
Regionale cliëntenparticipatie –

Hoe geeft u dat vorm?

Spreker: Marije Nool & Branko Hagen 



1. Presentatie onderzoek ZINZIZ

2. Ervaringen arbeidsmarktregio Drenthe

3. Interactief onderdeel

Programma



Onderzoek

Inventarisatie regionale cliëntenparticipatie
Stand van zaken en ondersteuningsmogelijkheden  



2 Hoofddoelen: 

1. Onderzoeken of en hoe de cliëntenparticipatie in de arbeidsmarktregio’s is opgezet en 
verloopt. En welke succesfactoren en knelpunten naar voren komen

2. In kaart brengen of en welke behoefte aan ondersteuning er bestaat bij de betrokken 
partijen. 

Doel & Werkwijze

Kernactiviteiten

 Digitale enquête centrumgemeenten – 35 regio’s

 Groepsinterviews - 8 regio’s

 Interviews wethouders, aanjager Programmaraad

 Ronde Tafelbijeenkomst



• Digitale enquête ingevuld door 24 van de 35 arbeidsmarktregio’s

• 75% v/d participanten werkt bij de centrumgemeente of het regionaal 
Werkbedrijf

Landelijke stand van zaken RCP

Sprake van RCP? 24 deelnemende arbeidsmarktregio’s
Enthousiast over 

RCP?

Ja (10)

Amersfoort, Drechtsteden, Drenthe, Helmond-De 

Peel, Ijsselvechtstreek, Midden-Utrecht, Rijk van 

Nijmegen, Rivierenland, Stedendriehoek en 

Noord-Veluwe, Zuid-Holland Centraal

Gemiddelde cijfer: 

7,3

Nee (14) 

Achterhoek, Flevoland, Food Valley, Friesland, 

Groningen, Groot Amsterdam, Haaglanden, 

Holland-Rijnland, Midden-Gelderland, Noord-

Limburg, Noordoost-Brabant, Twente, Zeeland, 

Zuid-Limburg

Gemiddelde cijfer: 

6,0



• Regio Zuid-Holland Centraal Voornemen tot regionaal aanspreekpunt vanuit Werkbedrijf

• Regio Groot-Amsterdam  Vakbonden als linking pin voor regionale cliëntenparticipatie

• Regio Drenthe  Voorzittersoverleg als klankbord voor thema’s op niveau AM-regio

• Regio Groningen Zoekende naar vorm en inrichting van RCP

• Regio Midden-Utrecht  Regionale raad met klankbord- en adviesfunctie

• Regio Rijk van Nijmegen  Regio brede Kandidatenraad Werkbedrijf per verordening

• Regio Zuid-Limburg  Eerst versterken van de lokale cliëntenparticipatie

• Regio Achterhoek Medezeggenschap bij zeggenschap, focus op lokale inspraak

RCP in beeld in 8 regio’s 



Wat is (regionale) cliëntenparticipatie?

• Geen eenduidigheid over wat het is of zou moeten zijn

• Gelden voorwaarden van lokale cliëntenparticipatie ook op regionaal niveau?

• Niet helder binnen welke kaders dit georganiseerd kan worden

• Verwachtingen cliëntenraad  bestuurlijk verantwoordelijken?

Waar vindt de regionale inspraak plaats?

• Verschillend per regio

 Arbeidsmarktregionale overleg

 Regionaal Werkbedrijf

 Lokaal afgestemd

• Voorwaarde: regionale inspraak laten aansluiten op bestaande structuur

Invulling regionale cliëntenparticipatie varieert



Hoe en waarop vindt regionale cliëntenparticipatie plaats?

• Divers beeld in de regio’s, vormen van inspraak:

 Lokale afstemming over regionale kwesties

 Aanspreekpunt vanuit regionaal Werkbedrijf

 Regionale cliëntenraad

 Voorzittersoverleg

• Geen uniforme ‘regionale agenda’:

 Reikwijdte van onderwerpen varieert enorm

• Functie van participatie loopt uiteen:

 Signaleren + voortgang bewaken van regionale afspraken

 Regionale beleidsontwikkeling

 Regionale beleidsevaluatie

 Geïnformeerd worden over regionale vraagstukken

Invulling regionale cliëntenparticipatie varieert

Onderwerpen

• Marktbewerkingsplan

• Doelgroep banenafspraak

• Jobcoaching

• Loonwaardesystematiek

• Inkomenstoets

• Aanvraag ESF-middelen

• Actieplan jeugdwerkloosheid

• Werkgeversdienstverlening

• Harmonisatie van instrumenten



Wie heeft eigenaarschap over de regionale inspraak?

• Wethouder centrumgemeente formeel verantwoordelijk

• Idealiter is er bereidheid van 2 kanten: cliëntenraden en bestuurlijk verantwoordelijken

Wat valt nog meer op?

• Kennis over de arbeidsmarktregio ontbreekt bij cliëntenraden

• Diversiteit van cliëntenraden in de regio/ per gemeente

• Cliëntenparticipatie op lokaal niveau vormt de basis

• Regionale cliëntenparticipatie moet toegevoegde waarde hebben

Invulling regionale cliëntenparticipatie varieert



Cliëntenparticipatie 

Arbeidsmarktregio Drenthe

Spreker: Alice Uineken 



Arbeidsmarktregio Drenthe

 Borger-Odoorn, Coevorden, Hoogeveen, Midden Drenthe, De Wolden en Emmen 
en het UWV

 Netwerkorganisatie & ondersteuning door Programmabureau
 Structuur:

 Bestuur AMRD
 Bestuur Werkbedrijf
 Managers overleg
 Teamleidersoverleg 
 Beleidsoverleg

 Regionale arbeidsmarktagenda & thema’s verdeeld over bestuurders AMRD
 Doel:

 Verhoging arbeidsparticipatie
 Terugdringen werkloosheid
 Verbeteren koppeling tussen vraag en aanbod
 Creëren van banen voor mensen met een beperking

 AMRD is succesvol: Realisatie bab tot september 2016 407 !



Cliëntenparticipatie 

 Aanleiding 
 Bestuurlijk trekker  Mirjam Pauwels (gemeente De Wolden en ambtelijk trekker Job 

Wolters (gemeente Borger-Odoorn)
 Voorzittersoverleg als klankbordgroep voor thema’s op niveau AMRD
 Informele advies- en signaalfunctie (beleidsvoorbereiding)
 Formeel adviesfunctie blijft lokaal niveau georganiseerd
 Brede betrokkenheid op thema’s 
 Open communicatielijnen



Ondersteuningsvragen

Categorieën Ondersteuningsvragen

1. Kennen van de regio
Welke cliëntenraden zijn er in onze regio? 

Wie zijn de bestuurlijk verantwoordelijken?

2. Definiëring RCP
Wat is regionale cliëntenparticipatie? 

Waar moet het aan voldoen en wie is eigenaar? 

3. Organiseren van RCP 
Welke vorm of structuur van RCP is passend in onze regio? 

Waar te beginnen of waar aan te scherpen?

4. Taakstelling RCP 
Welke regionale thema’s horen thuis in RCP? 

Wie is verantwoordelijk voor welke taken?

5. Regio specifiek

Hoe kunnen we de regio leren kennen (elkaar en de structuren?) 

Hoe kunnen we van elkaar leren? 

Hoe en waar kunnen we terecht met aangeven van onze 

behoeftes en ondersteuningsvragen? 



Aanbevelingen

1. Regionale kaart van cliëntenraden

2. Richtlijnen voor definitie en eigenaarschap van regionale cliëntenparticipatie

3. Fasering in het vormgeven van regionale cliëntenparticipatie

4. Ordening in taakstelling en prioritering

5. Regiospecifieke ondersteuning – regionaal maatwerk

 Regiobijeenkomst: invulling afhankelijk van doelstelling

 Afstemmen behoefte aan informatievoorziening (& type informatie)

De volledige rapportage is te downloaden via de website van de Landelijke Cliëntenraad:

www.landelijkeclientenraad.nl/nieuws

 Essentieel: ga met elkaar het gesprek aan!  

http://www.landelijkeclientenraad.nl/nieuws


Interactie

Groepsdiscussie 

Vorm groepjes van 4 of 5 personen 

• Stel jezelf kort aan elkaar voor:

 Naam & functie

 Betrokkenheid bij cliëntenparticipatie

 Regio & stand van zaken regionale cliëntenparticipatie

• Bespreek met elkaar:

 Wat vindt u het belangrijkste leerpunt van vandaag?

 Wat is er in uw regio nodig voor regionale cliëntenparticipatie?

 Wat kunt u (morgen) doen om met uw regio een 1e stap te zetten? Of wat wilt u 

veranderen/verbeteren aan de huidige situatie in uw regio?

Plenaire terugkoppeling 



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 7 maart

op www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdagen op 1 juni en 2 november

(onder voorbehoud) 

• Vul uw wenskaart voor de regio in

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



