
 

 

 

 

 

Op weg naar een  

inclusieve  

arbeidsmarkt 
 

 
Jaarplan Programmaraad 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2 

 

Inhoud 
 

1 - Inleiding .......................................................................................................... 3 

2 - Rol Programmaraad .......................................................................................... 5 

3 - Programmalijn 1: Ondersteuning algemeen: de menukaart van de Programmaraad .. 7 

4 - Programmalijn 2: Werkgeversdienstverlening......................................................11 

5 - Programmalijn 3: Werkzoekendendienstverlening ................................................15 

6 - Programmalijn 4:  Brede Professionalisering .......................................................19 

7 – Bijlage: Visiedocument Programmaraad 2019-2022.............................................21 

 

 
 

 

 

  



 

3 

1 - Inleiding 
 

 

Sinds 2012 houdt de Programmaraad zich bezig met het werkend krijgen van de arbeids-

marktregio’s. De Programmaraad ondersteunt, stimuleert en faciliteert de 35 arbeids-

marktregio’s. Dit geldt zowel voor de inrichting van de dienstverlening aan werkzoeken-

den en werkgevers als voor de samenwerking tussen publieke partijen (gemeenten, UWV 

en sociale werkvoorziening) die bemiddelen naar werk. De Programmaraad heeft de af-

gelopen jaren activiteiten en producten ontwikkeld die aansluiten op de behoeften en 

wensen in de arbeidsmarktregio’s.  

 

De inzet en activiteiten van de Programmaraad staan jaarlijks beschreven in een Jaar-

plan. In 2018 waren dit twee halfjaarplannen. Dit was een bijzonder jaar. De Program-

maraad heeft haar rol in 2018 herijkt en is tegelijkertijd doorgegaan met ondersteunende 

activiteiten aan de regio’s. De behoefte aan ondersteuning vanuit de arbeidsmarktregio’s 

blijft groot. 

 

Jaarplan 2019 

Terwijl de twee halfjaarplannen werden uitgevoerd, sprak de Programmaraad op strate-

gisch niveau over de opdracht en agenda voor de komende jaren. In de bijlage bij dit 

Jaarplan is dit visiedocument opgenomen met de doelstellingen voor de komende jaren.  

 

De activiteiten uit het Jaarplan 2019 zijn in nauw contact met de regio tot stand geko-

men. Op 4 oktober 2018 was er een bijeenkomst met vertegenwoordigers van arbeids-

marktregio’s, SZW, projectleiders van de Programmaraad en afgevaardigden van de lid- 

organisaties. Op deze bijeenkomst hebben de deelnemers in een co-creatie sessie invul-

ling gegeven aan de thema’s en doelstellingen uit het visiedocument van de Programma-

raad. Dit heeft geresulteerd in een groslijst met activiteiten. De Programmaraad heeft 

vervolgens met betrokkenen prioriteiten benoemd en focus aangebracht. 

 

Om in 2019 flexibel en gecoördineerd te kunnen inspringen op activiteiten richting de ar-

beidsmarktregio’s die voortkomen uit nieuw beleid en wetgeving, hanteert de Program-

maraad in het Jaarplan 2019 een indeling op hoofdlijnen: ondersteuning algemeen, werk-

geversdienstverlening, werkzoekendendienstverlening en brede professionalisering. 

Nieuw bij ondersteuning algemeen is de Menukaart. Hierin zijn verschillende ondersteu-

ningsvormen opgenomen die de Programmaraad uitvoert. De inhoudelijke thema’s geven 

–integraal en in onderlinge afstemming- inhoud aan de bijeenkomsten en producten uit 

de menukaart. 

 

Meerjarig partnerschap 

De Programmaraad heeft het afgelopen jaar met elkaar en SZW gesproken over de be-

hoefte om meerjarig in partnerschap met elkaar door te gaan. Het economisch tij is gun-

stig. Tegelijkertijd weten werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en 

werkgevers elkaar nog niet zo goed te vinden. Er zijn binnen SZW diverse ontwikkelingen 

als ‘Perspectief op Werk’, ‘Matchen op Werk’, ‘Simpel Switchen in de Keten’ en ‘Breed Of-

fensief’ die beogen de inclusieve arbeidsmarkt te stimuleren. De Programmaraad draagt 
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hier graag aan bij. De behoefte vanuit de arbeidsmarktregio’s blijft hierbij voor de Pro-

grammaraad centraal staan. De komende tijd zullen er nog diverse besluiten genomen 

worden door het ministerie van SZW. De Programmaraad wil, na besluitvorming, graag in 

afstemming een ondersteunende rol vervullen en het kanaal richting arbeidsmarktregio’s 

zijn en blijven. Extra activiteiten kunnen worden opgenomen in het Jaarplan. 

 

Samenwerken in de regio 

We staan in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt gezamenlijk voor de opgave dat 

werkgevers anders omgaan met het aanbieden van werk, gemeenten met het aanbieden 

van werkzoekenden en dat de matching verbeterd wordt. Vragen die centraal staan zijn: 

hoe krijg je, en vooral ook, hoe houd je mensen arbeidsfit, zodat ze duurzaam aan de 

slag kunnen ook als het economisch meer tegen zit. De samenwerking met werkgevers 

en andere beleidsterreinen zoals onderwijs, zorg, integratie en economie is daarbij nood-

zakelijk. De Programmaraad zoekt deze samenwerking afhankelijk van het vraagstuk, 

gericht op. Om de matching te verbeteren wil de Programmaraad met betrokken partijen 

bijvoorbeeld de ontwikkeling van een taxonomie ondersteunen waarmee matches ge-

maakt kunnen worden op basis van talenten en competenties.  

 

De gunstige arbeidsmarkt van dit moment, het uitgangspunt van de inclusieve samenle-

ving en het feit dat er op dit moment geen grote bezuinigingsopgaven liggen, maken dat 

het een ideaal moment is om de gezamenlijke dienstverlening van de gemeenten, SW-

bedrijven en UWV naar een hoger plan te tillen. Het momentum is er om de match tus-

sen vraag en aanbod te verbeteren, met als doel bij te dragen aan de verdere invulling 

van de inclusieve samenleving.  
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2 - Rol Programmaraad 
 

 

Doel  

Het doel van de Programmaraad is het verbeteren van de samenwerking in de arbeids-

marktregio’s ten einde mensen duurzaam aan het werk te helpen die dat zelfstandig niet 

lukt. 

 

De Programmaraad bestaat uit VNG, UWV, Divosa en Cedris. De primaire doelgroep van 

de Programmaraad betreft de publieke dienstverlening; de bestuurders, managers en 

medewerkers van gemeenten, SW-bedrijven en UWV.  

 

De Programmaraad werkt waar nodig samen met andere partijen zoals werkgevers, on-

derwijs, zorg, integratie en economie om meer mensen duurzaam aan het werk te krij-

gen.   

 

Werkwijze 

De Programmaraad werkt vraaggericht. De ondersteuningsvraag vanuit de arbeidsmarkt-

regio staat centraal.  

 

Programmateam  

De Programmaraad wordt bij zijn uitvoerende werkzaamheden die bestaan uit het onder-

steunen van de arbeidsmarktregio’s, bijgestaan door een Programmateam.  

 

Samenwerking met SZW 

De Programmaraad gaat over het hoe, in dit geval over het werkend krijgen van het be-

leid dat moet leiden tot een beter functioneren van de arbeidsmarktregio’s. De Program-

maraad pakt alleen zaken op waarover al is besloten. Het kan gaan om de uitwerking van 

wet- en regelgeving maar ook om nadere kaderstelling. De Programmaraad is geen lob-

byorganisatie richting het ministerie van Sociale Zaken.  

 

De Programmaraad spreekt met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

doelen af en vertaalt deze in een Jaarplan en heeft haar meerjarenintentie uitgesproken. 

Ook werken de Programmaraad en het ministerie samen – ieder vanuit de eigen rol – 

richting de arbeidsmarktregio’s. Belangrijke signalen uit de arbeidsmarktregio’s brengt de 

Programmaraad in bij de agenda van bestuurlijk overleg. De Programmaraad is transpa-

rant over de in te zetten acties en trekt waar mogelijk samen op met SZW, ieder vanuit 

zijn eigen rol.  

 

De Programmaraad biedt graag ondersteuning aan de arbeidsmarktregio’s op de pro-

gramma’s die op dit moment in ontwikkeling zijn bij SZW, zoals Breed Offensief en Per-

spectief op werk. De definitieve inzet hangt af van de uiteindelijke besluitvorming en van 

de afstemming met de Programmaraad. Bij de indeling van de programmalijnen in het 

Jaarplan 2019 is hier rekening mee gehouden. De indeling is meer op hoofdlijnen waar-

door de activiteiten herkenbaar gebundeld en samenhangend richting de arbeidsmarktre-

gio’s kunnen plaatsvinden en een duidelijke plek kunnen gaan krijgen binnen de Pro-

grammalijnen.  
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De Programmaraad verzorgt en ondersteunt graag de communicatie met en tussen de 

arbeidsmarktregio’s. Betrokkenen in de regio kennen ‘samenvoordeklant.nl’, waarderen 

de site en maken steeds meer gebruik van alle informatie die samenvoordeklant.nl biedt.  

 

Samenwerking met andere partijen 

Afhankelijk van het onderwerp zoekt de Programmaraad altijd de samenwerking met an-

dere partijen.  

 

Uitgangspunten 

In dit Jaarplan 2019 staan de volgende uitgangspunten centraal: 

 De Programmaraad handelt naar aanleiding van de behoeften van de arbeids-

marktregio’s en vertaalt deze in diensten en producten die bijdragen aan het be-

tere functioneren van de arbeidsmarktregio’s.  

 De Programmaraad is bij uitstek het geschikte orgaan om te communiceren met 

de arbeidsmarktregio’s.  

 De Programmaraad kan inzicht bieden in ‘wat werkt’ en kennis delen. De Pro-

grammaraad houdt zich niet bezig met controlerende activiteiten.  

 De Programmaraad faciliteert de regio’s en communiceert met hen. De partners in 

de regio’s zijn én blijven zelf verantwoordelijk en betrokken. Zij schakelen waar 

nodig hun netwerken in.  

 De Programmaraad werkt samen met andere partijen zoals werkgevers, zorg, on-

derwijs, economie en integratie als dit voor het onderwerp relevant is.  

 Het Jaarplan kan uitgebreid worden met activiteiten die voortkomen uit nieuwe 

besluiten cq ontwikkelingen vanuit het ministerie van SZW.  
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3 - Programmalijn 1: Ondersteuning algemeen: de menukaart 

van de Programmaraad  
 

Aanpak 

De Programmaraad werkt vraaggericht en anticipeert op signalen uit de regio. Kernwoor-

den bij de ondersteuning zijn: 

 inspireren; 

 verbinden; 

 stimuleren van ontwikkeling;  

 delen van kennis. 

 

De afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan met verschillende instrumenten. Deze zijn 

in 2019 opgenomen in een Menukaart.  

 

De Menukaart 

De Programmaraad wil in 2019 goed gewaardeerde activiteiten voortzetten en nieuwe 

activiteiten verrichten waar de regio behoefte aan heeft. De basis hiervoor is een soort 

menukaart met verschillende ondersteuningsvormen die passen bij de vraag. Deze is sa-

mengesteld op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren. Niet de programmalijnen 

maar het vraagstuk en de daarbij passende ondersteuningsvormen zijn leidend. 

 

Bij bestaande en aanvullende ondersteuningsverzoeken aan de Programmaraad kan met 

behulp van de menukaart gericht een keuze gemaakt worden voor een passende onder-

steuningsvorm. De menukaart geeft inzicht in de verschillende mogelijkheden waarbij al-

tijd ruimte bestaat voor afwijkende activiteiten.   

 

 Actie Concrete omschrijving 

1.1 Website samenvoorde-

klant.nl 

Informatie, producten en activiteiten ontsluiten 

1.2 Praktijkdagen Drie praktijkdagen organiseren, twee in het voor-

jaar, één in het najaar 

1.3 Bestuurders- en wethou-

dersbijeenkomsten 

Drie wethoudersbijeenkomsten organiseren.  

1.4 Bovenregionale bijeen-

komsten  

Bovenregionale bijeenkomsten organiseren op speci-

fieke onderwerpen.  

1.5 Intervisie bijeenkomsten Compacte bijeenkomsten organiseren, waarin van 

elkaar leren centraal staat.  

1.6 Webinars Webinars organiseren op specifieke onderwerpen. 

1.7 Jaarlijkse behoeftepeiling Jaarlijkse peiling onder gebruikers naar de behoefte 

aan producten, instrumenten en diensten van de 

Programmaraad.  

1.8 Producten en instrumen-

ten 

Up–to-date houden en/of het ontwikkelen van pro-

ducten en instrumenten, afhankelijk van de behoefte 

hieraan. 

1.9 Praktijkvoorbeelden Doorgaan met het opstellen van praktijkvoorbeel-

den. 
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1.10 Lessons learned Lessons learned opstellen op basis van praktijkvoor-

beelden en praktijkverhalen.  

1.11 Klantreizen In beeld brengen van drie klantreizen op verschil-

lende thema’s/terreinen 

1.12 Vraagbaak Helpdesk via site samenvoordeklant.nl verzorgen 

1.13 Communicatie Proactieve acties ondernemen met als doel te inspi-

reren en verbinden, ontwikkelingen te stimuleren en 

kennis te delen. Inclusief de inzet van social media, 

nieuwsbrieven, bestaande kanalen van lidorganisa-

ties en bestaande partijen. 

 

Actie 1: Site samenvoordeklant.nl 

Op de website publiceren we producten, activiteiten, praktijkvoorbeelden en actualitei-

ten m.b.t. wet- en regelgeving. Het actualiseren van de inhoud op samenvoordeklant.nl 

heeft steeds onze aandacht o.a. via het katern Nieuws uit den Lande. Dagelijks halen we 

nieuwsberichten uit het land op en publiceren we dit in het katern Nieuws uit den Lande. 

Op deze manier informeren we onze achterban over wat er speelt.  

 

Actie 2: Praktijkdagen  

Tijdens een Praktijkdag worden ruim twintig unieke workshops gegeven, gebaseerd op de 

programmalijnen. Deze workshops spelen in op de actualiteit en behoeften van de deel-

nemers. De Programmaraad organiseert in 2019 drie Praktijkdagen. 

 

Actie 3: Bestuurders- en wethouderbijeenkomsten  

Op verzoek van het ministerie van SZW organiseert de Programmaraad bestuurdersbij-

eenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten worden actuele thema’s besproken met wet-

houders uit centrumgemeenten en de staatssecretaris van SZW. De Programmaraad le-

vert hierbij inhoudelijke bijdragen. Voor 2019 zijn drie wethoudersbijeenkomsten voor-

zien. 

 

Actie 4: Bovenregionale bijeenkomsten 

De Programmaraad heeft veel ervaring met het organiseren van bovenregionale bijeen-

komsten voor verschillende doelgroepen (uitvoering, management en beleid) op diverse 

thema’s. In de begroting voor 2019 is hier geen bedrag voor opgenomen. Het is een aan-

vullend instrument op de andere onderdelen van de Menukaart. In 2019 kan dit instru-

ment, afhankelijk van de vraag ingezet worden.  

 

Actie 5: Intervisie bijeenkomsten 

De Programmaraad faciliteert veel bijeenkomsten om regio’s met elkaar te verbinden op 

specifieke thema’s. Inspireren, ervaringen uitwisselen en kennisdelen is daarbij de kern.  

 

De thema’s waarop intervisie zal plaatsvinden zijn onder andere Beschut werk, samen-

werking GGZ en Werk & Inkomen, praktijkleren en samenwerking arbeidsmarktregio 

(Platform regionale arbeidsmarkt in relatie tot de regionale Werkbedrijven). Over intervi-

siebijeenkomsten in het kader van het traject Intervisie en kennisdeling arbeidsmarktre-

gio onder de paraplu van Matchen op Werk vindt afstemming plaatst met het bureau Ly-

sias dat dit traject uitvoert. 
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Ook worden voor Samenwerking GGZ en Werk & Inkomen twee leerbijeenkomsten geor-

ganiseerd. Verder denkt de Programmaraad aan roadshows, bijvoorbeeld met een bus 

langs verschillende locaties om goede voorbeelden te bekijken en lessons learned uit te 

wisselen. Dit kan in het kader van Beschut werk en Simpel switchen in de Participatieke-

ten. Ook buddy-trajecten of ‘kijkje-in-de-keuken-bezoeken kunnen georganiseerd wor-

den.  

 

Actie 6: Webinars 

De Programmaraad heeft goede ervaringen met webinars voor het uitdragen van kennis 

en informatie, op een interactieve en laagdrempelige wijze. In de planning zijn vier webi-

nars opgenomen op de thema’s samenwerking GGZ en Werk & Inkomen, praktijkleren, 

Beschut werk en op de combinatie van werkgevers- en werkzoekendendienstverlening. 

Afhankelijk van behoefte en actualiteit kunnen prioriteiten worden gesteld in de thema’s. 

 

Actie 7: Jaarlijkse behoeftepeiling(en) 

De Programmaraad voert in 2019 een (digitale) behoeftepeiling uit over de tevredenheid 

van bestaande dienstverlening en de behoefte aan dienstverlening voor de periode die 

daarop volgt. Op basis van deze input, en door in bijeenkomsten en via de programmalij-

nen in gesprek te gaan met de publieke dienstverlening in de arbeidsmarktregio’s, houdt 

de Programmaraad haar dienstverlening op kwalitatief hoog niveau. 

Ook kan de Programmaraad gedurende het jaar, op relevante thema’s, een korte behoef-

tepeiling inzetten op samenvoordeklant.nl. 

 

Actie 8: Optimalisering van bestaande producten en ruimte voor nieuwe producten  

Alle producten worden in 2019 nagelopen of ze nog actueel zijn en stroken met de laat-

ste wetgeving. Een aantal producten wordt aangepast, zoals:  

- de toolkit werkgevers- en werkzoekendendienstverlening met oa. wet en 

regelgeving van instrumenten 

- de toolkit ‘vergroten werkgeversnetwerk’, gemaakt in het kader van het 

project jeugdwerkloosheid 

- rekentool loonkostensubsidie 

- Routekaart Samenwerking GGZ en Werk & Inkomen 

 

Ook gaat de Programmaraad met nieuwe producten aan de slag, zoals: 

- Waaierkaart Werkzoekendendienstverlening 

- Handreiking voor het gebruikmaken van E-werk-tools 

 

Actie 9: Praktijkvoorbeelden  

De Programmaraad zal praktijkvoorbeelden blijven beschrijven en publiceren, onder an-

dere de workshops van de Praktijkdagen.  

 

Actie 10. Lessons learned  

De Programmaraad maakt een analyse van de vele praktijkvoorbeelden. Het doel is om 

de overkoepelende lessons learned te destilleren, zodat het breder toepasbaar wordt 

voor de publieke dienstverlening. Kennisdeling voortvloeiend uit het Matchen op Werk-

traject Intervisie en kennisdeling kan hier deel van uitmaken. Dit laatste geldt ook omge-

keerd: lessons learned die uit de praktijkvoorbeelden opgehaald worden, kunnen via bij-

eenkomsten van Lysias de vloer krijgen. 
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Actie 11: Klantreizen 

De methode van klantreizen in beeld brengen is een beproefde methode om knelpunten 

in de uitvoering inzichtelijk te maken. Voor 2019 willen we drie klantreizen in beeld bren-

gen, in het kader van werkgeversdienstverlening, werkzoekendendienstverlening en de 

match daartussen. 

 

Ook overwegen we de methode van een ‘mysteryguest’ in te zetten. Door de inzet van 

een fictieve casus kunnen we de dienstverlening ervaren en ook hier lessen uit leren en 

delen. 

 

Actie 12: Vraagbaak en veelgestelde vragen  

De Programmaraad continueert de helpdesk via info@samenvoordeklant.nl. Beleidsmede-

werkers en medewerkers in de uitvoering krijgen snel en op een praktische, laagdrempe-

lige manier antwoord op hun vragen. 

 

Actie 13: Communicatie  

Proactieve communicatie-acties vergroten de bekendheid en toegankelijkheid van infor-

matie en activiteiten. De communicatie sluit aan op de activiteiten in het Jaarplan.  

De Programmaraad houdt verschillende communicatiecampagnes via LinkedIn en Twitter. 

De mix van communicatieactiviteiten zorgt voor samenhang en verbinding tussen alle 

programmalijnen.  

 

Tot slot 

In de Programmalijnen Werkgeversdienstverlening, Werkzoekendendienstverlening en 

Brede Professionalisering wordt de inzet van de menukaart ook omschreven. Dit zodat 

ook per inhoudelijk thema helder is welke activiteiten worden ingezet. 

Daarnaast zijn er enkele ‘specials’ uitgewerkt die niet binnen de menukaart vallen.  

  

mailto:info@samenvoordeklant.nl
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4 - Programmalijn 2: Werkgeversdienstverlening 
 

Meerjarige doelstellingen 

Doelen van deze programmalijn zijn: 

 Herkenbare, vindbare en kwalitatief goede werkgeversdienstverlening 

 Verminderen van regeldruk door aandacht voor uniformeren en standaardiseren 

 

 

4.1  Meerjarige doelstelling: Een herkenbare, vindbare en kwalitatief goede werkge-

versdienstverlening 

 
De krappe arbeidsmarkt en een breed gedeeld gevoel van maatschappelijke verantwoor-

delijkheid maken dat werkgevers meer dan voorheen openstaan voor het in dienst ne-

men van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar zij stellen wel eisen. Werk-

gevers willen een eenvoudige, eenduidige, herkenbare en kwalitatief goede dienstverle-

ning, zonder veel “gedoe”.  

 

Daarom is het belangrijk dat werkgevers weten waar en bij wie zij moeten zijn. Het 

werkgeversservicepunt (WSP) moet herkenbaar en vindbaar zijn en het moet duidelijk 

zijn wat werkgevers kunnen en mogen verwachten wanneer ze contact maken met het 

WSP. Om die reden is het van belang dat de dienstverlening en het instrumentarium in 

de verschillende arbeidsmarktregio’s niet te veel van elkaar afwijken.  

 

Grote landelijke werkgevers hebben bij het realiseren van plaatsingen te maken met 

meerdere arbeidsmarktregio’s met verschillende uitvoeringsregels en instrumenten. De 

Programmaraad ondersteunt arbeidsmarktregio’s bij het formuleren van een aanbod, 

waarmee ook landelijke werkgevers uit de voeten kunnen. De Programmaraad geeft – tot 

eind 2019 – invulling aan het verzoek om de dienstverlening voor landelijke werkgevers 

te verbeteren. Het Schakelpunt Landelijke Werkgevers (SLW) geeft dit samen met werk-

gevers vorm en in contact met de 35 arbeidsmarktregio’s voor de doelgroep van de Parti-

cipatiewet. Met de werkgever, en in afstemming met de regio’s, wordt een arrangement 

beschreven, waarop regio’s kunnen intekenen. Het Schakelpunt organiseert ook bijeen-

komsten met werkgevers en de contactpersonen in de arbeidsmarktregio’s met als doel 

te informeren, inspireren en te leren van en met elkaar. In het voorjaar van 2019 wordt 

een evaluatie opgeleverd en besluitvorming voorbereid voor positionering vanaf 2020. Fi-

nanciering van het Schakelpunt loopt buiten de financiering van het jaarplan 2019 om. 

 

De Programmaraad ondersteunt arbeidsmarktregio’s bij het vormgeven van een eendui-

dige, herkenbare en kwalitatief goede werkgeversdienstverlening. 

 

Stip aan de horizon: 

Voor werkgevers is het in 2022 vanzelfsprekend om gebruik te maken van de publieke 

dienstverlening doordat deze dienstverlening eenduidiger, herkenbaar en toegankelij-

ker is en in staat is de juiste kandidaten aan te reiken met als doel het maken van een 

goede match. 
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4.2  Meerjarige doelstelling: Verminderen van regeldruk door aandacht voor uniforme-

ren en standaardiseren 

 

Niet alleen werkgevers, maar ook werkzoekenden en andere stakeholders hebben belang 

bij een eenduidig en herkenbaar aanbod van beschikbare arrangementen en instrumen-

ten. 

 

De afgelopen jaren is er veel creativiteit aangeboord om nieuwe projecten te ontwikkelen 

en innovatieve aanpakken in de markt te zetten. Om het streven naar vereenvoudiging 

te ondersteunen, wil de Programmaraad in het vervolg ook meer aandacht besteden aan 

bewezen effectieve interventies en het slim kopiëren van projecten.  

 

In de praktijk betekent dit dat de energie van de arbeidsmarktregio’s zich, voor zover dat 

binnen hun wettelijke mogelijkheden ligt, meer moet gaan richten op het wegnemen van 

knelpunten en vermindering van regelgeving. De Programmaraad wil de discussie over 

uniformeren en standaardiseren op met name operationeel niveau faciliteren. 

 

Om de efficiencyslag kracht bij te zetten is een heldere visie op het uitwisselen van infor-

matie in de keten gewenst.  

 

De Programmaraad wil dat de regeldruk afneemt. Om die reden wil de Programmaraad 

bekendheid geven aan projecten die leiden tot een vereenvoudiging in de regelgeving of 

meer eenduidigheid in het aanbod voor werkgevers of werkzoekenden. We werken actief 

aan de ontsluiting van kennis van bewezen effectieve methoden. De Programmaraad wil 

de discussie over meer eenduidigheid in de dienstverlening van arbeidsmarktregio’s facili-

teren.  

 

Stip aan de horizon 

In 2022 zijn bewezen effectieve methoden de standaard en maken arbeidsmarktregio’s 

bij voorkeur gebruik van gestandaardiseerde instrumenten. 

 

4.3  Verbinding met andere thema’s 

 

De ontwikkelingen in het kader van Breed Offensief, Matchen op Werk en Perspectief op 

Werk zijn relevant in deze programmalijn. Verder heeft werkgeversdienstverlening een 

duidelijke verbinding met werkzoekendendienstverlening. Dat geldt bij het kennen van de 

kandidaten (ook digitaal ondersteund), arbeidsfit maken van mensen, de werkgevers-

dienstverlening ten behoeve van de matching van specifieke doelgroepen zoals mensen 

in beschut werk en/of met een psychische beperking (GGZ/W&I), het matchen op basis 

van competenties en talenten en bij werkzoekendeninstrumenten als jobcoaching, deta-

chering en de praktijkroute. Brede professionalisering is een belangrijke aanvulling. 

 

4.4  Samenwerkende partijen 

 

De Programmaraad werkt samen met AWVN, VNO-NCW, De Normaalste Zaak en VSO 

(Verbond Sectorwerkgevers Onderwijs), onderwijs, economie en andere relevante par-

tijen. 
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4.5  Activiteiten in de menukaart 

 

1.1 Website samenvoorde-

klant.nl 

Informatie, producten en activiteiten ontsluiten in het 

kader van werkgeversdienstverlening en verminderen 

regeldruk 

1.2 Praktijkdagen Workshops organiseren op de Praktijkdagen in het ka-

der van werkgeversdienstverlening en verminderen 

regeldruk 

1.5 Intervisie bijeenkom-

sten 

Platform Arbeidsmarkt blijft actief. Daarnaast mogelijk 

intervisie op specifieke onderdelen van werkgevers-

dienstverlening (bijvoorbeeld voor managers werkge-

versdienstverlening). Er wordt afgestemd met SZW in 

het kader van de opdracht aan Lysias (Intervisie Mat-

chen op Werk) om te zorgen dat activiteiten comple-

mentair zijn. 

1.8 Producten en instru-

menten 

Up to date houden van de loonkostensubiside-tool, de 

toolkit werkgeversdienstverlening, de toolkit Vergro-

ten netwerk werkgeversdienstverlening, informatie 

over wet en regelgeving, werkgeversinstrumenten zo-

als loonwaardemethodiek, een handreiking voor E-

werk-tools, faciliteren en stimuleren van de regio om 

tot meer uniforme formulieren te komen op regionaal 

niveau (gemeenten en UWV) en de kennis van kandi-

daten op een gestructureerde en uniforme wijze vast-

leggen in informatiesystemen en deze verzamelen/de-

len om de etalage te creëren. 

1.9 Praktijkvoorbeelden Opstellen van praktijkvoorbeelden in het kader van 

werkgeversdienstverlening, de werkgeversgerichtheid-

scan, publiek private samenwerking etc 

1.10 Lessons learned Lessons learned opstellen op basis van praktijkvoor-

beelden en praktijkverhalen.  

1.11 Klantreizen In beeld brengen van een klantreis op werkgevers-

dienstverlening, waardoor o.a administratieve regel-

druk van werkgevers en professionals in beeld wordt 

gebracht. Ook kan een ‘mysteryguest’ worden ingezet 

om de dienstverlening van werkgeverservicepunten te 

verbeteren. 

 

4.5  Activiteiten als ‘special’ 

 

2.1  Matchen op Werk: vind-

bare werkgeversdienst-

verlening 

Bijeenkomsten en producten in het kader van commu-

nicatie en marketing (‘campagne’) van werkgevers-

dienstverlening 

2.2 Werkgeversgericht-

heidsscan 

Promoten, uitvoeren en begeleiden van de werkge-

versgerichtheidscan en bijbehorende themabijeenkom-

sten in de regio’s die deze scan willen inzetten (in-

schatting: 5 arbeidsmarktregio’s) 

2.3 Expertgroep werk Faciliteren voorzitter Expertgroep Werk.  
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Special 2.1: Matchen op Werk: Vindbare werkgeversdienstverlening 

Het programma Matchen op Werk wordt in 2019 gecontinueerd. Ter ondersteuning van 

de 34 ingediende plannen van de regio’s zijn vier thema’s naar voren gekomen op het 

terrein van de werkgeversdienstverlening. Eén van de thema’s die de Programmaraad 

ondersteunt is Vindbare werkgeversdienstverlening: 

 

 Vindbare werkgeversdienstverlening (communicatiecampagne) 

In 2018 is gestart met het uitvoeren van een gap-analyse van de werkgeversser-

vicepunten. In 2019 wordt een drietal bijeenkomsten georganiseerd met als doel 

een minimale gezamenlijke boodschap te bepalen (herkenbaar). Daarnaast wor-

den producten ontwikkeld, zoals:  

1. een landelijke website (incl. postcodezoeker) met doorklik naar werkgevers-

dienstverlening-websites van arbeidsmarktregio’s (vindbaar). 

2. landelijk, algemeen communicatiemateriaal met als doel bereik(baarheid) te 

vergroten. Dit aangevuld met resultaten van design-sprint (bereikbaar). 

 

NB de overige drie bovenregionale thema’s zijn: 

 Intervisie arbeidsmarktregio’s (zie activiteit 1.5 in hfdst 3) 

De aanbesteding voor intervisie in het kader van Matchen op Werk heeft SZW ge-

gund aan bureau Lysias. SZW stemt de activiteiten van Lysias af met de Program-

maraad en vice versa om te zorgen dat de arbeidsmarktregio’s een geïntegreerd 

pakket aan ondersteuning ervaren. 

 Dashboard met leerinformatie 

Het dashboard wordt door UWV en VNG gemaakt en ook via de communicatieka-

nalen van de Programmaraad verspreid. 

 Vakmanschap (zie activiteit 2.5 in hfdst 6) 

 

Special 2.2: Werkgeversgerichtheidscan  

Een goede werkgeversdienstverlening is onder andere een kwestie van een goede organi-

satie. Sluiten alle tandwielen in de organisatie naadloos aan om de match te maken tus-

sen de werkgever en de werkzoekende? De Programmaraad biedt de Werkgeversgericht-

heidscan aan: een zelfonderzoek onder medewerkers en managers in een arbeidsmarkt-

regio. Op basis van de vragenlijst (ca 100 vragen) wordt een analyse opgeleverd en be-

geleidt de Programmaraad een of enkele bijeenkomsten in de arbeidsmarktregio’s. De in-

schatting is dat de Programmaraad vijf werkgeversgerichtheidscans kan uitvoeren. 

 

Special 2.3: Expertgroep Werk 

In de Expertgroep Werk zitten vertegenwoordigers van gemeenten en SW met ‘mandaat’ 

in de arbeidsmarktregio. Zij zijn een belangrijke informatiebron voor het Strategisch Ge-

bruikers Overleg. Zij brengen en halen kennis en geven vanuit de praktijk hun visie op 

ontwikkelingen. VNG-realisatie faciliteert het secretariaat. Het voorzitterschap is roule-

rend tussen de deelnemende gemeenten. De Programmaraad ondersteunt en faciliteert 

de voorzitter van de Expertgroep Werk. 
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5 - Programmalijn 3: Werkzoekendendienstverlening 
 

Meerjarige doelstellingen 

Doelen van deze programmalijn zijn: 

 Werkzoekenden kennen en beschikbaar krijgen, arbeidsfit maken en houden 

 Betere samenwerking binnen de keten en tussen domeinen 

 

 

5.1 Meerjarige doelstelling: Werkzoekenden kennen en beschikbaar krijgen, arbeidsfit 

maken en houden 

 

Door het aantrekken van de arbeidsmarkt hebben veel werkzoekenden inmiddels een 

baan gevonden en daalt de werkloosheid. De mensen die nu nog thuis zitten hebben 

vaak een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Ze hebben vaak meer problemen dan al-

leen ‘het niet hebben van werk’. Dat betekent dat het meer moeite kost hen arbeidsfit te 

krijgen. Daar is ook expertise voor nodig buiten de directe sfeer van werk en inkomen. 

 

We hebben professionals nodig met een bredere oriëntatie, een overstijgende blik en het 

lef om daar waar nodig maatwerk te bieden. Het voorbereiden van kandidaten op werk 

verdient daarbij veel aandacht. Van de organisaties vraagt het om een soepele onder-

linge samenwerking. Het gaat daarbij niet alleen om samenwerking tussen UWV, ge-

meenten, bedrijfsleven en SW-bedrijven, maar ook met bijvoorbeeld onderwijsinstellin-

gen, ggz-instellingen, maatschappelijk werk en schuldhulpverlening. 

 

Daarnaast is voor een succesvolle match van belang dat alle relevante informatie over de 

werkzoekende beschikbaar is bij het WSP. Dit vraagt om nieuwe ICT oplossingen en af-

stemming tussen verschillende professionals. 

 

Voor de ontwikkeling van werknemers is het van belang dat in de arbeidsmarktregio’s 

beter samengewerkt wordt met onderwijsinstellingen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om 

vroegtijdig contact met leerlingen van de VSO/Pro-scholen om zo een warme overdracht 

te realiseren. Onderwijsinstellingen kunnen ook een rol spelen bij het waarderen van de 

talenten van werkzoekenden en bij het scholen of bijscholen van kandidaten. 

 

Onderwijsinstellingen kunnen ook een rol spelen bij het ‘verduurzamen’ van werk. Door 

de flexibilisering van de arbeidsmarkt ontstaan er meer instapmomenten voor werkzoe-

kenden maar verliezen ook meer mensen hun baan. Door ‘Leven lang ontwikkelen’ en 

‘versterken van praktijkleren’ als uitgangspunten te nemen kunnen de partijen in de ar-

beidsmarktregio’s ervoor zorgen dat mensen niet alleen aan het werk komen, maar ook 

blijven. Een kwalitatief hoogwaardige begeleiding en scholing blijft essentieel voor het ar-

beidsfit houden van veel mensen. 

 

Het feit dat de problematiek van de mensen vaak complex is, maakt dat er een andere 

meer persoonlijke manier van ‘kennen’ nodig is om ze te kunnen ondersteunen. Hier 

wordt reeds ervaring mee opgedaan bij jobcoaching en IPS trajecten. Het kennen van je 

kandidaten, deze kennis op een gestructureerde en uniforme wijze vastleggen in infor-

matiesystemen en deze verzamelen/delen om de etalage te creëren blijft onverminderd 
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van belang. Daarnaast wil de Programmaraad de mogelijkheid verkennen om een geza-

menlijke taxonomie – methode voor het beschrijven van competenties van mensen – te 

ontwikkelen. In België wordt een dergelijke taxonomie met succes toegepast.  

 

De Programmaraad blijft zich inzetten voor de brede doelgroep: niet alleen voor mensen 

die onder de Banenafspraak vallen, maar ook voor mensen in de Participatiewet, WW of 

de Wia. 

 

De Programmaraad ondersteunt de arbeidsmarktregio’s bij hun zoektocht naar duurzame 

arrangementen voor alle werkzoekenden.  

 

Stip aan de horizon: 

Aangeboden werk aan werkzoekenden heeft in 2022 een duurzamer karakter gekre-

gen: mensen behouden hun werk door goede nazorg of vinden bij ontslag dankzij het 

uitgangspunt ‘leven lang ontwikkelen’ snel weer nieuw emplooi. Er moet meer ruimte 

komen voor zorg, scholing en begeleiding.  

 

5.2 Meerjarige doelstelling: Samenwerken binnen de keten en tussen domeinen 

 

Het werkveld van het arbeidsmarktbeleid moeten we meer gaan verbinden aan andere 

aanpalende beleidsvelden, zoals zorg, onderwijs, integratie en economie. De arbeids-

marktregio kan hiervoor een passende schaal zijn. De Programmaraad faciliteert arbeids-

marktregio’s bij het leggen van nieuwe verbindingen met aanpalende beleidsvelden. 

 

Op institutioneel niveau moet er lenigheid zijn om gemakkelijk te kunnen schakelen tus-

sen bijvoorbeeld UWV, gemeente, re-integratiebedrijf en andere dienstverleners als on-

derwijs, ggz en inburgering. Dit omdat problematieken en uitdagingen vaak van een an-

der karakter zijn dan alleen het toeleiden naar werk. Er zijn meer partijen die een rol 

spelen bij het laten participeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dan de 

vier deelnemers aan de Programmaraad. Denk aan onderwijs- en ggz-instellingen en 

werkgevers. Voor effectief samenwerken met deze partijen is een meer multidisciplinaire 

aanpak nodig, waarbij gemakkelijker dan nu informatie-uitwisseling plaatsvindt.  

 

Er liggen kansen in de verbinding van de arbeidsmarkt met het onderwijs. Zo heeft het 

MBO onderwijs bijvoorbeeld 250.000 leerwerkbedrijven gecertificeerd in Nederland. 

Daarnaast wordt de MBO certificeringsstructuur met praktijkleren en praktijkverklaringen 

opengebroken voor mensen die geen startkwalificatie hebben en niet in het reguliere 

MBO onderwijs mee kunnen doen.  

 

In een hoogconjuctuur komen mensen gemakkelijker aan het werk, echter lukt het niet 

iedereen die stap te zetten, bijvoorbeeld omdat er sociale of psychische (multi)proble-

matiek speelt. Vaak is er dan sprake van een combinatie van psychische problemen en 

schulden.  

In relatie tot de GGZ blijkt dat zingevende daginvulling helpt bij het herstelproces. Wan-

neer het lukt om deze daginvulling zo regulier mogelijk werk te regelen, dan is de kans 

groter dat deze werknemers op langere termijn zelfstandiger worden. Voor dergelijke tra-

jecten is hoogwaardige begeleiding op de werkplek vaak noodzakelijk om tot duurzaam 

meedoen te komen.  
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Er zijn de afgelopen jaren vluchtelingen naar Nederland gekomen. Werk is één van de 

belangrijkste factoren voor succesvolle integratie. Desalniettemin lukt het slechts een 

zeer beperkt deel van de statushouders om werk te vinden en te behouden. De program-

maraad kan arbeidsmarktregio’s ondersteunen bij het ontwikkelen van passende arran-

gementen, waarmee bijvoorbeeld ook taalonderwijs wordt gekoppeld aan het werk. 

 

We hebben in Nederland een meer inclusieve economie nodig om meer mensen kans te 

bieden mee te doen in Nederland. Steeds meer reguliere bedrijven ondernemen inclusief, 

maar ook komt het sociaal ondernemen steeds meer op. De Programmaraad wil deze 

ontwikkeling stimuleren. 

 

De Programmaraad wil de arbeidsmarktregio’s ondersteunen bij het maken van verbindin-

gen met aanpalende beleidsvelden, zoals zorg, integratie, onderwijs en economie.  

 

Stip aan de horizon: 

In 2022 liggen er meer verbindingen met aanpalende beleidsvelden en wordt beter sa-

mengewerkt. 

 

5.3  Verbinding met andere thema’s 

 

De ontwikkelingen in het kader van Breed Offensief, Matchen op Werk en Perspectief op 

Werk zijn relevant in deze programmalijn. Vooral voor wat betreft werkzoekendendienst-

verlening en het arbeidsfit maken. De programmalijn werkzoekendendienstverlening 

heeft een duidelijke verbinding met werkgeversdienstverlening. Dat geldt bij het arbeids-

fit maken van mensen, de werkgeversdienstverlening ten behoeve van de matching van 

specifieke doelgroepen zoals mensen in beschut werk en/of met een psychische beper-

king (GGZ/W&I), het matchen op basis van competenties en talenten en bij werkzoeken-

deninstrumenten als jobcoaching, detachering en de praktijkroute. Brede professionalise-

ring is een belangrijke aanvulling. 

 

5.4  Samenwerkende Partijen 

Werkgevers, vakbonden, onderwijs, SBB, GGZ en andere zorginstellingen, integratie en 

economie. 

 

5.5  Activiteiten in de menukaart 

 

1.1 Website samenvoorde-

klant.nl 

Informatie, producten en activiteiten ontsluiten op 

de onderwerpen ‘ken je klant’, arbeidsfit maken, 

praktijkleren, beschut werk, GGZ/W&I en andere on-

derwerpen over samenwerking in de keten. 

1.2 Praktijkdagen Workshops organiseren op de Praktijkdagen op de 

onderwerpen ‘ken je klant’, arbeidsfit maken, prak-

tijkleren, beschut werk, GGZ/W&I en andere onder-

werpen over samenwerking in de keten. 

1.5 Intervisie bijeenkomsten Intervisie organiseren bij beschut werk op de prak-

tijkdagen. Ook wordt gedacht aan roadshows en 

‘kijkje-in-de-keuken-bezoeken’. Daarnaast wordt in-

tervisie georganiseerd over praktijkleren en intervi-

sie en leerbijeenkomsten GGZ/W&I.  
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1.6 Webinars Webinars organiseren op onderwerpen zoals beschut 

werk, praktijkleren en samenwerking GGZ/W&I. 

1.8 Producten en instrumen-

ten 

Er komt een update van de Routekaart GGZ/W&I, en 

van de toolkit werkzoekendendienstverlening. De 

nieuwsbrief GGZ/W&I wordt 4 keer verstuurd. Een 

waaierkaart Werkzoekendendienstverlening wordt 

gemaakt. 

1.9 Praktijkvoorbeelden Opstellen van praktijkvoorbeelden op de onderwer-

pen ‘ken je klant’, arbeidsfit maken, praktijkleren, 

beschut werk, GGZ/W&I en andere onderwerpen 

over samenwerking in de keten. 

1.10 Lessons learned Lessons learned opstellen op basis van praktijkvoor-

beelden en praktijkverhalen.  

1.11 Klantreizen In beeld brengen van een klantreis op het terrein 

van werkzoekendendienstverlening, waardoor o.a 

administratieve regeldruk in beeld wordt gebracht 

van werkzoekenden en professionals. 

 

5.6  Activiteit als ‘special’ 

 

2.4 Taxonomie  Ontwikkelen en toepassen van een gezamenlijke be-

grippenkader om competenties van werkzoekenden 

en (toekomstige) werknemers te beschrijven.  

 

Special 2.4: Taxonomie 

Er is steeds meer behoefte om kennis, vaardigheden en competenties van (potentiële) 

werknemers in kaart te brengen en daarmee verder te gaan dan het benoemen van tra-

ditionele beroepen en onderwijsdiploma’s. Landelijke en regionale arbeidsmarktpartijen 

ontwikkelen steeds meer diensten en inzichten op het niveau van competenties. De Pro-

grammaraad wil deze ontwikkeling ondersteunen.  

  

Inzicht in competenties is van belang bij: 

 Het bieden van een alternatief aanbod voor moeilijk vervulbare vacatures/krapte 

beroepen,  

 het adviseren van mensen die zich binnen hun beroep willen ontwikkelen dan wel 

willen overstappen naar een ander beroep (bijvoorbeeld als zij werkloos worden in 

een krimpberoep), 

 het flexibel aanbieden van opleidingselementen, 

 het maken van geautomatiseerde feedbacktools voor de klant en professional 

(verrijkte beroepenkaart, cv-kaart en mogelijk arbeidsmarkt-APK). 

  

Het doel is uiteindelijk om gerichte interventies te kunnen doen ten gunste van de em-

ployability van de beroepsbevolking. Hierbij gaat het dan met name om inzicht in over-

schot en tekort beroepen, overstapberoepen, ontbrekende en kansrijke skills.  

  

Verschillende partijen zijn bezig om in samenwerking een open source competentietaxo-

nomie te ontwikkelen die beschikbaar wordt gesteld aan Nederland en Vlaanderen. De 

Programmaraad wil bijdragen aan dit proces. 
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Op dit moment loopt een onderzoek van KPMG (met VNG, UWV en SZW), eerste uitkom-

sten, concept rapportage medio april 2019, definitieve rapportage 9 mei 2019. Dit onder-

zoek bevat een onderdeel over het vastleggen van competenties tbv matching. Mede af-

hankelijk van deze uitkomsten zal de Programmaraad bezien welke behoefte er ligt bij de 

verdere ontwikkeling van een taxonomie en/of er middelen nodig zijn voor ondersteu-

nende activiteiten. 

 

6 - Programmalijn 4:  Brede Professionalisering 
 

6.1 Meerjarige doelstelling: versterking brede professionalisering  

 

Van professionals worden steeds meer vaardigheden gevraagd in het re-integreren van 

mensen. Zo moeten schulden, laagtaligheid en psychische aandoeningen zo snel mogelijk 

worden herkend. Daarnaast vraagt het ‘lenigheid’ om in samenwerking met andere acto-

ren, die gericht zijn op het wegnemen van belemmeringen in andere leefdomeinen, maat-

werkoplossingen te zoeken. Ook de verschuiving van losse matches naar het treffen van 

specifieke arrangementen en duurzaamheid vereisen nieuwe deskundigheid en vaardighe-

den. 

 

Ook in de relatie met de werkgevers spelen professionals een cruciale rol. Kunnen de pro-

fessionals optimaal aansluiten bij de behoeften van de werkgevers in het zoeken naar per-

soneel in hun branche cq bedrijf. Welke competenties en vaardigheden van de professional 

zijn hiervoor nodig? Ook vraagt bijvoorbeeld jobcarving verregaande kennis en ervaring 

van specifieke bedrijfsprocessen in combinatie met goede relationele vaardigheden. 

 

Wanneer de opdracht van de professional verandert en breder wordt, dan betekent dat ook 

de aansturing van de professional moet veranderen. Professionals hebben in een comple-

xere context een helder speelveld nodig, maar wel ruimte om binnen die kaders tot wer-

kende oplossingen te komen. Professionals moeten in staat worden gesteld om, meer dan 

nu, te werken vanuit de bedoeling. 

 

De Programmaraad wil faciliteren dat professionals ondersteund worden bij het ontwikke-

len van professionele standaarden en het creëren van ruimte om tot werkende oplossin-

gen te kunnen komen.  

 

Stip aan de horizon: 

In 2022 hebben zowel professionals als organisaties de expertise om mensen met mul-

tiproblematiek arbeidsfit te maken, in goede samenwerking met dienstverleners met 

andere expertisevelden. 

 

6.2  Verbinding met andere thema’s 

 

Er zijn meerdere initiatieven op het terrein van brede professionalisering (zie ook alinea 

6.3 samenwerkende partijen). De Programmaraad beoogt een bijdrage te leveren aan 

het samenbrengen van de verschillende initiatieven en het perspectief in te brengen van 

de samenwerking in de arbeidsmarktregio’s.  
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De verbinding met de inhoudelijke thema’s van werkgevers- en werkzoekendendienstver-

lening is evident, aangezien de Programmaraad continu kennis, inspiratie en best practi-

ces deelt.  

 

6.3  Samenwerkende Partijen 

A&O fondsen, programma Lerende Praktijk (Vakmanschap Divosa), UWV Academie, BvK 

en eventuele opleiders in de markt. 

 

6.4 Activiteiten in de menukaart 

 

1.1 Website samenvoorde-

klant.nl 

Informatie, producten en activiteiten ontsluiten over 

brede professionalisering 

1.2 Praktijkdagen Workshops organiseren op de Praktijkdagen over 

brede professionalisering 

1.5 Intervisie bijeenkomsten Samenhang met intervisiebijeenkomsten op inhou-

delijke thema’s.  

1.8 Producten en instrumen-

ten 

Afstemming met het onderdeel Vakmanschap van 

Matchen op Werk. 

1.9 Praktijkvoorbeelden Opstellen van praktijkvoorbeelden over brede pro-

fessionalisering 

1.10 Lessons learned Lessons learned opstellen op basis van praktijkvoor-

beelden en praktijkverhalen.  

 

6.5  Activiteit als ‘special’ 

 

2.5 Matchen op Werk: Vak-

manschap 

Uitvoering geven aan de activiteiten rondom vakman-

schap in het kader van Matchen op Werk 

 

Special 2.5 Matchen op Werk: Vakmanschap  

Het programma Matchen op Werk wordt in 2019 gecontinueerd. Ter ondersteuning van 

de 34 ingediende plannen van de regio’s zijn vier thema’s naar voren gekomen op het 

terrein van de werkgeversdienstverlening. Eén van de thema’s die de Programmaraad 

ondersteunt is Vakmanschap: 

 

 Vakmanschap  

Opleidingen en cursussen worden beschikbaar gesteld op samenvoordeklant.nl 

(menukaart), waarbij een arbeidsmarktregio gefaciliteerd wordt in een (éénma-

lige) impuls voor het vakmanschap van de professionals in de uitvoering van de 

werkgeversdienstverlening. Samen met andere partijen wordt een verdeelsleutel 

georganiseerd waardoor arbeidsmarktregio’s ook een financiële tegemoetkoming 

kunnen ontvangen of gefaciliteerd worden. Voor deze financiële tegemoetkoming 

is 20% van het amendement Nijkerken-De Haan beschikbaar gesteld (totaal 

amendement bedroeg 5 miljoen Euro), dat is ingediend bij de begroting SZW 

2018. Ook de kosten voor het organiseren van verstrekking aan de regio’s moeten 

hieruit gedekt worden. Opgehaalde signalen en eventuele aanvullende behoeften 

uit de arbeidsmarktregio’s op het terrein van professionalisering worden bespro-

ken met SZW en samenwerkende partijen. 

NB: voor de overige drie bovenregionale thema’s van Matchen op Werk, zie hfdst 3 

Werkgeversdienstverlening, special 2.1)  
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7 – Bijlage: Visiedocument Programmaraad 2019-2022  

 
Naar een Inclusieve Arbeidsmarkt: 
Samen organiseren 
 
VISIEDOCUMENT PROGRAMMARAAD 2019-2022 
 

Inleiding  
 
Sinds 2012 zetten de vier lidorganisaties van de Programmaraad zich gezamenlijk in om de samen-
werking in de regio te versterken, om zo mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk 
te helpen. Met de introductie van complementaire dienstverlening, 35 arbeidsmarktregio’s en de im-
plementatie van de participatiewet was er alle reden om deze handschoen gezamenlijk op te pakken. 
Deze opdracht - het verbeteren van de samenwerking in de arbeidsmarktregio’s ten einde mensen 
aan het werk te helpen die dat zelfstandig niet lukt – is nog steeds actueel. Echter de wereld van 
2012 ziet er anders uit dan die van 2018 en die van 2022. De economie trekt nu aan, er liggen baan-
kansen en er zijn verschillende beleidsontwikkelingen die nieuwe uitdagingen bieden. Maar het is on-
gewis hoe lang deze gunstige ontwikkelingen aanhouden. Dit vraagt om een nieuwe invulling van de 
opdracht waarbij zowel het bestendigen van de samenwerking in de regio als het verbreden van de 
samenwerking naar aanpalende beleidsterreinen belangrijk zijn. Met dit visiedocument wil de Pro-
grammaraad vooruit kijken en zijn speerpunten voor de komende 4 jaar neerzetten, binnen de con-
text van het idee van de inclusieve samenleving. 
 
 
Waarom een aangepaste opdracht 
Onlangs hebben de vier lidorganisaties zich uitgesproken om zich gezamenlijk in te blijven zetten 
voor het verbeteren van de samenwerking in de arbeidsmarktregio’s. Onderstaande ontwikkelingen 
vragen om een accentverschuiving in de gezamenlijke opdracht. 
 
De huidige beleidsinspanningen in Nederland zijn gericht op een samenleving waarin iedereen zoveel 
mogelijk participeert en niemand aan de kant staat; de inclusieve samenleving. Ook in de samenle-
ving heeft dit idee inmiddels stevig post gevat. Steeds meer werkgevers zijn bereid mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden. 
 
De arbeidsmarkt verandert. Enerzijds biedt de groei van sociale ondernemingen en de beschikbaar-
heid van meer eenvoudig werk door “reshoring” kansen voor mensen met een kwetsbare positie op 
de arbeidsmarkt. Ook jobcarving en jobcreation dragen daaraan bij. Anderzijds leidt de flexibele ar-
beidsmarkt tot steeds meer ‘baanwisselingen’ en minder duurzame plaatsingen. Door robotisering 
en automatisering verdwijnt er eenvoudig werk. Tegelijkertijd creëert robotisering ook kansen op 
werkgelegenheid, juist voor mensen met een arbeidsbeperking.  
 
Ondanks economische groei en personeelstekorten is niet iedereen aan het werk. Nog steeds staan 
er veel mensen aan de kant; bijvoorbeeld omdat ze psychische of fysieke problemen hebben, omdat 
hun kennis is verouderd of deze niet aansluit op wat gevraagd wordt, omdat schulden al hun aan-
dacht opeisen of omdat ze de taal niet spreken. In het jargon: mensen met een (grote) afstand tot de 
arbeidsmarkt. Om deze mensen mee te laten doen op de arbeidsmarkt is het nodig om de verbinding 
te leggen met aanpalende beleidsterreinen zoals economie, integratie, onderwijs en zorg. Daarnaast 
is een punt van aandacht dat deze groep in een volgende periode van laagconjunctuur extra kwets-
baar is. Aan de kant van zorg liggen er kansen om werk en participatie onderdeel te laten zijn van een 
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helingsproces. Op het gebied van onderwijs liggen er kansen voor mensen om in de praktijk te leren, 
bijvoorbeeld door het behalen van MBO deelcertificaten en praktijkverklaringen. 
 
Met ondersteuning vanuit de programmaraad is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in de sa-
menwerking tussen gemeenten, UWV, SW-bedrijven en andere organisaties. Binnen de werkgevers-
servicepunten is expertise ontwikkeld om werkgevers van dienst te zijn en matches te realiseren. 
Verder is er steeds meer inzicht in wat wel of niet werkt. Er wordt ook geconstateerd dat er nog ver-
beteringen mogelijk zijn; de dienstverlening aan werkgevers en burgers kan en moet beter en een-
voudiger en aansluiten op de digitaliserende samenleving.  
 
De gunstige arbeidsmarkt van dit moment, het uitgangspunt van de inclusieve samenleving en het 
feit dat er op dit moment geen grote bezuinigingsopgaven liggen, maken dat er een ideaal moment is 
om de gezamenlijke dienstverlening van de gemeenten, SW-bedrijven en UWV naar een hoger plan 
te tillen. Het momentum is er om de match tussen vraag en aanbod te verbeteren, met als doel bij te 
dragen aan de verdere invulling van de inclusieve samenleving. Samen organiseren kan dit doel dich-
terbij brengen.  
 
 
ZES DOELSTELLINGEN OP WEG NAAR EEN INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT 
 
De Programmaraad wil de praktijk ondersteuning bieden bij het optimaal inspelen op de verande-
rende omstandigheden en de nieuwe baankansen. Daarvoor zet de Programmaraad zes doelstellin-
gen uit: een herkenbare, vindbare en kwalitatief goede werkgeversdienstverlening; het kennen, be-
schikbaar krijgen, arbeidsfit maken en houden van werkzoekenden; samenwerken binnen de keten 
en tussen domeinen; versterking van het brede vakmanschap van de professionals en tot slot ver-
mindering van belemmerende regeldruk door aandacht voor uniformeren en standaardiseren en 
specifieke aandacht voor digitalisering en informatievoorziening. 
 

1. Herkenbare, vindbare en kwalitatief goede werkgeversdienstverlening 

 
De krappe arbeidsmarkt en een breed gedeeld gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid 
maken dat werkgevers meer dan voorheen openstaan voor het in dienst nemen van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Maar zij stellen wel eisen. Werkgevers willen een eenvoudige, eendui-
dige, herkenbare en kwalitatief goede dienstverlening, zonder veel “gedoe”.  
 
Daarom is het belangrijk dat werkgevers weten waar en bij wie zij moeten zijn. Het werkgeversservi-
cepunt (WSP) moet herkenbaar en vindbaar zijn en het moet duidelijk zijn wat werkgevers kunnen en 
mogen verwachten wanneer ze contact maken met het WSP. Om die reden is het van belang dat de 
dienstverlening en het instrumentarium in de verschillende arbeidsmarktregio’s niet te veel van el-
kaar afwijken.  
 
Grote landelijke werkgevers hebben bij het realiseren van plaatsingen te maken met meerdere ar-
beidsmarktregio’s met verschillende uitvoeringsregels en instrumenten. De Programmaraad onder-
steunt arbeidsmarktregio’s bij het formuleren van een aanbod, waarmee ook landelijke werkgevers 
uit de voeten kunnen.  
 
De Programmaraad ondersteunt arbeidsmarktregio’s bij het vormgeven van een eenduidige, herken-
bare en kwalitatief goede werkgeversdienstverlening. 
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Voor werkgevers is het in 2022 vanzelfsprekend om gebruik te maken van de publieke dienstverle-
ning doordat deze dienstverlening eenduidiger, herkenbaar en toegankelijker is en in staat is de 
juiste kandidaten aan te reiken met als doel het maken van een goede match.  
 

2. Werkzoekenden kennen en beschikbaar krijgen, arbeidsfit maken en houden 

 
Door het aantrekken van de arbeidsmarkt hebben veel werkzoekenden inmiddels een baan gevon-
den en daalt de werkloosheid. De mensen die nu nog thuis zitten, hebben vaak een grotere afstand 
tot de arbeidsmarkt. Ze hebben vaak meer problemen dan alleen ‘het niet hebben van werk’. Dat be-
tekent dat het meer moeite kost hen arbeidsfit te krijgen. Daar is ook expertise voor nodig buiten de 
directe sfeer van werk en inkomen. 
 
We hebben professionals nodig met een bredere oriëntatie, een overstijgende blik en het lef om daar 
waar nodig maatwerk te bieden. Het voorbereiden van kandidaten op werk verdient daarbij veel aan-
dacht. Van de organisaties vraagt het om een soepele onderlinge samenwerking. Het gaat daarbij 
niet alleen om samenwerking tussen UWV, gemeenten, bedrijfsleven en SW-bedrijven, maar ook met 
bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, ggz-instellingen, maatschappelijk werk en schuldhulpverlening. 
 
Daarnaast is voor een succesvolle match van belang dat alle relevante informatie over de werkzoe-
kende  beschikbaar is bij het WSP. Dit vraagt om nieuwe ICT oplossingen en afstemming tussen ver-
schillende professionals. 
 
Voor de ontwikkeling van werknemers is het van belang dat in de arbeidsmarktregio’s beter samen-
gewerkt wordt met onderwijsinstellingen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om vroegtijdig contact met 
leerlingen van de VSO/Pro-scholen om zo een warme overdracht te realiseren. Onderwijsinstellingen 
kunnen ook een rol spelen bij het waarderen van de talenten van werkzoekenden en bij het scholen 
of bijscholen van kandidaten. 
 
Onderwijsinstellingen kunnen ook een rol spelen bij het ‘verduurzamen’ van werk. Door de flexibili-
sering van de arbeidsmarkt ontstaan er meer instapmomenten voor werkzoekenden maar verliezen 
ook meer mensen hun baan. Door ‘Leven lang ontwikkelen’ en ‘versterken van praktijkleren’ als uit-
gangspunten te nemen kunnen de partijen in de arbeidsmarktregio’s ervoor zorgen dat mensen niet 
alleen aan het werk komen, maar ook blijven. Een kwalitatief hoogwaardige begeleiding en scholing 
blijft essentieel voor het arbeidsfit houden van veel mensen. 
 
Het feit dat de problematiek van de mensen vaak complex is, maakt dat er een andere, meer per-
soonlijke manier van ‘kennen’ nodig is om ze te kunnen ondersteunen. Hier wordt reeds ervaring 
mee opgedaan bij jobcoaching en IPS trajecten. Daarnaast wil de Programmaraad de mogelijkheid 
verkennen om een gezamenlijke taxonomie – methode van beschrijven van competenties vanvan 
mensen – te ontwikkelen. In België wordt een dergelijke taxonomie met succes toegepast.  
 
De Programmaraad blijft zich inzetten voor de brede doelgroep: niet alleen voor mensen die onder 
de Banenafspraak vallen, maar ook voor mensen in de Participatiewet, WW of de Wia. 
 
De Programmaraad wil de arbeidsmarktregio’s ondersteunen bij hun zoektocht naar duurzame arran-
gementen voor alle werkzoekenden en daarvoor de komende tijd ondersteuning bieden.  
 
Aangeboden werk aan werkzoekenden heeft in 2022 een duurzamer karakter gekregen: mensen 
behouden hun baan door goede nazorg of vinden bij ontslag dankzij het uitgangspunt ‘leven lang 
ontwikkelen’ snel weer nieuw emplooi. Er moet meer ruimte komen voor zorg, scholing en begelei-
ding.   
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3. Samenwerken binnen de keten en tussen domeinen 

 
Het werkveld van het arbeidsmarktbeleid moeten we meer gaan verbinden aan andere aanpalende 
beleidsvelden, zoals zorg, onderwijs, integratie en economie. De arbeidsmarktregio kan hiervoor een 
passende schaal zijn. De Programmaraad faciliteert arbeidsmarktregio’s bij het leggen van nieuwe 
verbindingen met aanpalende beleidsvelden. 
 
Op institutioneel niveau moet er lenigheid zijn om gemakkelijk te kunnen schakelen tussen bijvoor-
beeld UWV, gemeente, re-integratiebedrijf en andere dienstverleners als onderwijs, ggz en inburge-
ring. Dit omdat problematieken en uitdagingen vaak van een ander karakter zijn dan alleen het toe-
leiden naar werk. Er zijn meer partijen die een rol spelen bij het laten participeren van mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt dan de vier deelnemers aan de Programmaraad. Denk aan onder-
wijs- en ggz-instellingen en werkgevers. Voor effectief samenwerken met deze partijen is een meer 
multidisciplinaire aanpak nodig, waarbij gemakkelijker dan nu informatie-uitwisseling plaatsvindt.  
 
Er liggen kansen in de verbinding van de arbeidsmarkt met het onderwijs. Zo heeft het MBO onder-
wijs bijvoorbeeld 250.000 leerwerkbedrijven gecertificeerd in Nederland. Daarnaast wordt de MBO 
certificeringsstructuur met praktijkleren en praktijkverklaringen opengebroken voor mensen die 
geen startkwalificatie hebben en niet in het reguliere MBO onderwijs mee kunnen doen.  
 
In een hoogconjuctuur komen mensen gemakkelijker aan het werk, echter lukt het niet iedereen die 
stap te zetten, bijvoorbeeld omdat er sociale of psychische (multi)problematiek speelt. Vaak is er dan 
sprake van een combinatie van psychische problemen en schulden.  
In relatie tot de GGZ blijkt dat zingevende daginvulling helpt bij het herstelproces. Wanneer het lukt 
om deze daginvulling via zo regulier mogelijk werk te regelen, dan is de kans dat deze werknemers op 
langere termijn zelfstandiger worden groter. Voor dergelijke trajecten is hoogwaardige begeleiding 
op de werkplek vaak noodzakelijk om tot duurzaam meedoen te komen.  
 
Er zijn de afgelopen jaren vluchtelingen naar Nederland gekomen. Werk is één van de belangrijkste 
factoren voor succesvolle integratie. Desalniettemin lukt het slechts een zeer beperkt deel van de 
statushouders om werk te vinden en te behouden. De programmaraad kan arbeidsmarktregio’s on-
dersteunen bij het ontwikkelen van passende arrangementen, waar bijvoorbeeld ook taalonderwijs 
wordt gekoppeld aan het werk. 
 
We hebben in Nederland een meer inclusieve economie nodig om meer mensen kansen te bieden 
mee te doen in Nederland. Steeds meer reguliere bedrijven ondernemen inclusief, maar ook komt 
het sociaal ondernemen steeds meer op. De Programmaraad wil deze ontwikkeling stimuleren. 
 
De Programmaraad wil de arbeidsmarktregio’s ondersteunen bij het maken van verbindingen met 
aanpalende beleidsvelden, zoals zorg, integratie, onderwijs en economie.  
 
In 2022 liggen er meer verbindingen met aanpalende beleidsvelden en wordt beter samengewerkt. 
 
 

4. Versterking van het brede vakmanschap van de professionals 

 
Van professionals worden steeds meer vaardigheden gevraagd in het re-integreren van mensen. Zo 
moeten schulden, laagtaligheid en psychische aandoeningen zo snel mogelijk worden herkend. Daar-
naast vraagt het ‘lenigheid’ om in samenwerking met andere actoren, die gericht zijn op het wegne-
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men van belemmeringen in andere leefdomeinen, maatwerkoplossingen te zoeken. Ook de verschui-
ving van losse matches naar het treffen van specifieke arrangementen en duurzaamheid vereisen 
nieuwe deskundigheid en vaardigheden. 
 
Ook in de relatie met de werkgevers spelen professionals een cruciale rol. Zo vraagt jobcarving verre-
gaande kennis en ervaring van specifieke bedrijfsprocessen in combinatie met goede relationele 
vaardigheden. 
 
Wanneer de opdracht van de professional verandert en breder wordt, dan betekent dat ook de aan-
sturing van de professional moet veranderen. Professionals hebben in een complexere context een 
helder speelveld nodig, maar wel ruimte om binnen die kaders tot werkende oplossingen te komen. 
Professionals moeten in staat worden gesteld om, meer dan nu, te werken vanuit de bedoeling. 
 
De Programmaraad wil faciliteren dat professionals ondersteund worden bij het ontwikkelen van pro-
fessionele standaarden en het creëren van ruimte om tot werkende oplossingen te kunnen komen.  
 
In 2022 hebben zowel professionals als organisaties de expertise om mensen met multiproblema-
tiek arbeidsfit te maken in goede samenwerking met dienstverleners met andere expertisevelden. 
 

5. Verminderen van regeldruk door aandacht voor uniformeren en standaardiseren 

 
Niet alleen werkgevers, maar ook werkzoekenden en andere stakeholders hebben belang bij een 
eenduidig en herkenbaar aanbod van beschikbare arrangementen en instrumenten. 
 
De afgelopen jaren is er veel creativiteit aangeboord om nieuwe projecten te ontwikkelen of innova-
tieve aanpakken in de markt te zetten. Om het streven naar vereenvoudiging te ondersteunen, wil de 
Programmaraad in het vervolg ook meer aandacht besteden aan bewezen effectieve interventies en 
het slim kopiëren van projecten.  
 
In de praktijk betekent dit dat de energie van de arbeidsmarktregio’s zich, voor zover dat binnen hun 
wettelijke mogelijkheden ligt, meer moet gaan richten op het wegnemen van knelpunten en vermin-
dering van regelgeving. De Programmaraad wil de discussie over uniformeren en standaardiseren op 
met name operationeel niveau faciliteren. 
 
Om de efficiencyslag  kracht bij te zetten is een heldere visie op het uitwisselen van informatie in de 
keten gewenst.  
 
De Programmaraad wil dat de regeldruk afneemt. Om die reden wil de Programmaraad bekendheid 
geven aan projecten die leiden tot een vereenvoudiging in de regelgeving of meer eenduidigheid in 
het aanbod voor werkgevers of werkzoekenden. We werken actief aan de ontsluiting van kennis van 
bewezen effectieve methoden. De Programmaraad wil de discussie over meer eenduidigheid in de 
dienstverlening van arbeidsmarktregio’s faciliteren.  
 
In 2022 zijn bewezen effectieve methoden de standaard en maken arbeidsmarktregio’s bij voor-
keur gebruik van gestandaardiseerde instrumenten. 
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6. Digitalisering en informatievoorziening 

 
Bij de realisatie van de doelstellingen rondom de werkgeversdienstverlening, de werkzoekenden-
dienstverlening, de samenwerking met andere beleidsvelden, de rol van de professional en het ver-
minderen van regeldruk spelen digitalisering en informatievoorziening een belangrijke en facilite-
rende rol.  
 
We stappen af van het idee dat één ICT systeem leidend is voor het vinden van de oplossing op een 
specifieke vraag en dat alle partijen dat systeem moeten implementeren. Er zijn afspraken nodig op 
een dieper niveau, het gegevensniveau. Om die reden maakt de programmaraad zich hard voor de 
ontwikkeling van één gegevensset met betrekking tot werk, waar meerdere applicaties gebruik van 
kunnen maken en daarmee op landelijk niveau uitspraken kunnen worden gedaan over hoe het gaat 
met de matching. 
 
Voor effectieve samenwerking tussen betrokken partijen (gemeenten, UWV en leer- ontwikkelbedrij-
ven bijvoorbeeld), maar ook tussen verschillende beleidsvelden is het van wezenlijk belang dat infor-
matie uitgewisseld kan worden. Nieuwe werkwijzen moeten passen in de context van de AVG. Dat 
betekent dat vooraf wordt nagedacht over met wie er wat kan worden gedeeld. In de praktijk wor-
den hier goede oplossingen voor gevonden en deze wil de Programmaraad onder de aandacht bren-
gen van de arbeidsmarktregio’s.  
 
De Programmaraad faciliteert arbeidsmarktregio’s in het leren kennen en ontwikkelen van relevante 
ICT oplossingen, die AVG proof zijn en een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het arbeids-
marktbeleid. Daarnaast is de Programmaraad betrokken bij de ontwikkeling van één gegevensset met 
betrekking tot werk. 
 
In 2022 werken partijen beter samen en worden hierbij gefaciliteerd door passende ICT oplossin-
gen. Er is helderheid over de mogelijkheden rondom gegevensuitwisseling. 

 


