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1. Aanleiding 
 
De  ambitie: gemeenten in de regio Arnhem, UWV en Presikhaaf Bedrijven willen werkgevers die 
regionaal opereren of in de hele regio werven op een eenduidige manier benaderen. In onze 
aanpak zorgen we er voor dat een werkgever weet waar hij terecht kan. En we voorkomen dat een 
werkgever meerdere keren met eenzelfde vraag benaderd wordt.  
 
De wethouders van elf gemeenten1 in de regio Arnhem hebben op 22 juni 2012 een intentieverklaring 
ondertekend om samen te werken op het terrein van ‘Werk’. De Wet Werken naar Vermogen is weliswaar 
tijdelijk uitgesteld, maar de verwachting is dat de hoofdlijnen van het wetsvoorstel (één regeling aan de 
onderkant van de arbeidsmarkt, ontschotting van budgetten) ook in de toekomst overeind blijven. Daar is 
landelijk breed draagvlak voor.  
 
Landelijke ontwikkelingen, zoals de beweging van het UWV naar één regionale Werkplein-vestiging én de 
bezuinigingen, maken het noodzakelijk voor gemeenten en UWV om hun visie op regionale 
werkgeversbenadering af te stemmen. Voor de regio Arnhem geldt daarbij de bijzondere omstandigheid 
dat de elf gemeenten binnen de UWV arbeidsmarktregio een subregio vormen. Ook de Vallei-regio hoort 
formeel tot onze arbeidsmarktregio, al hebben deze gemeenten aangegeven dat zij graag een eigen 
arbeidsmarktregio willen zijn. Op dit moment is nog onbekend of deze wens ook wordt gehonoreerd. Als 
daar méér duidelijkheid over is, zullen wij deze visie uiteraard ook verder verkennen met de gemeenten in 
de Vallei-regio. 
 
Samenwerking is de sleutel tot het realiseren van nieuwe opgaven in onze regio. De regionale economie 
en de uitvoering van de sociale zekerheid moet op peil worden gehouden. We willen sterk inzetten op het 
verhogen van de arbeidsparticipatie. Daarbij is het bevorderen van de werkgelegenheid van belang, maar 
vooral ook het zorgen dat vraag en aanbod (vacatures / werkzoekenden) effectief bij elkaar komen2. 
 
2. Inventarisatie 
 
In de afgelopen twee maanden zijn door middel van gesprekken met werkgevers en met bestuurders in 
onze regio samenwerkingsmogelijkheden verkend. Hierbij is gebruik gemaakt van landelijke kennis én van 
ervaringen van andere gemeenten.3 We beginnen natuurlijk niet op ‘0’. Op verschillende niveaus wordt 
samengewerkt in onze regio: strategisch, tactisch én operationeel. Het is ook van belang om dat in de 
komende periode verder uit te bouwen. Deze inventarisatie heeft zich primair gericht op de operationele 
samenwerking. Op strategisch niveau werken we inmiddels ook aan de oprichting van een Platform 
Onderwijs en Arbeidsmarkt voor de regio Arnhem. De verwachting is dat dit Platform in september 2012 
officieel van start zal gaan4. 
 
Voor de uitwerking van de werkgeversdienstverlening van samenwerkende gemeenten, UWV en 
Presikhaaf Bedrijven is een aantal ontwikkelvarianten mogelijk. Deze varianten houden rekening met de  
nieuwe kaders waarbinnen UWV en gemeenten hun samenwerking op dit vlak moeten vormgeven door 
de gewijzigde wet SUWI en, in de nabije toekomst, dus door de Wet werken naar vermogen (WWNV). 

                                                      
1 De wethouders van de gemeenten Doesburg, Zevenaar, Rijnwaarden, Duiven, Rheden, Renkum, Westervoort, Arnhem, 
Rozendaal, Overbetuwe en Lingewaard in vergadering bijeen op 22 juni 2012;  
2 Die opdracht is niet vrijblijvend, het kabinet wil landelijk de invulling bepalen van die (boven)lokale uitvoering (zie ook de 
bestuursafspraken VNG / kabinet: http://www.vng.nl/eCache/DEF/1/13/987.html).  
3 . Projectleider Dennis Janssen is aangesloten bij de landelijke werkgroep werkgeversbenadering van het programmaberaard 
(samenwerking UWV, Divosa en VNG) dennis.janssen@arnhem.nl 
4 De Liemers gemeenten hebben en houden hun eigen POA 
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In onze gesprekken met werkgevers en bestuurders zijn, in opdracht van de regionale stuurgroep, de 
volgende onderwerpen verkend: 

1. Wat zijn voor werkgevers voorwaarden om mensen in dienst te nemen? 
2. Hoe komen we tot effectieve matching van vraag en aanbod en welke kennis en begeleiding van 

uitkeringsgerechtigden / mensen is hiervoor nodig? 
3. Welke lokale afspraken zijn al gemaakt en wat zijn de goede lokale voorbeelden? 
4. Hoe worden vacatures voor alle werkzoekenden beschikbaar gemaakt  voor alle werkzoekenden 

voor alle werkgevers? 
5. Hoe maken we de koppeling tussen de uitvoering van lokaal beleid en de regionale 

werkgeversbenadering (o.a. SROI)? 
6. Hoe kunnen betrokken partijen (Regiogemeenten, Presikhaaf Bedrijven en UWV-Werkbedrijf) de 

werkgeversbenadering beter coördineren en branchegericht / sectoraal inrichten?  
7. Hoe kan worden voorkomen dat werkgevers door verschillende publieke partijen worden 

benaderd en dat publieke uitvoerders met elkaar concurreren om werkgeverscontacten en 
vacatures?  

8. Hoe kan worden gekomen tot een duidelijke regionaal aanspreekpunt voor werkgevers? 
9. Hoe kunnen bestaande dubbelingen er uit worden gehaald? 
10. Hoe kunnen administratieve lasten voor werkgevers tot een minimum beperkt worden? 

 
In dit document geven we antwoord op een belangrijk deel van deze vragen. Er blijven ook nog vragen 
openstaan die in de komende maanden moeten verder moeten worden ingevuld. Dit moet gebeuren in de 
implementatiefase in het najaar van 2012. 
 
3. Wat willen werkgevers? 
 
Kernvraag is: hoe spelen we optimaal in op de vraag van de werkgever en profiteren we van de 
kansen die er zijn of moeten komen voor het aan het werk krijgen van onze doelgroepen. 
 
Uitgangspunt in onze benadering van werkgevers is de vraag wat werkgevers nodig hebben om zich 
verder te ontwikkelen en wat dat aan kansen biedt om mensen binnen bedrijven aan de slag te helpen. Dit 
betekent: kansen te benoemen, risico’s concretiseren en kennis en inzichten delen over de ontwikkelingen 
op de regionale arbeidsmarkt. Een belangrijk thema is verkennen van voorwaarden om mensen in dienst 
te nemen. In de gesprekken die wij met werkgevers in onze regio hebben gevoerd zijn de volgende zaken 
aangegeven: 

• eenduidige informatie, toegang en een duidelijk aanspreekpunt bij publieke organisaties. Een 
loket hoeft daarbij niet persé een ‘fysiek loket’ te betekenen; 

• werkgevers hebben behoefte aan: 
o gekwalificeerd personeel 
o snelle en adequate matching/vacaturevervulling 
o ondersteuning bij de invulling van ‘sociaal werkgeverschap’ en ‘maatschappelijk 

verantwoord ondernemen‘ (advies bij plaatsen van arbeidsgehandicapten en Wajongers) 
o brede inzetbaarheid personeel (inzet scholing/trainingen subsidiemogelijkheden) 

• faciliteren van intersectorale mobiliteit 
• inzet van voorzieningen & regelingen tijdens een dienstverband om doorstroom en brede 

inzetbaarheid te bevorderen (preventief, curatief, re-integratie) 
• Inzicht in arbeidsmarktontwikkelingen en informatie (voor bijvoorbeeld (toekomstige) 

behoeften aan personeel bij werkgevers, regionaal) 
• administratief gemak / geen complexe regelingen. 
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Voorbeeld: Nuon Alliander (energieleverancier en netwerkbedrijf. Tot nu toe wordt vooral gewerkt met de  
doelgroep jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt, via step2work en P4work samenwerkingsprojecten. 
In 2012 zijn bij Alliander de doelgroepen uitgebreid met Wajong / Wia, Sociale werkvoorziening en Zij-
instroom vanaf 45 jaar. De leerwerktrajecten duren 1 tot maximaal 1,5 jaar (opleiding tot en met niveau 2). 
Er zijn geen garanties op werk maar wel goede perspectieven. De ervaringen met de gemeente zijn 
positief. De gemeente verzorgt de werving en selectie en verzorgt waar nodig de sociaal maatschappelijke 
begeleiding van  deelnemers in step2work trajecten volgens hiertoe gemaakte afspraken in P4W. De 
werkgever wil graag een eenduidig aanspreekpunt voor werving en selectie en begeleiding. Ketenregie is 
nodig omdat afzonderlijke partijen hetzelfde belang hebben om iemand in de maatschappij te laten 
slagen.  
 
Voorbeeld: Rijnstate is een ziekenhuis met locaties in Arnhem, Zevenaar, Velp en Dieren en werkt met de 
gemeente Arnhem samen aan het Springplank project. ‘Een multidisciplinaire aanpak heeft het meeste 
effect: begeleiding in werk, scholing, privésituatie, wonen en mogelijke financiële problemen. Afstand tot 
de mensen die begeleid worden moet daarbij zo kort mogelijk houden. Het is belangrijk om elkaar 
mogelijkheden te kennen en ruimte te bieden om personeel te plaatsen waar je zelf geen mogelijkheden 
meer voor hebt.  
 
Makro in Duiven wordt platgebeld door uitzendbureaus en andere instanties in de regio (waaronder 
gemeenten en UWV) met de vraag of Makro Duiven mogelijkheden heeft om werkzoekenden in dienst te 
nemen. Een gecoördineerde aanpak van de regiogemeenten en het UWV zou Makro daarom zeker 
verwelkomen. 
 
De voorbeelden die hierboven worden genoemd zijn van grote werkgevers. De ervaringen met contacten 
in het Midden en Klein Bedrijf (MKB) liggen genuanceerder. Dit is in de regel één op één werk: contact en 
plaatsing is maatwerk evenals de nazorg die er aan verbonden in. Dit is arbeidsintensief en soms is het 
rendement laag omdat je veel contacten nodig hebt om bijvoorbeeld tien mensen te plaatsen. 
 
 
4. De landelijke kaders 
 
Voordat we inzoomen op onze regionale situatie is het goed een aantal landelijk thema’s te benoemen: 
 
1. Verschuiving naar digitale dienstverlening. 
De afgelopen jaren hebben UWV en gemeenten ingezet op integrale dienstverlening op 100 Werkpleinen. 
In de toekomst gaat het UWV zijn uitvoeringscapaciteit concentreren op 30 regionale Werkpleinen. Daarbij 
is e-dienstverlening belangrijk, zowel voor werkgevers als werkzoekenden. Vooral ‘kansrijke, zelfredzame’ 
klanten van de gemeente en UWV kunnen profiteren van de electronische dienstverlening, die momenteel 
sterk in ontwikkeling is5. 
 

2. Intensieve aandacht voor bijzondere klantgroepen 
Werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt vinden in onze regio niet zomaar een plek. 
Zij moeten de kansen die er zijn bij werkgevers ook kunnen benutten. De organisatie van persoonlijke 
dienstverlening, voor zowel de werkgever als de werkzoekende, is hierbij belangrijk. Gemeenten en UWV 
moeten daarvoor samen effectieve afspraken maken met werkgevers over werkplekken voor 
werkzoekenden die het op eigen kracht niet redden.  
 

                                                      
5  Denk aan automatische matching op vacatures, werkm@p, workshop solliciteren en gebruik werkm@p, speeddates etc.. Ook 
voor werkgevers zal de e-dienstverlening verbeteren waardoor zij meer dan nu via werk.nl snel en eenvoudig potentiële kandidaten 
kunnen vinden. 
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3. Eén gezamenlijke opdracht UWV – gemeenten bij vormgeving werkgeversdienstverlening 
Gemeenten en UWV hebben één gezamenlijke opdracht: met één gezicht naar werkgevers optreden. 
UWV en gemeenten moeten ervoor zorgen dat er in elke arbeidsmarktregio één aanspreekpunt is, waar 
werkgevers terecht kunnen voor informatie, advies en specialistische expertise. Daarbij werken UWV en 
gemeenten samen aan het verrichten van taken voor de regionale arbeidsmarkt. Gemeenten en UWV zijn 
gezamenlijk verantwoordelijk voor registratie van werkzoekenden en vacatures (transparante 
arbeidsmarkt). Dit is een wettelijke taak die vastgelegd is in het wetsvoorstel SUWI, art. 10 en die 
beschreven staat in de Memorie van toelichting (MvT) bij wetsvoorstel Wwnv.  
 
Voorwaarden die het ministerie van SZW (MvT wetsvoorstel SUWI) meegeeft zijn:  

1. de dertig regio’s zoals die nu zijn vastgesteld in het kader van het regionaal arbeidsmarktbeleid 
zijn het vertrekpunt. UWV en gemeenten zorgen ervoor dat in iedere arbeidsmarktregio één 
aanspreekpunt/ (digitaal) loket is, waar werkgevers terecht kunnen voor informatie en advies   

2. Gemeenten en UWV betrekken actief de sociale partners en zorgen voor uitvoering van sectorale 
arbeidsmarktafspraken van sociale partners;  

3. Op arbeidsmarktregioniveau is het van belang te komen tot een overlegstructuur, waarin alle 
relevante publieke en private partijen afspraken maken over arbeidsmarktbeleid en de opzet, 
inrichting en uitvoering van gecoördineerde dienstverlening. De voortrekkersrol ligt bij de 
(centrum)gemeenten. Zij organiseren het overleg met de verschillende partijen binnen de regio. 
Partijen treden als één entiteit naar buiten; 

4. Op regionaal niveau wordt een arbeidsmarktanalyse en marktbewerkingsplan opgesteld. Dit is de 
verantwoordelijkheid van partijen in de regio (gemeenten en UWV);  

5. De regio levert de arbeidsmarktinformatie voor deze analyse en het UWV levert maandelijks een 
basisset regionale arbeidsmarktinformatie. 

 
4. Samenwerking versus eigen verantwoordelijkheden 
UWV en gemeenten hebben en houden eigen taken en verantwoordelijkheden voor re-integratie en 
bemiddeling van hun werkzoekenden. UWV heeft deze taak voor mensen uit de WGA-, Wao-, de huidige 
Wajong–klantgroep en WW. Gemeenten hebben deze taak voor mensen die in de toekomst onder de Wet 
werken naar vermogen vallen, de huidige Wwb-doelgroep en werkzoekenden zonder uitkering (Nuggers). 
Specifieke arbeidsmarktinstrumenten en middelen per doelgroep blijven in stand. 
 
5. Zelfredzaamheid en actieve ondersteuning 
Werkzoekenden zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het vinden van een 
baan. Sommige mensen kunnen dat niet zelfstandig. Voor deze groep moeten de kansen zoveel mogelijk 
worden gezocht op de reguliere arbeidsmarkt. Deze werkzoekenden kunnen rekenen op actieve 
ondersteuning van gemeenten en UWV. De noodzaak van een effectieve en gezamenlijke 
werkgeversdienstverlening neemt hierdoor toe. De gang naar de markt van klantgroepen van gemeenten 
en UWV is gelijk. De uitkering of in te zetten regeling kan verschillen. Dit maakt dat gemeenten en UWV 
op werkgeversterrein samen moeten werken. 
 
Uitgangspunten 
 
Landelijk zijn in het Programmaraad keten werk en inkomen uitgangspunten benoemd voor het 
gezamenlijk vormgeven van de werkgeversdienstverlening en –benadering door gemeenten en UWV6  

• Vraaggerichte bediening van werkgevers met een gezamenlijk dienstenpakket. Het accent ligt 
daarbij op werkgevers die openstaan voor klantgroepen van gemeente en UWV 

                                                      
6 bron: complementaire dienstverlening: visie Programmaraad november 2011 
http://www.vng.nl/Documenten/actueel/beleidsvelden/sociale_zaken/2012/20120223_compl_dienstverl.pdf] 
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• Gemeenten en UWV treden werkgevers herkenbaar en gecoördineerd met één gezicht 
tegemoet, met een herkenbaar merk. Zowel op arbeidsmarktregio als landelijk niveau 

• Waar gemeenten kiezen voor subregio’s binnen de betreffende arbeidsmarktregio zorgen zij 
dat een goede aansluiting met het aanspreekpunt op het niveau van de arbeidsmarktregio is 
gewaarborgd 

• Het jaarlijks opstellen van een gezamenlijk regionaal en landelijk marktbewerkingsplan van 
waaruit de partijen werken aan de gestelde doelen, dit is in gezamenlijk overleg periodiek aan 
te passen. 

• Goed samenspel tussen landelijk, regionaal en lokaal niveau 
• Gemeenten en UWV committeren zich aan de totale gezamenlijke ambitie/doelstellingen.   
• Partijen blijven ieder verantwoordelijk voor de eigen taakstellingen 
• Gemeenten en UWV maken afspraken over gezamenlijk minimumpakket aan 

diensten/faciliteiten voor werkgevers 
• Gemeenten en UWV maken afspraken over inzet van middelen (fte) voor de uitvoering 

 
5. Ontwikkelingsvarianten samenwerking werkgeversdienstverlening op regionaal niveau 
 
Er zijn drie ontwikkelvarianten denkbaar voor de samenwerking in onze regio. Deze passen binnen het 
wettelijk kader waarbij samenwerking tussen UWV en gemeenten verplicht is gesteld, maar de vorm niet 
nader is bepaald. De varianten zijn opgesteld door de landelijke Programmaraad. De varianten zijn 
gebaseerd op de lokale ervaringen in Amsterdam (1), Friesland (2) en Drechtsteden (3) 

 
Ontwikkelvariant 1: maximale samenwerking op regionaal niveau.  
Dit is het samenwerkingsscenario waarbij alle spelers in de regio elkaar hebben gevonden op zowel 
bestuurlijk strategisch als tactisch en operationeel niveau. Er is een gezamenlijke regionale 
arbeidsmarktagenda vastgesteld op bestuurlijk strategisch niveau. De wethouders van de gemeenten in 
de regio en de districtsmanager van UWV nemen deel in het overleg onder leiding van de 
centrumgemeente. Alle relevante partijen in de regio (de drie o’s: onderwijs, ondernemers en overheid) 
dragen de gezamenlijke arbeidsmarktagenda en deze vormt de basis voor een gezamenlijk regionaal 
marktbewerkingsplan. In het marktbewerkingsplan staat welke kansen er bij welke sectoren/ werkgevers 
zijn, hoe partijen daar effectief op kunnen inspelen, voor de respectievelijke doelgroepen, welk 
dienstenpakket ze kunnen aanbieden, hoe ze naar buiten treden als merk, de vormgeving van de 
professionele standaard ed. Het is denkbaar dat subregio’s of grotere gemeenten binnen de 
arbeidsmarktregio komen tot fysieke of virtuele satelliet werkgeversservicepunten, maar deze treden wel 
onder dezelfde naam van het regionaal werkgeversservicepunt op naar werkgevers. Voor de werkgever 
bestaat hier één regionaal werkgeversservicepunt. One-stop-shopping (‘altijd de goede entree’) voor 
werkgevers is het motto, evenals cross-selling van het totale dienstenpakket. 
 
Ontwikkelvariant 2: samenwerking op regionaal niveau met uitvoerende gezamenlijke teams in 
subregio’s. In dit scenario vinden de partijen in de regio elkaar in een gezamenlijke 
arbeidsmarktagenda. Deze is uitgewerkt in een afgestemd marktbewerkingsplan dat met elkaar wordt 
uitgevoerd. De uitvoering is gehouden aan dezelfde bepalingen, maar biedt ruimte voor ‘couleur locale’. 
Het dienstenpakket is afgestemd. Aparte gemeentelijke teams zijn actief op subregionaal niveau met 
een eigen aansturing. Partijen zorgen voor een goede aansluiting met een gezamenlijk aanspreekpunt 
op het niveau van de arbeidsmarktregio. In de branding wordt het regionale karakter hoog gehouden. 
Dit zal voor de uitvoering een meer arbeidsintensief scenario vormen dan de eerste variant, omdat er 
sprake is van meer overdrachten en afstemmingen. Voor de werkgevers maakt het niet uit tot welk 
werkgeversteam zij zich wenden. In veel gevallen is sprake van cross-selling en als dat niet lukt, 
warme doorverwijzing. In principe kan voor de werkgever het principe van one-stop-shopping hoog 
gehouden worden. Werkgevers die open staan voor klanten met afstand tot de arbeidsmarkt krijgen in 
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de (sub)regio’s vaste contactpersonen namens gemeenten en UWV aangewezen. Voor de 
vraagafhandeling kan het voorkomen dat de werkgever met meerdere entrees te maken krijgt. 
 
Ontwikkelvariant 3: Gemeenten en UWV werken vanuit een eigen 
werkgeversteam naast elkaar, maar wel in onderlinge coördinatie/afstemming.  
In deze variant wordt de wettelijke taak van samenwerking tussen gemeenten en UWV minimaal 
vormgegeven. Partijen delen informatie met elkaar, kennen elkaars dienstenpakket en in de regio wordt 
de arbeidsmarktagenda gezamenlijk vormgegeven. De marktbewerkingsplannen van partijen worden met 
elkaar afgestemd. Er zijn gezamenlijke vraaggerichte projecten. Niettemin hebben partijen allen hun eigen 
kleur naar de markt. In de uitvoering van de benoemde thema’s kan diversiteit voorkomen. Werkgevers 
met gerichte vragen worden warm doorverwezen als zij aan het verkeerde loket zijn. In deze variant 
kunnen soms ook private partijen, zoals uitzendorganisaties en re-integratiebedrijven, een grote rol  
spelen. 
 
 
Beoordeling van de varianten vanuit regionaal perspectief. 
 
Om tot een goede beoordeling te komen is het zaak om eerst te schetsen hoe we op dit moment 
samenwerken. Om vandaar uit, al een stip op de horizon, een ontwikkelingscenario te schetsen. Hierbij 
moet worden aangetekend dat het tijd kost om een nieuwe werkwijze te introduceren. In het verleden is al 
veel ervaring opgedaan. We moeten leren van de lessen uit het verleden en de blik nu op de toekomst 
richten.  
 
Op dit moment is de werkgeversbenadering in onze regio versnipperd. Ontwikkelingsvariant 3 is daarom 
de beste typering voor de huidige regionale situatie. Er wordt in de regio al samengewerkt, partijen vinden 
elkaar maar kiezen tot nu toe ook hun eigen werkwijze. In onderstaande tabel een korte (niet uitputtende 
typering). 
 
RSD De Liemers Samenwerking sociale diensten van vier gemeenten en UWV op werkplein 

in Zevenaar. De Liemers gemeenten hebben ook een eigen Platform 
onderwijs en arbeidsmarkt (POA).  De Liemerse gemeenten hebben al 
jarenlang een eigen werkgeversbenadering met een 
arbeidscontactfunctionaris en jobhunters die voor de cliënten van de RSD 
de markt bewerken op zoek naar passende banen en leerwerkplekken. 

Werkgeversservicepunt 
Alert 

Samenwerkingsverband van Rheden  / Rozendaal fysiek gevestigd in 
Dieren met een brede doelstelling. Het is een personeelsservicepunt 
vooral gericht op het MKB (circa 400 bedrijven) 

Presikhaaf Bedrijven Ons SW bedrijf waarin de elf gemeenten participeren (WGR) met een 
duidelijke doelstelling om de komende jaren meer mensen buiten de deur 
te plaatsen (zie onder) 

Gemeente Arnhem Diverse brancheservicepunten, Arnhem heeft een Projectgroep Werk en 
werk aan de oprichting van een POA. De gemeente heeft op dit moment 
eigen accountmanager / acquisiteurs die de werkgevers benaderen. De 
gemeente wil hierin meer samenwerken met Presikhaaf Bedrijven 

Gemeente Overbetuwe MKB vriendelijkste gemeente van Gelderland, goede koppeling tussen 
economische zaken en sociale zaken, bestand helemaal in beeld. 
Uitvoering op werkplein in Arnhem 

Renkum Is de verbindende schakel tussen de 11 gemeenten en de subregio 
Gelderse Vallei. Renkum richt zich op beide regio’s. Voor de Sociale 
Werkvoorziening doet Renkum mee in Ede / Wageningen verband. De 
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kern Oosterbeek ligt tegen Arnhem aan. 
UWV Werkbedrijf UWV Werkbedrijf bedient de totale arbeidsmarktregio Midden-Gelderland 

(dus incl. De Vallei) vanuit één werkgeversservicepunt, met op dit moment 
nog lokale loketten in Arnhem, De Liemers, Ede en Veenendaal. 
Werkgevers die openstaan voor doelgroepen (afstand tot de arbeidsmarkt) 
ontvangen persoonlijke dienstverlening; werkgevers die daar niet voor 
openstaan kunnen gebruik maken van werk.nl (zelfbediening). 

 
‘Regionaal opererende bedrijven moeten regionaal benaderd worden. Dit kan branchegericht zijn. 
Afhankelijk van de setting waarbinnen de werkgever opereert kan de keuze ook sectoraal of geografisch 
zijn. Landelijk opererende bedrijven moeten branche/sectoraal worden benaderd. De lokale werkgever 
moet iemand uit de eigen gemeente treffen. Of in ieder geval professionals die zich binden met de regio 
waarvoor zij werken en alle nodige kennis hebben van de mensen en de lokale ontwikkelingen'  
 
Barth van Eeten, wethouder Lingewaard 
 
Uit de gesprekken met werkgevers en bestuurders hebben we de volgende uitgangspunten voor de 
toekomstige regionale samenwerking gedestilleerd: 

• de vraag van werkgevers is leidend 
• samen doen is belangrijker dan samen zijn. Vertrouwen is nodig en je moet elkaar kennen 
• over de grenzen van de eigen organisatie heen kijken is nodig om echt samen te werken 
• UWV werkbedrijf en Presikhaaf Bedrijven zijn vanzelfsprekende samenwerkingspartners en 

doen ook mee in de regionale samenwerking 
• gemeenten kunnen deelnemen naar vermogen: als je zover bent, doe je mee, anders haak je 

later aan.  
• alle doelgroepen kunnen instromen bij vacatures. Hiervoor moeten vacatures worden gedeeld 
• netwerksamenwerking en niet denken in ‘fysieke loketten’ 
• verschillende snelheden zijn mogelijk (ruimte voor lokale afwegingen) 
• beschikbare informatie over vacatures wordt gedeeld 
• werken aan gezamenlijke matching vacatures en kandidaten 
• ontwikkeling van gezamenlijke instrumenten en stroomlijning van dienstverlening. 

Samenhangende regelingen zijn nodig om onderlinge concurrentie te voorkomen 
 
Een aantal punten willen we hieronder kort toelichten. 
 
Gemeente: een natuurlijk aanspreekpunt voor werkgevers 
Alle gemeenten (groot en klein) zijn in onze regio voor ondernemers per definitie een gesprekspartner. 
Voor de vestiging van een bedrijf, voor de infrastructuur, maar ook als aanspreekpunt bij knelpunten. Elke 
werkgever heeft regelmatig contact met de gemeente. Meestal gaat het in de gesprekken met 
ondernemers overigens niet meteen over de invulling van vacatures. Ook in de regionale samenwerking is 
het nodig om werkgevers lokaal te blijven bedienen. Werkgevers vinden we daar waar ze te toch al 
komen, bijvoorbeeld in de bedrijfsloketten. Bedrijfsadviseurs (vaak van economische zaken) spelen hierin 
een belangrijke rol. Voordelen: kennis lokale situatie, integraliteit en korte lijnen. 
 
Inzetten op een netwerkbenadering (in plaats van denken in fysieke loketten) 
Vaak horen we dat werkgevers niet door meerdere partijen benaderd willen worden. Dit is dan vaak hét 
argument om samen na te denken over één fysiek loket. Deze keuze maken wij overigens niet voor onze 
regio. Partijen die willen samenwerken krijgen uiteraard deze ruimte maar een netwerkbenadering heeft 
de voorkeur. Ons beeld is dat succes doet groeien: waar we successen boeken zal de deelname van 
partners vanzelf toenemen. 
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Voorbeeld: bij het centrale magazijn van Kruidvat in Heteren kan UWV Werkbedrijf de komende maanden, 
in samenwerking met Olympia Uitzendbureau, 60 tot 70 magazijnmedewerkers plaatsen vanuit de 
doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
 
 
Ons doel is vooral om een netwerkbenadering te ontwikkelen waarin het belang van werkgevers centraal 
staat. Uitgangspunten zijn: 

- We werken vraaggericht: de vraag bepaalt de actie; 
- Het netwerk bestaat uit contactpersonen van alle deelnemende partijen.  Deze 

contactpersonen zorgen voor afstemming van de vraag van werkgevers van en naar het 
regionale netwerk en zorgen er voor dat gemaakte afspraken worden nagekomen.  

- Iedere partner werkt in principe vanuit een eigen locatie. Partners kunnen altijd besluiten 
om activiteiten gezamenlijk uit te voeren (metafoor: de vierde verdieping op het Werkplein 
staat vrij, zo ook is er voldoende ruimte bij Presikhaaf Bedrijven en zo ook op de 
Arbeidsbeurs in Zevenaar) 

- Contactpersonen kunnen plaatsonafhankelijk werken mits goed ondertsteund door ICT;  
- We maken optimaal gebruik van bestaande systemen, bijvoorbeeld: matching van 

werkzoekenden/vacatures middels WBS (is al ingericht). Dit geldt ook voor de 
informatievoorziening over onze arbeidsmarkt op basis van informatie UWV (ook al 
ingericht) 

- Daar waar wenselijk en mogelijk zoeken we op projectniveau uitbreiding van partijen – 
onderwijs, koepelorganisaties, etc. 
 

Rol Presikhaaf Bedrijven 
 
Samenwerking UWV, Gemeenten en Presikhaaf Bedrijven JA!, ook vanuit verschillen en dus vanuit 
kracht. Ik denk dat UWV (WW), Gemeenten (WWB) en Presikhaaf Bedrijven (SW) deels overlappend 
werken, maar ook complementair zijn. Presikhaaf Bedrijven zal niet gemakkelijk iemand kunnen inzetten 
op een vacature. De meeste plaatsingen bij ons ontstaan omdat we arbeidswaarde creëren. We zullen 
nooit “concurrerend” plaatsen tegen UWV. Wat we wel tegenkomen is dat we een deel soms niet kunnen 
invullen, doordat de eisen te hoog zijn voor een deel van onze populatie. Hier ligt volgens mij een enorm 
winstpunt!  
Martin Plant, bedrijfsmanager Presikhaaf Bedrijven  
 
Presikhaaf Bedrijven is een belangrijke partner in onze regio. PB werkt aan een herinrichting van de 
organisatie en de werkwijze. Onderscheidend is dat PB zijn activiteiten richt op de ‘factor arbeid’. 
Werkgeversbenadering is voor Presikhaaf Bedrijven niet alleen maar ‘people business’ maar ook 
‘business to business’ . Een aantal voorbeelden illustreert de nieuwe werkwijze van het bedrijf: 

- Post.nl in Elst / PB heeft de landelijke afspraken vertaald naar regionale afspraken met 
Post.nl. Inmiddels zijn er vijftig mensen geplaatst. Een uitzendbureau doet de middag- en 
de avondploeg en de vraag is aan PB gesteld of deze ploegen ook gevuld kunnen 
worden. Hiervoor kan regionaal een businesscase worden opgezet om na te gaan of ook 
vanuit andere doelgroepen mensen aangeleverd kunnen worden om aan de vraag van 
deze werkgever te voldoend 

- Bij Gazelle in Dieren (inmiddels onderdeel van PON) worden nu ruim dertig mensen 
buiten de lijn ingezet in een ‘beschutte’ werkomgeving. Er is een mogelijkheid om dit uit te 
breiden naar honderd mensen. Een deel kan door Presikhaaf Bedrijven worden verzocht 
een ander deel kan via het UWV of via de gemeenten worden aangeleverd. 

- AXA heeft een productielijn uit Thailand teruggehaald en naar Arnhem gehaald. Dit levert 
mogelijkheden op om mensen te plaatsen. Presikhaaf bedrijven denkt met werkgevers 
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mee over het inzetten van de ‘ factor arbeid’. Dit gaat dus verder dan enkel het werven 
van vacatures. 

- Aldi-press: PB heeft een samenwerking opgezet met Tempo Team. Ook hier geldt dat je 
bij een werkgever niet moet binnenkomen met een kaartenbak  

 
Sociale diensten en het UWV moeten afspreken wat regionaal wordt opgepakt en wat lokaal. Als dat 
helder is dan moet er afgestemd worden wie de werkgever benaderd. Alle partijen staan daar achter en 
vertrouwen erop dat de informatie wordt verspreid waarna er gezamenlijk wordt gehandeld richting een 
oplossing van de vraag.  
 
Gera Koopmans, wethouder gemeente Overbetuwe 
 
Om te voorkomen dat werkgevers door verschillende publieke partijen worden benaderd en dat publieke 
uitvoerders met elkaar concurreren om werkgeverscontacten en vacatures moeten we afstemmen,  
afspraken maken en registreren. Gezamenlijke regionale doelstellingen helpen ons daarbij evenals een 
online meldpunt en heldere communicatie.  
 
Tjebbe Vugts, wethouder gemeente Rheden 
 
 
Lokaal versus regionaal belang 
 
Het lokale belang 

- Door werkgeversbenadering te zien als een waardevolle en logische aanvulling op de 
bestaande lokale dienstverlening aan ondernemers hebben we de mogelijkheid de 
interactie met de werkgever op twee niveaus gestalte in te richten: 

- Tachtig procent van de werkgevers behoort tot het midden- en kleinbedrijf. Lokale 
werkgevers zijn vaak zeer betrokken bij hun vestigingsplaats. In toenemende mate 
merken we dat men ook graag iets terug wil doen voor de hun eigen dorp of wijk. Hier 
vindt men erkenning en herkenning en zijn de lijnen met de bestuurders en het ambtelijke 
apparaat kort. Hier vindt men ook een luisterend oor en 

- een forum. Kortom: men kent elkaar.  
- Bij het vormgeven van maatwerktrajecten voor mensen moet rekening worden gehouden 

met de beschikbare middelen . Ook is integraliteit in dienstverlening van belang voor een 
groot deel van de Wwnv populatie. Elke gemeente is en blijft verantwoordelijk voor de 
trajecten en de daarmee samenhangende budgetten. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor 
het UWV en voor de opdracht van Presikhaaf Bedrijven als uitvoeringsorganisatie van de 
gemeenten. 

 
Lokaal blijven doen: 
Contact met het plaatselijke MKB: er bestaan in alle gemeenten al goede contacten tussen ondernemers 
en het bestuur /  ambtelijk apparaat -> blijvend gebruik maken van deze netwerken. Voordelen: couleur 
locale, ons kent ons, slagvaardigheid, tempo  
 
 
Het regionale belang 
Het Rijk stuurt om meer regionale samenwerking. De formele regierol van Arnhem als centrumgemeente 
moet ingevuld worden. Dat neemt dus niet weg dat er volop ruimte is om regionaal en lokaal keuzes te 
maken. Duidelijk is daarbij dat een aantal zaken niet op lokaal niveau opgepakt kan worden. Voor de 
volgende groepen ligt het voor de hand om de uitvoering op regionaal niveau uit te voeren: 
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- nieuwe instroom en bestaande populatie Wajong  (voor de hand via Werkplein) 
- uitvoering WSW 
- jongeren 

 
De nieuwe doelgroepen kunnen we pragmatisch oppakken: bijvoorbeeld door inrichting van een regionaal 
coördinatiepunt (= niet persé een fysiek loket) voor specifieke groepen werkend met uniforme procedures 
en met consulenten die zij geschoold. De  samenwerking kan ook voor andere doelgroepen als jongeren, 
nuggers etc. 
 
Wat we regionaal kunnen doen: 
 

1. opstellen van een marktbewerkingsplan 
2. delen van arbeidsmarktinformatie 
3. delen van informatie over vacatures 
4. contacten grote bedrijven.  
5. heldere regionale branding eb uitwerking op subregio 
6. sectorale afspraken (o.a. horeca, detailhandelsacties, zorg en welzijn, techniek) 
7. scholingsprojecten -> gebruik maken van O&O fondsen 
8. samenwerking op beleid en wetgeving 
9. coaching en scholing van consulenten 
10. kennisdeling 
11. bijeenkomst met werkgevers en onderwijs organiseren en afstemmen 
12. samenwerking en stroomlijning instrumenten (o.a. werken met loonwaarden) 
13. financiering (ESF, provincie, etc.). 

 
De provincie Gelderland hecht veel waarde aan arbeidsmarkt / onderwijs in relatie tot de economische 
ontwikkeling van regio's en provincie. Focus van de provincie is een sectorale insteek/ topsectoren en 
human capital agenda's: de provincie heeft 10 sectoren benoemd. De provincie draagt uit dat de regionale 
samenwerking steviger en resultaatgericht kan. Speerpunten zijn onder andere: 
- niemand aan de kant, iedereen aan het werk  
- doelmatigheid en samenwerking met het MBO 
- ruimte en aanjagen van sociale innovatie 
- commitment van het bedrijfsleven en vraaggericht werken  
- blijvende investering op arbeidsmarktonderzoek  
 
Bij Makro Duiven werken relatief veel mensen met een vast dienstverband. Veel werknemers werken er 
ook al lang. Makro zelf zou liever een andere contractmix willen met meer flexibele contracten. Dit heeft 
als voordeel dat pieken en dalen in de vraag makkelijker en efficiënter zijn op te vangen. Afgelopen 
periode heeft Makro in samenwerking met het Oranjefonds 7 Wajongers ingezet voor een project om 
electronische prijskaartjes te vervaardigen. Ingrid Sendorf van Sisa heeft de deelnemers begeleid. Zij was 
steeds 2 keer per week op de werkplek voor begeleiding. De Wajongers waren elk gekoppeld aan een 
ervaren medewerker en liepen de hele dag met deze medewerker mee. De ervaringen met deze 
werkwijze zijn positief. Collega’s op de werkvloer vinden het leuk en zijn positief. Onlangs heeft Makro 
landelijk een convenant afgesloten met het UWV voor de plaatsing van 120 Wajong-ers in 2012. Op basis 
van dit convenant zijn ook in Duiven vanaf 1 mei 7 Wajong-ers van start gegaan met een stage op 
verschillende afdelingen. 
 
Detailhandel, de zorg en de logistiek zijn onze speerpuntsectoren. Daarnaast ook het MKB in het 
algemeen. In Westervoort en directe omgeving hebben relatief veel bedrijven behoefte aan technisch 
geschoolde mensen. Werkgevers geven tijdens werkbezoeken aan dat ze bij hun vacaturevervulling 
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weinig of geen gebruik maken van het UWV of gemeentelijke sociale diensten. Om dit te veranderen, is 
het noodzakelijk dat UWV en gemeenten echt vanuit de werkgever denken. Voor directe plaatsingen in 
detailhandel en MKB is de subregio de beste schaalgrootte. Afspraken met grote regionale werkgevers 
kunnen het best in regionaal verband worden gemaakt.  
 
Hans Breunissen, wethouder Westervoort 
 
6. Conclusie 
 
Voor de regio Arnhem is op dit moment ‘ontwikkelingsvariant 3’ van toepassing. Om recht te doen aan de 
bestuurlijke ambities moeten we in de komende periode minimaal toegroeien naar variant 2. Dit betekent 
dat we elkaar moeten vinden in een gezamenlijke arbeidsmarktagenda die wordt uitgewerkt in een 
marktbewerkingsplan. We willen ook toewerken naar een situatie waarin de uitvoering is gehouden aan 
dezelfde bepalingen, maar waarbij wel voldoende ruimte voor ‘couleur locale’. Hiervoor wordt het 
dienstenpakket afgestemd. Voorlopig houden we aparte teams die actief zijn op subregionaal niveau met 
een eigen aansturing. Maar we willen wel zorgen voor een goede aansluiting met regionaal 
aanspreekpunt. 
 
We kiezen ook voor een regionale uitstraling via een duidelijke ‘branding’. In de branding wordt het 
regionale karakter hoog gehouden. Voor de werkgevers moet het in de toekomst niet uitmaken tot welk 
werkgeversteam zij zich wenden. In principe wordt voor de werkgever het principe van one-stop-shopping 
hoog gehouden worden. Werkgevers die open staan voor klanten met afstand tot de arbeidsmarkt krijgen 
in vaste contactpersonen namens gemeenten en UWV aangewezen. In het marktbewerkingsplan worden 
de werkgevers en sectoren duidelijk verdeeld. We willen werkgevers zo efficiënt mogelijk benaderen. 
 
We gaan duidelijke afspraken maken over gezamenlijk relatiebeheer en zullen de mogelijkheden 
onderzoeken om in de toekomst gebruik te maken van een gezamenlijk systeem voor de matching van 
werkzoekenden/vacatures door middel van WBS. De Liemers gemeenten starten per 1 juli al met een pilot 
(samen met KING). 
 
6. Vervolgstappen  / planning 
 
Hieronder schetsen we de vervolgstappen. 
 
11 juni  
 

Document bespreken in stuurgroep WWNV 

22 juni Presentatie concept in brede bestuurlijke bijeenkomst met gemeenten, UWV en 
Presikhaaf Bedrijven. Doel: akkoord met de richting 

September Bijeenkomst met werkgevers en onderwijsinstellingen (stakeholders uit POA De 
Liemers en POA / SEA Arnhem). Doel extra input voor richting 

 
Oktober  2012 
 

 
Aanstellen kwartiermaker 

 
Oktober  -  
december 2012 

 
Opstellen marktbewerkingsplan * 
 

  
Opstellen implementatieplan voor uitvoering** 
 

  
Opstellen communicatieplan / regionale branding 
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Onderzoek automatiseringsmogelijkheden (matching vacatures) 
 

 
* Onderdelen van het marktbewerkingsplan zijn: 

- schets van de relevante arbeidsmarktontwikkelingen in de regio 
- informatie over vacatures 
- beschrijving van bestaande contacten met grote bedrijven.  
- uitwerking van het concept voor regionale branding en vertaling naar een werkwijze in 

subregio’s 
- uitwerking van sectorale afspraken (o.a. horeca, detailhandelsacties, zorg en welzijn, 

techniek) 
- uitwerken van een branchegerichte benadering. Er liggen kansen om in een aantal 

branches een driehoek te vormen tussen werkgevers, onderwijs en de samenwerkende 
partijen als “leveranciers van arbeidskrachten”. Sector gericht zijn er goede afspraken te 
maken en kan via onderwijs en toeleidingtrajecten heel veel gewonnen worden.  

- nog meer  op zoek naar derde geldstromen, specifiek waar het brancheorganisaties 
betreft.  De branche-organisatie in de metaal is bijvoorbeeld op zoek naar mogelijkheden 
om projectmatig hun werkgevers te ondersteunen.  

- aandacht vanuit de diverse gemeenten voor de koppeling economische zaken met sociale 
zaken. Doorstroom van lokale informatiemogelijkheden naar regionaal en vice versa. 

 
** In het implementatieplan wordt aandacht gegeven aan de uitwerking van concrete scholingsprojecten  

- coaching en scholing van consulenten  / werkgeversadviseurs -> UWV heeft hiervoor een 
methodische benadering ontwikkeld. Ook Divosa heeft trainingen gericht op 
‘vakmanschap’. 

- kennisdeling 
- organiseren van netwerkbijeenkomsten 
- samenwerking en stroomlijning instrumenten 
- gebruik maken van O&O fondsen en verdere uitwerking samenwerking  
- onderzoeken van financieringsopties financiering (ESF, provincie, etc.). 
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BIJLAGE SAMENWERKING in processen 
 
Werkgeversdienstverlening is een containerbegrip. Daarom hebben we hieronder een aantal 
hoofdprocessen onderscheiden. Het zijn processen die overigens heel goed naast elkaar kunnen bestaan 
en ook door verschillende partijen kunnen worden uitgevoerd. Het is zaak om hierin duidelijke keuzes te 
maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES 1  
AANVRAAG UITKERING 
INKOMENSVOORZIENING 
 

PROCES 2 
SCREENING MENSEN OP 
MOGELIJKHEDEN OM AAN DE SLAG TE 
GAAN 

PROCES 3 
MATCHING VAN MENS EN VACATURE 
LOONWAARDEBEPALING 
 

PROCES 4 
WERKGEVERS BENADEREN 
Vacatures vinden 
Netwerkfunctie 
Relatiebeheer 
 
 

Proces 6 
DIENSTVERLENING AAN WERKGEVERS 
Informatie en advies 
Begeleiding op de werkvloer 
Non-risk afspraken 
Scholing etc. 
 

PROCES 5 
KWALIFICEREN VAN MENSEN 
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BIJLAGE: de ontwikkelingsvarianten vergeleken 
 
Doelstellingen gemeente en UWV 
 
 Variant 1 Variant 2 Variant 3 
Regionaal arbeidsmarktoverleg 
met publieke en private partijen ++ ++ + 

Regionaal marktbewerkingsplan ++ ++ + 
1 aanspreekpunt voor werkgevers ++ + + / - 
Vertaling landelijke afspraken naar 
regio ++ + + 

Interregionale samenwerking ++ + + / - 
Eenduidig dienstenpakket + + + / - 
Branding ++ + - 
Efficiënt en effectief ++ + + / - 
Minder adm. lasten + + / - + / - 
    
 
Bijdrage aan doelstellingen werkgevers 
 
 Variant 1 Variant 2 Variant 3 
Eén duidelijk loket  ++ ++ + 
Doorvertaling landelijke afspraken ++ ++ + 
1 contactpersoon ++ + - / - 
Toegang tot alle werkzoekenden ++ + - / - 
Efficiënt en effectief ++ + - / - 
Administratief gemak ++ + - / - 
Snelle aanlevering van personeel ++ + + / - 
 
Bijdrage aan doelstellingen werkzoekenden 
 
 Variant 1 Variant 2 Variant 3 
Toegang tot vacatures  ++ ++ - / - 
Deelname aan bijeenkomsten met 
werkgevers + + + / - 

Bereidheid bij werkgevers om 
mensen een (leer) baan aan te 
bieden 

+ + + 

Concurrerend aanbod (bij inzet van 
regelingen) - / - - / - + 

 
 
 
 




