
Regionale harmonisatie instrumenten 

Hein Quist (Zoetermeer, regio ZHC) 

Marina van der Maazen (Den Haag, regio Haaglanden) 

Bart Weber (UWV, regio’s ZHC en Haaglanden) 

 



• Hoe is het begonnen? 

• Wat hebben wij nu?  

• Wat levert het op? 

• Wat was ervoor nodig?  

• Waar lagen de uitdagingen?  

• Hoe gaan we verder?  

 

 

Ter inspiratie  



• Voormalige regio Haaglanden: 9 regio 

gemeentenen UWV 

• Gebruik maken van elkaars instrumenten 

– Eerst aanbod vanuit Den Haag voor jongeren uit 

regio 

– Later gebruik van Hagenaars van andere 

voorzieningen 

– Daarna ook voor volwassenen 

• Splitsing in 2012 in twee arbeidsmarktregio’s  

• Invoering Participatiewet: samen één Toolbox 

 

 

Hoe is het begonnen?  



• Een regionale Toolbox met instrumenten voor 

de invulling van de Banenafspraak 

– Proefplaatsing 

– Werkgeverscheque 

– Loonkostensubsidie / Loondispensatie 

– Begeleiding vangnetters Participatiewet 

– Begeleiding werkgever  

– No-riskpolis arbeidsbeperkten 

– Werkvoorzieningen (vervoer, aanpassing werkplek, 

intermediaire voorzieningen, jobcoach) 

– Inzet expert (arbeidsdeskundige, loonwaardemeting 

functiecreatie) 

 

Wat hebben wij nu?  



• Eenduidig aanbod aan werkgevers 

Eenduidige boodschap aan werkgevers 

• Gezamenlijke communicatie (factsheets) 

• Daarnaast ruimte voor lokale instrumenten 

• Bevordert samenwerking en vermindert 

concurrentie tussen gemeenten 

• Vergemakkelijkt het realiseren van 

gezamenlijke arrangementen 

 

Wat levert het op? 



• De wil en bewuste keuze om samen te 

werken 

• Bestuurlijk draagvlak via bestuurlijk overleg 

• Elkaar vertrouwen 

• Geven en nemen 

• Gezamenlijk streven naar meerwaarde 

• Overleg en COMMUNICATIE! 

 

 

Wat was er voor nodig?  



• Regionale afspraken versus bevoegdheid 

lokale gemeenteraden 

• Afspraken op hoog niveau versus uitvoering 

in de praktijk 

• Eenduidige communicatie  

• Onderhoud en bijstellen 

• Financiële middelen 

 

 

Waar lagen de uitdagingen?  



• Evaluatie over het huidige verloop 

• Afspraken over het proces van wijzigingen 

• Twee keer per jaar bijstellen en daarnaast 

(alleen) als het echt moet 

• Rapport inspectie over wg-dienstverlening:  

– Verbeteren waar mogelijk 

– Landelijke dekking? G4/UWV harmonisatie 

• Hoe hanteren accountmanagers / adviseurs 

de Toolbox? 

 

Hoe gaan we verder?  



• Presentaties beschikbaar op woensdag 7 juni 

op www.samenvoordeklant.nl 

  

• Praktijkdag donderdag 2 november - 

Rijtuigenloods in Amersfoort   

 

• SVP evaluatieformulier invullen 

 

• Een inspirerende dag gewenst! 

Tot slot 

http://www.samenvoordeklant.nl/



