resultaten 

 



Randvoorwaarden 
 Draagvlak en actie alleen met: 
• Heldere visie, ‘stip op de horizon’ 
• De juiste gremia 
• Verslaglegging/vastlegging 
• Besluitvorming op juiste niveaus: 

1. Bestuurlijke opdracht 
2. Uitvoeringsopdracht regionaal 
3. Uitvoeringsopdracht lokaal 

 



1. Bestuurlijke opdracht 

• Visiedocument 
 - aanleiding 
 - doelen 
 - alternatieven 
 - risico’s 
 - randvoorwaarden en financiën  
• Notitie 
 - verzoek tot besluitvorming 



2. Uitvoeringsopdracht regio 
• Plan van aanpak (projectopdracht) 
 - Rollen, taken en verantwoordelijkheden 
 - Marktbewerkingsplan, procesafspraken 
 - Lokale eigenaar / opdrachtgever 
 - Lokale projectleider / opdrachtnemer 
 - Regionaal overleg incl. bezetting 
• Projectkaarten 
 - Verdieping van een deelproject met verzoek  tot opdracht 
• Minimale gegevensset 
• Notitie 
 - verzoek tot besluitvorming 

 





Projectkaart (1/5) 



Minimale gegevensset (screenshot) 



Voorbeeld notitie 



3. Uitvoeringsopdracht 
lokaal 

• Projectopdracht 
• Doelen en activiteitenoverzicht (+planning) 



Screenshot doelen en activiteiten 



Monitoring 

Aan de hand van doelen- en activiteitenoverzicht: 
 
• Terugkoppeling aan bestuur Werkbedrijf 
• Periodieke update VFG 
• Terugkoppeling in regionaal managersoverleg 



Waar staan we nu in 
Fryslân? 

Volop in uitvoering 
 
Driewekelijks overleg 12 regionale projectleiders 
 
Ondersteuning UWV cruciaal 
 



Heeft u vragen? 



Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl 
•        @samenvdklant +          De Programmaraad 
• E-mail: info@samenvoordeklant.nl 
• Presentaties beschikbaar op 4 april 
• Volgende Praktijkdagen op: 

• 9 juni in Stadhuys Gouda 
• 6 oktober  
• 8 december 

• SVP evaluatieformulier invullen 
 

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