
Hoe krijgen we meer mensen aan het 
werk? 
Hoe versterken we de verbinding tussen 
werkgevers en werkzoekenden? 
Ondanks het controversieel verklaren van de Wet 

werken naar vermogen hebben bestuurders en 

raadsleden  aangegeven (o.a. op het VNG-congres) 

dat de centrale thema’s van Werken naar vermogen 

onverminderd actueel zijn. Ontwikkelingen binnen 

het gemeentelijke sociale domein zoals wet SUWI, 

de vorming van arbeidsmarktregio’s en de decen-

tralisatie van jeugdzorg en begeleiding maken dit 

besef nog urgenter. Ook zonder nieuwe wet of ka-

binet moeten we door, en bestuurders zijn aan zet. 

Het VNG-programma Werken aan werk, dat 

bestuurders en raadsleden ondersteunt bij de 

ontwikkeling op het sociale domein (oorspronkelijk 

verbonden met de WWNV) gaat dan ook door. Dit 

programma, dat al in het voorjaar is ingezet, werkt  

vraaggericht en wil alleen doen wat nuttig is voor 

bestuurders.  

De eerste bijeenkomsten dit voorjaar, en  consul-

taties daarna, lieten zien dat er vooral behoefte 

is aan intensieve communicatie van bestuurders 

met elkaar: voor informatie, voor inspiratie, maar 

vooral ook om van elkaar te leren. Belangrijke 

onderwerpen die bestuurders daarbij noemen 

zijn  het effectief maken van regionale arbeids-

marktsamenwerking en de toekomst van de sociale 

werkvoorziening. Beide onderwerpen zijn breed 

en lenen zich voor nadere specificatie. Zo gaat het 

bij effectief maken van regionale samenwerking 

om kwesties als wat voor regionale overlegvormen 

werken goed en leiden niet tot nieuwe bureaucra-

tie, wat zijn goede contractvormen die bedrijven 

ontzorgen en hoe kan effectieve brede samenwer-

king worden verkregen? 

Bestuurders geven verder aan dat er vooral be-

hoefte is aan het leren over praktijkervaringen van 

andere gemeenten. Hoe is regionale arbeidsmarkt-

samenwerking in te richten? Wat zijn ingrediënten 

voor succes? 

Het bestuurlijk ondersteuningsprogramma wil 

bestuurders hierover informeren en inspireren en 

het gesprek hierover stimuleren. Hierdoor leren be-

stuurders van elkaar en kunnen zij elkaar vervolgens 

verder helpen. 

De activiteiten die worden ondernomen zijn:

A. Bestuurlijke bijeenkomsten 
1 Regionale bijeenkomsten 

Door het hele land organiseren we rondetafelbij-

eenkomsten waarbij bestuurders uit verschillende 

arbeidsmarktregio’s met elkaar in gesprek gaan. 

Aan de hand van de presentatie van verschillende 

praktijkvoorbeelden gaan bestuurders met elkaar 

in gesprek. Hierbij gaan we in op het ‘wat’ (welke 

keuzes worden gemaakt) en het ‘hoe’ (hoe komen 

we daar), in samenwerking met het programma 

Vakmanschap van de VNG. Het blijkt dat er niet al-

leen veel behoefte is om tot inhoudelijke uitwisse-

ling te komen, maar ook te delen in ervaringen  hoe 

de verschillende strategische trajecten in politiek en 

ketens van samenwerking te doorlopen.

Dit najaar staan onder andere regionale bijeenkom-

sten voor bestuurders uit Overijssel (4/11), Gel-

derland, Utrecht en Flevoland (11/11), Gelderland 

(15/11), Zuid-Holland (16/11) en Limburg (30/11) 
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gepland. Voor andere regio’s waar nog geen bijeenkomst 

is geweest worden de data nog gepland.

2 Doelgroepbijeenkomsten over regionale 

samenwerking 

Voor respectievelijk kleine, middelgrote en grote gemeen-

ten organiseren we bijeenkomsten waar de specifieke rol 

en positie van de verschillende gemeentegroottes in regio-

nale arbeidsmarktsamenwerking centraal staan. 

Op 22/11 organiseren we samen met de G32 een bijeen-

komst over regionale samenwerking in het sociaal domein. 

Deze is speciaal bedoeld voor grote gemeenten. Bijeen-

komsten voor middelgrote en kleine gemeenten zijn in de 

maak.

3 Learn & Share sociale werkvoorziening

We organiseren een vijftal learn & share bijeenkomsten 

over de sociale werkvoorziening. Deze bijeenkomsten zijn 

er op gericht bestuurders te ondersteunen bij het maken 

van keuzes of het doorzetten van gemaakte keuzes over 

de toekomst van hun SW-bedrijf. De vijf learn & share 

bijeenkomsten worden gehouden in Zwolle (12/10), Leiden 

(24/10), Panningen (29/10), Gorinchem (1/11) en Amers-

foort (2/11).

B. Werktoppen
Een van de belangrijke instrumenten waar een aantal 

gemeenten mee bezig is, is het organiseren werktoppen 

en vergelijkbare initiatieven.  Ook wij zien dit als een 

belangrijk instrument voor gemeenten om de verbinding 

tussen werkgevers  en werkzoekenden te herstellen en de 

werkgeversdienstverlening uit te bouwen.  

De kern van het organiseren van een werktop is dat je als 

gemeente met bedrijven en andere partners tot wederzijds 

commitment komt, dat er concrete resultaten behaald 

worden en dat deze breed gecommuniceerd worden. Vaak 

wordt toegewerkt naar een grote regionale bijeenkomst 

waar resultaten gecommuniceerd worden en inspiratie 

wordt opgedaan. Erg belangrijk is dat de afspraken/inzet 

van de werktop daarna worden opgepakt,  resultaten 

worden geboekt, en overleg en communicatie daarop ge-

richt worden. Contacten met werkgevers moeten worden 

voortgezet. Het is van groot belang dat een aantal succes-

volle initiatieven als voorbeeld kunnen dienen voor de rest 

van het land. In het kader van Werken aan werk wil het 

bestuurlijk ondersteuningsteam bestaande initiatieven om 

tot regionale werktoppen te komen stimuleren en onder-

steunen, en ervaringen hiermee verspreiden en delen. 

Tijdens het VNG Divosa congres op 29/11 organiseren we 

een workshop voor bestuurders waar ervaringen met 

werktoppen worden gedeeld.

C. Verspreiding van praktijkvoorbeelden
Door middel van handreikingen zullen we praktijkvoor-

beelden verspreiden op het gebied van regionale ar-

beidsmarktsamenwerking en contracten met werkgevers. 

Aanvullende learn and share bijeenkomsten over andere 

onderwerpen zoals effectieve contractvormen met werk-

gevers zijn mogelijk als daar behoefte aan blijkt.

Communicatie
De resultaten van al deze activiteiten worden gecommu-

niceerd door middel van berichten, verslagen en filmpjes  

op de VNG-website, en artikelen in bijvoorbeeld VNG 

Magazine en Sprank.  Ook via andere media, zoals de 

websites www.Samenvoordeklant.nl en www.Divosa.nl en 

de nieuwsbrief van StimulanSZ kunt u over onze vorderin-

gen lezen. De publicaties met praktijkvoorbeelden zullen 

worden verstuurd en beschikbaar zijn via de VNG-website.

Dit programma wordt gesteund door de Commissie W&I. 

De volgende W&I commissieleden zijn de bestuurlijke trek-

kers van dit programma:

Voor de uitvoering van het programma is een bestuurlijk 

ondersteuningsteam ingesteld onder leiding van Henk 

Wesseling.

Meedoen?
Graag komen we bij u langs om met u van gedachten te 

wisselen over een bijdrage of over het programma zelf. 

Heeft u interesse in het programma, bent u bezig een 

regionale werktop te organiseren of heeft u een prak-

tijkvoorbeeld in uw regio dat u graag wilt delen? Neem 

dan contact met het bestuurlijk ondersteuningsteam via 

werkenaanwerk@vng.nl of 06-55364792.

Kijk voor de meest actuele informatie over het programma 

op www.vng.nl/onderwerpenindex/sociale-zaken/werken-

naar-vermogen/bestuurlijke-ondersteuning. 
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