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Beste collega’s,  

 

Via deze weg willen we jullie graag op de hoogte brengen over een aantal ontwikkelingen in het kader van 

Matchen op Werk.  We beginnen met een update over twee trajecten binnen Matchen op Werk en we informeren 

u over een nieuwe indeling van accounthouders per arbeidsmarktregio. 

  

‘Samen werken, samen leren’ - op weg naar een Leeragenda voor de arbeidsmarktregio’s 

We beginnen graag met u te informeren over de voortgang binnen het traject dat betrekking heeft op intervisie en 

kennisdeling met en tussen arbeidsmarktregio’s. Intervisie en kennisdeling is één van de 4 regio-overstijgende 

ondersteuningstrajecten die uit de ondersteuningsaanvragen eind 2017 naar voren is gekomen. De 

aanbestedingsprocedure heeft SZW onlangs afgerond. Lysias gaat dit traject samen met Maatschap voor 

Communicatie vorm en inhoud geven. Uiteraard doen zij dit in nauwe samenwerking met Matchen op Werk én de 

Programmaraad. In de aanpak staat de ontwikkeling van een leeragenda voor 2019 centraal. Deze leeragenda sluit 

aan op de behoefte van de arbeidsmarktregio’s en van overige bestaande netwerken en projecten. Het doel is om 

mét de regio’s te komen tot een gedragen leeragenda, waarmee we de werkgeversdienstverlening in Nederland 

naar een nog hoger niveau kunnen tillen. Het team Lysias & Maatschap voor Communicatie (MvC) bestaat uit de 

volgende medewerkers: 

 

 Lysias  - Magdeleen Sturm, Gerard Reezigt en Charlotte van Vught 

 MvC     - Frithjof de Haan en Simone de Jong 

 

Update voortgang  ‘Verbetering uitwisseling van matchingsgegevens’ 

Verder hebben we een update over het traject omtrent het verbeteren van uitwisseling van matchingsgegevens. 

Dit traject is eveneens onderdeel van het programma Matchen op Werk, waarbij SZW opdrachtgever is. Afgelopen 

september is de eerste begeleidingscommissie UWV, VNG, SZW bij elkaar gekomen met KPMG voor het traject 

‘Verbetering uitwisseling matchingsgegevens’. De centrale vraagstelling is ‘hoe kan er tot een korte en langere 

termijn oplossing (scenario’s) gekomen worden om matchingsgegevens uit te wisselen tussen werkgevers, 

werkzoekenden, UWV en gemeenten in de arbeidsmarktregio’s?’. Hierin is verbetering nog mogelijk. Gegevens 

zitten nu namelijk nog opgesloten in diverse applicaties. Dat draagt niet bij aan de wens om vlot te kunnen 

matchen van aanbod en vraag van werk en dat zien we liever natuurlijk wel. De aanpak van KPMG is gebaseerd op 

een aantal elkaar opeenvolgende stappen (zogenoemde ‘sprints’) waarin in elke sprint de opdracht steeds verder 

wordt uitgewerkt samen met collega’s op uitvoerend, adviserend/ beleidsvormend en besluitvormend niveau (van 

gemeenten, WSP’s, werkgevers, intermediairs etc.). De uitwerking wordt elke keer getoetst op diverse aspecten 

zoals draagvlak, wenselijkheid en uitvoerbaarheid. De planning is dat KPMG eind maart 2019 hun rapport oplevert  

aan SZW. Besluitvorming ten aanzien van de keuze van één of meerdere scenario’s vindt daarna plaats met UWV 

en gemeenten. Momenteel vinden de eerste interviews plaats door KPMG.  

 

Dan nog een tip in het kader van gegevensuitwisseling: op de website van het Programma Sociaal Domein wordt 

een stappenplan aangereikt om te bepalen of en op welke wijze je gegevens mag delen van mensen zonder hun 

privacy te schenden. Voor het delen van gegevens is een juridische grondslag een voorwaarde, maar hoe weet je 

of die er is? Dat is mede afhankelijk van welke taak je als organisatie uitvoert en het doel en noodzaak van de 

gegevens die je wilt delen. Aan de hand van het volgende stappenplan kan je dat net wat makkelijker bepalen: 

https://www.programmasociaaldomein.nl/artikel/mogen-we-deze-gegevens-delen/. Deel deze link ook vooral met 

de collega’s in de uitvoering, die hier op dagelijkse basis mee te maken hebben. 

https://www.programmasociaaldomein.nl/artikel/mogen-we-deze-gegevens-delen/


 

Regiogesprekken en nieuwe indeling van accounthouders 

In de laatste nieuwsbrief in september werd aangekondigd dat we graag regiogesprekken met u willen inplannen. 

We gaan eerst een telefonische ronde doen om dan in het nieuwe jaar bij u langs te komen in de 

arbeidsmarktregio. We willen dan graag in alle openheid met u alle ontwikkelingen (bij u én bij ons) bespreken die 

relevant zijn voor het Matchen op Werk.  

 

Zoals velen van jullie al zullen weten hebben we vanuit Matchen op Werk aan elke arbeidsmarktregio een 

accounthouder gekoppeld. Deze indeling is gewijzigd wegens personele wisselingen. Voor sommige 

arbeidsmarktregio’s zal dat een nieuw iemand zijn en deze collega’s nemen op korte termijn contact met u om zich 

te introduceren en kennis met u te maken. Wij sturen bij de volgende nieuwsbrief u het definitieve overzicht van 

wie van ons aan uw arbeidsmarktregio gekoppeld is. 

 

We hopen u in ieder geval voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er toch nog vragen of 

opmerkingen zijn, dan kunt u die altijd sturen naar PostbusMOW@minszw.nl. Weet u of kent u nog een collega die 

ook graag deze nieuwsbrief wil ontvangen? Stuur dan even een berichtje naar het bovenstaande mailadres en dan 

voegen we diegene toe aan de mailinglist. 

 

Tot de volgende nieuwsbrief!  

 

Met vriendelijke groet, 

  

  

Het programmateam Matchen op Werk 

PostbusMOW@minszw.nl 
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