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Betreft : Introductie regionale “Aanjagers”  van de Programmaraad werk en inkomen 
 
 
Geacht college, 
 
Op 1 februari 2012 (12/009) ontving u van het VNG een ledenbrief waarin het belang werd 
benadrukt van een goede dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden voor het welslagen van 
de opgaven waarvoor gemeenten en UWV gesteld zullen worden. Voor gemeenten en UWV is het, 
omdat zij op hetzelfde terrein opereren, een uitdaging om te blijven zoeken naar een aanpak die 
complementair is.  
 
“Noch werkgevers, noch werkzoekenden hebben er immers belang bij dat publieke organisaties 
elkaars concurrent worden die vacatures en kandidaten op hun eigen manier proberen te matchen”, 
aldus de ledenbrief van het VNG. 
 
Uit de voorgenomen SUWI wetgeving blijkt dat het kabinet sterk hecht aan, en inzet op, 
samenwerking tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en UWV op het terrein van werk 
en inkomen. De Programmaraad bestaande uit VNG, Divosa en UWV heeft ter ondersteuning 
hiervan op 18 november 2011 een gezamenlijke koers voor de komende jaren vastgesteld middels 
het document “Complementaire dienstverlening: naar de nieuwe samenwerking tussen gemeenten 
en UWV”. Met deze koers wil de Programmaraad de regio ondersteunen en faciliteren. Hierbij gaat 
de Programmaraad er vanuit dat u ook belang hecht aan goede samenwerking tussen gemeenten en 
UWV op en rond de werkpleinen.  
 
Die samenwerking ligt op verschillende terreinen: 

• werkgeversdienstverlening; 
• een transparante arbeidsmarkt; 
• klantcontacten; 
• diagnosestelling 
• re-integratie en; 
• informatisering en shared services (een innovatieve administratie).  

 



 

De Programmaraad vindt het van essentieel belang om een snelle en goede start te maken en wil de 
benodigde dynamiek en bewegingen in de regio’s faciliteren door de inzet van een aantal op de 
regio’s gerichte procesbegeleiders (aanjagers). 
 
Hierbij gaat het concreet om: 

• vormgeving regionaal arbeidsmarktbeleid (arbeidsmarktanalyses, regionale 
arbeidsmarktinformatie, verbinding onderwijs-arbeidsmarkt); 

• organisatie van complementaire samenwerking UWV en gemeenten (uitvoeringsmodellen); 
• samenwerking UWV - gemeenten uitgaande van aantal (circa 30) regionale werkpleinen 

(waarover afspraken nodig zijn); 
• (voorzover) mogelijk maken van landelijke kaders en propageren van deze landelijke kaders 

in de regio. 
 
Om een snelle en goede start mogelijk te maken is enerzijds een actueel en transparant beeld van de 
samenwerking in de regio’s nodig en anderzijds een zo concreet mogelijk zicht op de nog te 
beantwoorden vragen en noodzakelijke inzet en ondersteuning van de Programmaraad hierbij. 
 
De gezamenlijke inzet van Programmaraad en o.a. de “aanjagers” moet in de samenwerking 
bijdragen aan tastbare resultaten.  
 
Wij nodigen u van harte uit om het gesprek met de “aanjagers” aan te gaan. Hiervoor zal één der 
“aanjagers” u benaderen om op korte termijn een gesprek te beleggen, waarbij wij de suggestie 
meegeven dit gesprek samen met het regionale management van UWV en het verantwoordelijk 
hoofd van Sociale Zaken te voeren. Voor de namen van de “aanjagers” in uw regio verwijs ik u naar 
de mail waarvan deze brief onderdeel is. 
 
 
 
Namens de Programmaraad,  
 
Mr. drs. B.J. Bruins    Drs. C.J.G.M. de Vet  Mr. drs. F.J. Paas 
Voorzitter Raad van Bestuur  Lid Directieraad VNG  voorzitter Divosa  
UWV        
 

 
 
 



 

 
BIJLAGE: Gespreksonderwerpen 
 
Wat de procesbegeleiders betreft zal de inhoud van het gesprek geënt zijn op de items zoals in deze 
brief geformuleerd: 

a. Werkgeversdienstverlening en transparante arbeidsmarkt: 
a. Benutting (gezamenlijke) arbeidsmarktanalyses voor regionaal en lokaal beleid 
b. Realisatie regionale werkgeversservicepunten 
c. Samenwerkingsafspraken (uitwerking van landelijke en regionale arrangementen 

naar regionale resp. lokale omgeving) 
d. Samenwerking m.b.t. instrumentarium 

b. Dienstverlening werkzoekenden (klantcontact, diagnostiek en re-integratie): 
a. Goede praktijkvoorbeelden van inrichting complementaire samenwerking 
b. Samenwerking ten aanzien  van WWB-gerechtigden (benutting digitale 

dienstverlening) 
c. Samenwerking ten aanzien van indicatie- en diagnosestelling 

c. Informatisering en Shared Services: 
a. Benutting Verleidingsbudget om te komen tot registratie van alle werkzoekenden en 

vacatures in 1 systeem 
b. Realisatie verbinding gemeenten met systemen UWV (Stekker4: ontsluiting van de 

UWV werkapplicaties Sonar, EBS en Werkm@p voor gemeenten) 
c. Helderheid over de voorwaarden waaronder een shared service financieel 

administratief systeem kansrijk is 
          
          


