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Inhoudsopgave 

 

In deze rapportage zijn de volgende onderdelen opgenomen: 

1. Opdracht Schakelpunt 2019 

2. Rapportage 

2.1. Verzilveren afspraken met werkgevers 

2.2. Nieuwe werkgevers 

2.3. Aansluiting bij Breed Offensief, Matchen op Werk en Perspectief op Werk 

2.4. Contactmomenten, bijeenkomsten, communicatie en producten 

 

 

1 – Opdracht Schakelpunt 2019 
 

De Programmaraad heeft op verzoek van de werkgevers en de staatssecretaris in 2017   

de dienstverlening voor landelijke werkgevers opgezet voor de (gemeentelijke) doelgroe-

pen van de Participatiewet en de Wet Banenafspraak. Hiervoor is het Schakelpunt Lande-

lijke Werkgevers opgericht voor de (pilot-)periode tot eind 2018. In de huidige pilotvorm 

en onder verantwoordelijkheid van de Programmaraad is het Schakelpunt Landelijke 

Werkgevers nog een jaar voortgezet tot eind 2019. De Programmaraad heeft daarbij de 

volgende kaders vastgesteld: 

 

1. Realisatie is van belang: focus vooral op het verzilveren van baanopeningen bij 

werkgevers naast arrangementen met nieuwe werkgevers; 

2. De huidige dienstverlening voortzetten: focus op bovenregionale werkgevers die 

graag direct mensen baankansen kunnen bieden voor mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt voor de brede doelgroep van de Participatiewet en de Wet Ba-

nenafspraak; 

3. Aansluiten bij de ontwikkelingen Perspectief op Werk en Matchen op Werk; 

4. Nauwe samenwerking met het Landelijk Werkgeversservicepunt van UWV 

5. De volgende producten worden opgeleverd: 

 Evaluatie Schakelpunt Landelijke Werkgevers – maart 2019;  

 Rapportage en verantwoording voor de pilotperiode september 2017 tot en 

met december 2018 – uiterlijk 1 april 2019; 

 

Tot slot is afgesproken dat VNG en UWV een voorstel maken voor eventuele structurele 

borging van dienstverlening aan landelijke werkgevers – juni 2019. 

 

In deze rapportage wordt inzicht geboden in de resultaten die de activiteiten van het 

Schakelpunt Landelijke Werkgevers heeft opgeleverd in 2019. 
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2 – Rapportage 

 

2.1 Verzilveren afspraken met werkgevers 

 

In 2017 en 2018 is het Schakelpunt, in samenwerking met UWV, de pilotperiode gestart 

met zes werkgevers. 

 

 

 

 

Met vier van de zes werkgevers zijn landelijke afspraken gemaakt. Deze hebben geresul-

teerd in 65 ondertekende afspraken door arbeidsmarktregio’s met in totaal een inschat-

ting van 431 baanopeningen (zie tabel 1). In 2019 heeft het Schakelpunt en UWV samen 

met deze vier werkgevers 8 bijeenkomsten georganiseerd, om het verzilveren van de af-

spraken te bevorderen: kennismaken, informeren en inspireren van contactpersonen van 

de arbeidsmarktregio’s en van de werkgevers. Deze vier werkgevers hebben door de 

baanopeningen die gecreëerd zijn tijdens het contact met het Schakelpunt en de afspra-

ken die hierover zijn vastgelegd, minimaal 950 mensen in dienst genomen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt.  

Deze resultaten zijn behaald door de arbeidsmarktregio’s, samen met de werkgever. 

Voor een deel betreft het ook het inzichtelijk maken van de mensen die al in dienst wa-

ren bij deze werkgevers. De monitoring wordt per werkgever ingericht, zoals opgenomen 

in de landelijke afspraken (veelal jaarlijks). Per werkgever wordt maatwerk geleverd om 

de afspraken verder te verzilveren. 
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Tabel 1 – Resultaten van werkgevers uit de pilotfase 2017-2018 

 

  Werkgever Aantal re-
gio's gete-
kend in 2019 

Bijeenkom-
sten tbv werk-
gever 

Inschatting 
aantal baan-
openingen 

Opmerkingen 

  

1 Albert Heijn 24 1 170 Doelgroep banenafspraak, aantal overeen-
komsten zijn in 2019 verlopen, die worden 
veelal verlengd. Verwachting is dat er nog 5 
regio’s op korte termijn afspraken zullen ma-
ken.  Er werken eind 2019 ongeveer 1700 
participanten bij AH. 

2 AS Watson 34   106 Doelstelling in 2019 behaald en men loopt 
vooruit op doelstellingen tot 2024. Er werken 
nu ongeveer 430 mensen (a 25,5 uur/wk) uit 
doelgroep banenafspraak + Wajong bij 
Kruidvat en Trekpleister. Vervanging van uit-
stroom heeft aandacht. Gesprekken over 
verbreding doelgroep lopen. 

3 ISS 3 3 125 De werkgever wilde graag in meerdere re-
gio’s afspraken maken, maar zonder lande-
lijke dekking. In 2019 zijn er afspraken ge-
maakt met 3 regio's. Gesprekken met 6 extra 
regio's lopen om afspraken te maken voor 
2020. 

4 Randstad 
Vakschool 

4 4 30 Intentieverklaring is in vier regio's getekend. 
Nieuwe afspraken gemaakt om te bekijken 
waar in 2020 kansen zijn voor de brede doel-
groep. 

  Totaal 65 8 431   

 

Naast bovenstaande resultaten heeft Post NL samen met drie arbeidsmarktregio’s mooie 

resultaten behaald met banen in drie nieuwe logistieke depots (Noord Limburg, Steden-

driehoek Noord West Veluwe en Groot Amsterdam). Een prachtig resultaat. Het Schakel-

punt heeft in het voortraject een faciliterende en verbindende rol gehad en daarna een 

signalerende rol op afstand. Het aantal van de baanopeningen en van de realisatie bij 

Post NL zijn niet meegenomen in bovenstaand overzicht. 

Tot slot is de samenwerking met Defensie en het Schakelpunt niet verder voortgezet. De 

huidige samenwerking van UWV met het Servicepunt Defensie wordt naar tevredenheid 

voortgezet. 

 

2.2 Nieuwe werkgevers 

 

In 2018 is gestart met de verkenning van nieuwe werkgevers die geïnteresseerd zijn om 

bovenregionale afspraken te maken. De potentieel geïnteresseerde werkgevers zijn op-

gehaald bij de arbeidsmarktregio’s, UWV, Locus, AWVN en De Normaalste Zaak. Criteria 

die hierbij gehanteerd worden, zijn onder andere: 

 Werkgevers die echt ambities hebben om inclusief te ondernemen; 

 Werkgevers die werkzaamheden bieden met kansen voor mensen die al een tijd 

langs de kant staan; 

 Afspraken in meer dan vier arbeidsmarktregio’s 

 Verschillende branches 

 

 

 



5 

Op deze manier is het Schakelpunt samen met het Landelijk Werkgeversservicepunt van 

UWV het gesprek aangegaan met ca 20 werkgevers. Dit heeft geresulteerd in afspraken 

met 6 nieuwe werkgevers in 2019, met een potentieel aan 895 baanopeningen (zie tabel 

2). Om de arbeidsmarktregio’s goed te informeren over de afspraken (naast continu con-

tact uiteraard) zijn per werkgever ook verschillende bijeenkomsten georganiseerd; 14 in 

totaal. 

 

Tabel 2 – Resultaten nieuwe werkgevers in 2019 

 

  Werkgever Aantal 
regio's 
getekend  

Bijeenkom-
sten t.b.v. 
werkgever 

Inschat-
ting aantal 
baan-ope-
ningen 

Opmerkingen 

5 EW Facilities 33 5 300 Arrangement ondertekend op 16 december 2019. Ge-
zamenlijk arrangement UWV / Gemeenten / Arbeids-
marktregio’s. Voor het eerst doen alle regio's mee. 
Brede doelgroep. Jaarlijks 3000 vacatures, realistisch 
voor de doelgroep is 10%, dus 300 kansen. 

6 Praxis 35   100 Arrangement in 2019 af, ondertekening op 13 februari 
2020. Gezamenlijk arrangement UWV/Gemeenten/Ar-
beidsmarktregio’s. Voor het eerst doen publieke par-
tijen uit alle regio's mee. Brede doelgroep. 

7 Rataplan   4 100 Nog geen ondertekening, de pilot regio’s zijn wel aan-
gesloten. Tot 1 oktober 2019 zijn er 96 kandidaten 
vanuit de doelgroep geplaatst. Aantal baanopeningen 
voor de doelgroep: ca 100.  

8 Servauto 26 *   100 Arrangement gereed, door wisseling van het manage-
ment nog niet getekend. Brede doelgroep, waaronder 
20 banenafspraak. Verwachting dat 26 regio’s gaan te-
kenen. 

9 Vermaat 33 5 240 Arrangement ondertekend op 16 december 2019. Ge-
zamenlijk arrangement UWV/Gemeenten/Arbeids-
marktregio’s. Voor het eerst doen alle regio's mee. 
Brede doelgroep. Target baanafspraken 65. 

10 Ziengs Sca-
pino 

35 *   55 Minimale aantal. Arrangement gereed, door wisseling 
van het management nog niet getekend. Brede doel-
groep en taakstelling doelgroep banenafspraak. Ver-
wachting dat 35 regio's gaan tekenen. 

  Totaal 162 14 895   

* het verwachte aantal regio’s dat gaat tekenen in 2020 

 

Resultaten 2017-2019: 

o Afspraken met werkgevers    : 10 

o Aantal (verwachte) regio’s getekend   : 227 

o Bijeenkomsten t.b.v. werkgever   : 22 

o Inschatting aantal baan-openingen   : 1326 

 

Wanneer een werkgever met één of enkele arbeidsmarktregio’s afspraken wil maken, dan 

verbindt het Schakelpunt de werkgever met de juiste contactpersonen in de relevante ar-

beidsmarktregio’s. Dit betreft vaak maatwerkafspraken per regio. In totaal heeft het 

Schakelpunt 9 werkgevers op deze wijze verbonden aan enkele arbeidsmarktregio’s. 

Werkgevers zijn o.a. Greenfox, USG Restart, Arriva en Quality Contacts. 
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Het Schakelpunt geeft ook invulling aan relatiebeheer, in afstemming met UWV, aan nog 

eens 26 extra werkgevers. Naast de eerder genoemde 10 werkgevers met concrete af-

spraken en de 9 werkgevers die verbonden zijn aan de arbeidsmarktregio’s. Op de vol-

gende pagina een overzicht van een aantal van deze 26 werkgevers.  

 

 

 

2.3 Aansluiting bij Breed Offensief, Matchen op Werk en Perspectief op Werk 

 

Het ministerie van SZW heeft in het zogenoemde ‘Breed Offensief’ vier ijkpunten gefor-

muleerd op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt.  

1. Regels worden eenvoudiger voor werkgevers en werkzoekenden; 

2. (meer) Werken wordt aantrekkelijker voor mensen met een beperking;  

3. Werkgevers en werkzoekenden kunnen elkaar makkelijker vinden;  

4. Duurzaam werk wordt gestimuleerd. 

 

Het Schakelpunt levert in samenwerking met UWV een bijdrage aan de realisatie van 

deze ijkpunten en draagt daarmee bij aan de doelstelling van SZW om te komen tot een 

inclusievere arbeidsmarkt. Door werkwijze en gebruik van werkgeversinstrumenten op 

een vergelijkbare manier in een arrangement in te passen, draagt het Schakelpunt bij 

aan vereenvoudiging (ijkpunt 1). Verder zorgen het Schakelpunt en UWV ervoor dat 

werkgevers en werkzoekenden gemakkelijker bij elkaar komen, zowel op regionaal als op 

landelijk niveau. Dit draagt bij aan de realisatie van ijkpunt 3, en die van Matchen op 

werk en Perspectief op werk. Tot slot leiden de inspanningen van het Schakelpunt en 

UWV tot meer duurzame plaatsingen (ijkpunt 4). 

 

 

Concreet heeft het Schakelpunt de volgende activiteiten opgepakt in relatie tot Breed Of-

fensief, Matchen op Werk en Perspectief op Werk: 

 Intervisie in het kader van de leeragenda Matchen op Werk/ Perspectief op Werk 

(i.s.m. Lysias) 

o Via het Schakelpunt zijn de uitvoerende accountmanagers op het arrange-

ment van A.S. Watson uitgenodigd voor een intervisiebijeenkomst. Deze 

bijeenkomst heeft plaatsgevonden in september 2019 onder leiding van 

Lysias. 

https://www.samenvoordeklant.nl/dienstverlening/landelijke-programmas/breed-offensief
https://www.samenvoordeklant.nl/dienstverlening/landelijke-programmas/breed-offensief
https://www.samenvoordeklant.nl/dienstverlening/landelijke-programmas/matchen-op-werk
https://www.samenvoordeklant.nl/perspectief-op-werk
http://www.google.nl/url?url=http://aquamundoforum.nl/forum/centerparcs-logo-doorzichtig-t2083.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ekpwVb2GLYGxU6OugNAB&ved=0CBgQ9QEwAA&usg=AFQjCNF4HRW-7kirda3k-KT7xt8vkuCm4w
http://www.google.nl/url?url=http://logos.wikia.com/wiki/McDonald's&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=YElwVbqCOoLkUb-jgrgK&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNEiqtYiUstZjGHBWW2HbU_Bjchdng
https://www.google.nl/url?url=https://www.stage.nl/lp/albron&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=NsQsVa_7DcPWaq6GgMgL&ved=0CCAQ9QEwBQ&usg=AFQjCNGhTGNc2v3V2lu5IrNgKipbzhMjhw
http://www.google.nl/url?url=http://facilicom.nl/over-facilicom/bedrijven-van-facilicom&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=E8QsVbWiMoPaas_igUg&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNFny8tkRkMcbDG7eiZy6vU-k-nbaQ
http://www.google.nl/url?url=http://stoerboek.nl/persbericht-billy-de-kip-gratis-bij-kfc/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=lklwVd-QBoizUbD8g8gO&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNHORoLU0oqhjY6jCFdjgGe4jTbZJA
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o Er is een voorlichting gegeven in Rijnmond aan alle accountmanagers in de 

regio Rijnmond met het aanbod van intervisie, in samenwerking met      

Lysias. 

 

 Werklandschap VNG in het kader van Breed Offensief 

o Om de harmonisatie tussen gemeenten te verbeteren heeft VNG het initia-

tief genomen voor een online kennisbank (Dennis en Eva). Het Schakel-

punt heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de tool waarin zicht wordt 

gegeven op de werkgeversinstrumenten (Dennis). 

 

2.4 Contactmomenten, bijeenkomsten, communicatie en producten 

 

2.4.1 Contactmomenten  

 

Het Schakelpunt is continu in verbinding met arbeidsmarktregio’s en werkgevers, samen 

met UWV. De werkgevers hebben één contactpersoon bij het Schakelpunt, die samen op-

trekt met de adviseur van UWV (branche gerelateerd). De adviseur van het Schakelpunt 

heeft contact met alle arbeidsmarktregio’s over de afspraken die met deze werkgevers 

worden gemaakt. 

 

Daarnaast hebben de drie adviseurs elk ca 12 arbeidsmarktregio’s in hun portefeuille, 

met wie ze contact hebben over overall zaken. Ook de adviseurs van UWV hebben een 

aantal arbeidsmarktregio’s in hun portefeuille. Denk aan: hoe verloopt de samenwerking 

in de regio rondom de arrangementen tussen gemeenten en met UWV, welke informatie- 

en contactbehoefte is er etc. Gemiddeld is elke arbeidsmarktregio vier keer bezocht in 

2019 (één keer per kwartaal). 

 

2.4.2 Bijeenkomsten 

 

Een overzicht van de bijeenkomsten staat in tabel 3. Dit zijn bijeenkomsten aanvullend 

aan de 8 en 13 bijeenkomsten die per werkgever worden georganiseerd (zie paragraaf 

2.1 en 2.2 ). Het Schakelpunt heeft, in aanwezigheid van UWV, in 2019:  

 Drie landelijke bijeenkom-

sten zelf georganiseerd 

over kennisuitwisseling, 

intervisie en samenwer-

king (1, 2 en 3 uit tabel 3)  

 Vier workshops gegeven 

op de Praktijkdagen met 

werkgevers en regio’s (4, 

5, 6 en 7 uit tabel 3) 

 Drie workshops gegeven 

op landelijke en regionale 

bijeenkomsten (8, 9, 10 

en 11 uit tabel 3)     22 januari 2019 – werkgevers en regio’s 
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Tabel 3 – Bijeenkomsten en workshops 

 

  Bijeenkomst Toelichting 

1 22 januari 2019 - werkgevers en regio's Samenwerking - Tips & Tops en Intervisie 

2 24 september 2019 - Regio's  Intervisie tussen arbeidsmarktregio's 

3 14 juni 2019 - Werkgevers Kennisuitwisseling nav presentaties Praxis en MetaalUnie 

4 Praktijkdag 14 maart 2019  Workshop ISS en SLW 

5 Praktijkdag 14 maart 2019  Intervisie regio's  

6 Praktijkdag 27 juni 2019  Workshop Arriva en SLW 

7 Praktijkdag 7 november 2019  AH: Praktijkvoorbeeld uniforme functiebeschrijvingen 

8 14 mei 2019 Cedris Workshop ISS en SLW 

9 17 oktober 2019 Utrecht regionale werkgeversdienstverleners 

10 28 november 2019 - Midden Brabant 3 workshops voor regionale werkgeversdienstverleners 

11 3 december 2019 - Zuid Oost Brabant Regionaal accountteam werkgeversdienstverleners 

 

Daarnaast heeft het Schakelpunt vele netwerkbijeenkomsten bezocht zoals die van De 

Normaalste Zaak (6), UWV (3) en bijeenkomsten per branche (landelijk of regionaal) of 

per werkgever. 

 

2.4.3 Communicatie en producten  

 

De volgende communicatieproducten zijn verschenen in 2019, in afstemming met UWV: 

 Informatie op de website samenvoordeklant is geactualiseerd, zoals: 

o De flyer Schakelpunt Landelijke 

o De veelgestelde vragen - maart 2019 

o Overzicht Contactpersonen per arbeidsmarktregio 

 Een format voor nieuwsbrieven is ontwikkeld, en twee nieuwsbrieven zijn ge-

maakt: 

o Nieuwsbrief juni 2019 

o Nieuwsbrief december 2019 

 Het Schakelpunt heeft twee praktijkvoorbeelden ontwikkeld: 

o Het Schakelpunt en 

UWV hebben sa-

men met Albert 

Heijn een praktijk-

voorbeeld ontwik-

keld en gepubli-

ceerd: uniforme 

functiebeschrijvin-

gen. Op deze wijze 

wordt het makke-

lijker binnen vesti-

gingen van Albert 

Heijn om partici-

panten een pas-

sende werkplek te 

bieden. 

o Het ondertekenen van de landelijke afspraken met de regio’s, UWV en AS 

Watson: Eén arrangement met bijna duizend winkels. 

https://www.samenvoordeklant.nl/
https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/schakelpunt_leaflet_maart_2019.pdf
https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/schakelpunt_vragen_maart_2019.pdf
https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/contactpersonen_schakelpunt_landelijke_werkgevers_gepubliceerd_maart_2019.pdf
https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/Schakelpunt%20Landelijke%20Werkgevers%20Nieuwsbrief%20Juni%202019.pdf
https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/Schakelpunt_Nieuwsbrief_Dec_2019_0.pdf
https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/Handreiking%20Uniforme%20Functieomschrijvingen.pdf
https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/Handreiking%20Uniforme%20Functieomschrijvingen.pdf
https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/Handreiking%20Uniforme%20Functieomschrijvingen.pdf
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/een-arrangement-met-bijna-duizend-winkels
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 En op social media (Twitter, LinkedIn) geeft het Schakelpunt veel ruchtbaarheid 

aan de dienstverlening, samen met UWV, onder andere over arrangementen en 

bijeenkomsten. 

 


