
Het laatste nieuws: in gesprek met 

de Programmaraad en SZW –
Praktijkdag 6 maart

Betsie Gerrits – Programmaraad

Yvonne Wijnands – ministerie van SZW

Brenda Gietema – ministerie van SZW



• Ondersteuning Programmaraad - Betsie 

Gerrits

• SZW praat u bij - Yvonne Wijnands

• Match op werk - Brenda Gietema 

Programmaraad en SZW



• Jaarplan 2017 

• Samenwerking in de arbeidsmarkregio’s

• Transparantie

• Werkgeversdienstverlening 

• Werkzoekendendienstverlening

Ondersteuning Programmaraad - I



• Vliegende brigade ook in 2017

• Reviews en managementondersteuning

• Vervolg op Werkateliers + 12 april landelijke 

bijeenkomst samenwerking GGZ en W&I

• Bovenregionale bijeenkomsten beschut werk 

en Praktijkroute op

• Maandag 27 maart - Eindhoven

• Dinsdag 28 maart – Arnhem

• Woensdag 29 maart – Groningen

• Maandag 3 april - Amsterdam

• Dinsdag 4 april – Rotterdam

Ondersteuning Programmaraad - II



• Dienstverlening landelijke werkgevers: start 

landelijk schakelteam voor arrangementen

• Productontwikkeling o.a.:

• Waaier + boekje Handreiking voor de 

dienstverlening aan werkgevers

• 10 Jeukwoorden waar werkgevers de 

kriebels van krijgen

• Zelfscan: hoe werkgeversgericht ben je of 

is je regio?

Ondersteuning Programmaraad – III 



• Webinars:

• Praktijkroute (31 januari jl.)

• Social return voor en na de zomer

• Diverse praktijkvoorbeelden op de site

• Vraagbaak: info@samenvoordeklant.nl

• Praktijkdagen 2017

• 1 juni of 8 juni 

• 26 oktober of 2 november

Ondersteuning Programmaraad – IIII 



SZW praat u bij

Yvonne Wijnands - SZW



• Wat is ook weer veranderd per 1 januari?

• En wat gaat er gebeuren?

• In het bijzonder: Matchen op Werk

Wat gaan we doen?



• Wet stroomlijning en vereenvoudiging 

Participatiewet

• Verplichting beschut werk

– AMvB

– Ministeriele regeling

• Praktijkroute banenafspraak

> kennisdocumenten geactualiseerd

(samenvoordeklant)

Wat is er gebeurd per 2017?



• Initiatiefwet Karabulut Verdringingstoets 

aangenomen door Tweede Kamer

• AMvB experimenten gepubliceerd

• Financiële stimulans participatie psychische 

aandoeningen (zie samenvoordeklant)

• Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije 

voet

Nieuwtjes!



Matchen op werk

Brenda Gietema - SZW



• Waarom?

• Waarheen?

• Wat is daarvoor nodig?

• Welke aanpak?

• Wat wanneer? (kabinetswisseling)

• Straks!

Matchen op werk



Uitkeringen op orde,

matchen op werk kan beter

• Evaluatie SUWI

• Banenafspraak & signalen werkgevers

• Inspectie

• Arbeidsmarkt biedt weer kansen

Banen zijn bij werkgevers te vinden

Matchen op werk: waarom?



Banen zijn bij werkgevers te vinden

Werkgevers willen:

• Vindbare loketten (landelijk en regionaal)

• Niet voor elke doelgroep apart

• Eenvoudige instrumenten

• Service

• Voorgeselecteerde kandidaten

Waarheen?



Inspectie:

• bestuurlijke afspraken doorzetten naar uitvoering

• continuiteit

Onze regiogesprekken:

• Continuiteit in beleid, rust en ruimte om door te 

ontwikkelen

• Verminderen complexiteit in instrumenten en 

subsidieregelingen

Doel matchen op werk: duurzaam versterken systeem 

voor matchen op werk in de 35 arbeidsmarktregio’s 

voor alle doelgroepen 

Matchen op Werk: Wat is daarvoor nodig?



• Er is al veel gerealiseerd in de regio’s, er is 

nog veel te doen!

• Rust en ruimte voor doorontwikkelen

• Partijen in regio’s zijn in the lead

• Ministerie SZW en andere landelijke partijen 

faciliteren

Matchen op Werk: Welke aanpak?



• 25 oktober 2016: gesprek met uitvoerders in 

de regio’s

• 26 oktober: brief naar de Kamer

• 2 november 2016: wethoudersbijeenkomst

• Vandaag 6 maart 2017: praktijkdag en 

bestuurdersconferentie

• Tot de zomer 2e ronde regiogesprekken over 

ambities en wensen

• Input voor het nieuwe kabinet

Matchen op werk: Wat wanneer?



• Matchen op Werk en bestuurlijke bijeenkomst

• Brieven naar de regio’s (incl. middelen):

• Samenwerking GGZ en Werk&Inkomen

• Transparantie

• Dienstverlening landelijke werkgevers

• Grensoverschrijdende arbeid

• Kennisdocumenten: Banenafspraak, 

Instrumenten Pwet en Beschut Werk (en LIV)

Ministerie van SZW



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 7 maart 

op www.samenvoordeklant.nl

• Vul uw wenskaart voor de regio in

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



