
Handreiking aanpassing regionale doe-agenda’s van Perspectief op Werk 

 

In alle 35 arbeidsmarktregio’s is in 2019 en 2020 een werkende samenwerking gerealiseerd tussen 

UWV, gemeenten, werkgevers, private intermediairs, vakbonden en het onderwijsveld. Het 

samenwerkingsverband heeft tot doel de kansen van de gunstige economie en arbeidsmarkt te 

benutten en te komen tot een structureel betere arbeidsmarkttoeleiding van mensen die willen en 

kunnen werken, maar niet zelfstandig een baan kunnen vinden. 

 

De coronacrisis en de contact beperkende maatregelen raken de economie en arbeidsmarkt direct. 

De arbeidsmarkt is snel veranderd, van een gespannen arbeidsmarkt met veel vraag naar personeel 

en goede kansen voor iedereen naar een situatie met een oplopende werkloosheid en veel 

onzekerheid bij ondernemers en personeel over de toekomst. Toch zijn er ook in deze tijd nog 

mogelijkheden, ook voor de mensen die niet zelfstandig een baan of leerwerkplek kunnen vinden.  

 

Aan de hand van de pijlers van de Intentieverklaring Perspectief op Werk geeft het Landelijk 

Ondersteuningsteam hiervoor een handreiking. Het is een breed palet aan suggesties. Waar de 

samenwerkende partners in de regio op inzetten en waar ze de prioriteiten leggen, hangt af van de 

behoefte in de regio en wat er al is. Daar doen we met deze handreiking dan ook geen voorstel voor.  

 

Houd de websites van Perspectief op Werk (www.perspectiefopwerk.info) en Samen voor de Klant 

(https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/overzichtspagina-corona-mbt-het-sociaal-domein) in de 

gaten voor meer ideeën en updates vanuit de leeragenda. Daarnaast vind je op Samen voor de Klant 

een laatste stand van zaken van alle noodmaatregelen vanuit het kabinet en relevante links en 

toolkits voor de ondersteuning van werkgevers, werknemers en werkzoekenden. Geef ook vooral 

voorbeelden uit jouw regio door, zodat we jouw collega’s hierover kunnen informeren en inspireren.  

 

 

Samenwerking 

Blijf inzetten op publiek-private samenwerking met alle relevante partners: gemeenten, UWV, 

werkgevers, vakbonden en onderwijsveld. Samen – met ieders inzet en expertise - kan je beter 

inspelen op de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Kijk samen naar de situatie op de arbeidsmarkt, 

breng de kansen en uitdagingen in kaart en probeer op basis van deze analyse gezamenlijk tot een 

aanpak  te komen die past bij datgene wat de huidige markt vraagt.  

 

De arbeidsmarkt is niet langer zo krap, maar dat betekent niet dat de arbeidsbemiddeling volledig 

stilstaat en de activiteiten in de doe-agenda’s niet meer kunnen. Er zijn nog steeds matches die 

gemaakt worden. Bekijk als samenwerkingsverband wat je wilt veranderen, maar ga zoveel mogelijk 

door met de maatregelen uit het regionale actieplan die wel door kunnen gaan. Het is goed om 

hierbij wat in deze tijd het meeste oplevert met de relatief minste inspanning. Houd mensen dichtbij 

de arbeidsmarkt, om de kansen te kunnen benutten wanneer zich deze voordoen. 

 

Concrete initiatieven 

 

- Doorontwikkeling WSP;  

- Regionaal ontsluiten van instrumenten; 

- Organiseren van publiek-private inspiratiesessies; 

- Ketenevaluatie (waar in de keten naar werk is versterking nodig);  

- Ontwikkeling van ketenaanpak, tussen branches en regio’s.  

 

 

Aanbod 

Aan de aanbodkant van de arbeidsmarkt is het nog steeds relevant om werkzoekenden goed in 

beeld te brengen. Breng in kaart wat mensen kunnen en willen. En welke ondersteuningsbehoefte 

bestaat om weer aan het werk te komen. Als er een goed beeld is van de groep werkzoekenden, 

kan er beter ingespeeld worden op de vraag die er wel is. Dit vergt ook extra inspanningen om de 

mensen dichtbij de arbeidsmarkt te krijgen en houden.  

http://www.perspectiefopwerk.info/
https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/overzichtspagina-corona-mbt-het-sociaal-domein


Neem contact op met werkgevers en werkzoekenden om er zoveel mogelijk voor te zorgen dat de 

doelgroep die al geplaatst is, hun banen kunnen behouden. Soms gaat het vanzelf goed, maar vaak 

kan de werkgever en/of de voormalig werkzoekende ondersteuning gebruiken (intensivering 

nazorg). De werkgevers kunnen geholpen worden door het bewustzijn te vergroten van de 

bijzondere situatie van deze kwetsbare mensen en hem ondersteuning te bieden in zijn rol al 

werkgevers. Dat kan ook door extra mogelijkheden voor advies, (bij)scholing of begeleiding te 

bieden. De voormalig werkzoekenden kunnen zich onzeker en angstig voelen en weten misschien 

niet altijd hoe ze moeten handelen. Ondersteuning kan dan gewenst zijn, bijvoorbeeld door extra 

jobcoaching.  

 

De arbeidsmarkt is weliswaar niet meer zo gunstig als voorheen, maar er zijn nog steeds bedrijven 

en sectoren op zoek naar personeel. Op basis van de kansen die er nog zijn, kan je werkzoekenden 

laten oriënteren op de mogelijkheden. Dit onder andere met behulp van coaching gesprekken, 

loopbaanoriëntatie, VR technologie, etc. Vervolgens kunnen daar (scholings-)trajecten voor opgezet 

worden die mensen voorbereiden voor de werkzaamheden in hun nieuwe beroep. 

 

Genoemde concrete initiatieven 

 

- In beeld brengen van werkzoekenden; 

- Sonar bijwerken;  

- Inzet “omdenk”-trajecten, brede beroepsoriëntatie; 

- Proactief benaderen van werkzoekenden;  

- Werkzoekenden wijzen op om- en bijscholingsopties;  

- Actief houden van doelgroep; 

- Extra investeren in doelgroep van Banenafspraak; 

- Werknemersservicepunten inrichten; 

- Harmonisatie van werkzoekendendienstverlening; 

- Aanbod van hulp van een recruiter;  

- Video-CV’s; 

- Extra dienstverlening aan statushouders;  

- Brede inzet van jobcoaches.  

 

 

Vraag 

Ook in deze tijd is het van belang om de contacten met werkgevers te onderhouden en 

mogelijk uit te breiden. Veel werkgevers zitten met vragen, waarbij de kennis die aanwezig is bij 

de partijen uit het samenwerkingsverband kan helpen. Daarbij kan het gaan op het wijzen op 

bepaalde financiële regelingen of door mee te denken over hoe 1,5 meter op de werkplek 

gerealiseerd kan worden. Het wijzen op de mogelijkheden (bijvoorbeeld van de NOW en LKS) kan 

misschien voorkomen dat mensen (onnodig) ontslagen worden.  

De advisering richting ondernemers kan behalve door de telefoon ook door middel van video-

gesprekken, webinars, etc. Door het laagdrempelige karakter, kunnen misschien meer ondernemers 

bereikt worden. 

In diverse arbeidsmarktregio’s ontstaan ook noodloketten, taskforces en brigades voor 

ondernemers. Zover het niet al gebeurd, is het ook goed om de link te leggen met de arbeidsmarkt 

gerelateerde thema’s. 

 

Er zijn nog steeds werkgevers en sectoren waar nog wel vraag naar werkkrachten is. Belangrijk is 

om de vraag boven tafel te krijgen. En niet alleen op dit moment is er vraag, maar ook in de 

komende periode zal er vraag ontstaan. Het gaat dan om nieuwe werkzaamheden onder andere als 

gevolg van reshoring, maar ook als gevolg van de vervangingsvraag. Niet alle werkgevers (met 

name MKB-ondernemers) hebben een goed beeld van de vervangingsvraag die ze te wachten staat 

en door het gesprek aan te gaan, kan je de ondernemer op weg helpen in zijn personeelsbeleid en 

kansen creëren.  

 

Enerzijds kan je de vraag benutten met het aanbod van mensen die nu instromen in de WW of 

bijstand en een relatief kleine afstand tot de arbeidsmarkt hebben.  
  



Dat kan via een regionaal mobiliteitscentrum. Maar anderzijds biedt dit mogelijk ook kansen voor 

mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door middel van jobcarving. 

 

In de komende periode wordt er groei verwacht bij de overheidswerkgevers. Daar liggen dus 

kansen, temeer ook omdat deze groep werkgevers tot nu toe achterblijft bij het realiseren van de 

doelen rondom de banenafspraak. De Kennisalliantie Banenafspraak kan daarbij helpen. Zie ook 

https://www.opnaarde100000.nl/  
 

Genoemde concrete initiatieven 

 

- Vouchers aan werkgevers voor behoud van SROI-werknemers; 

- Projecten voor overheidswerkgevers; 

- Maatwerktrajecten; 

- Inzet jobcarver;  

- Oproep aan werkgevers voor behoud werknemers; 

- Taskforce van ondernemers, gemeenten, WSP en banken;  

- Ondernemersbrigade;  

- Noodloket voor ondernemers;  

- Vouchers voor ondernemers;  

- Beschut werk aanbieden met baangarantie; 

- Webinars organiseren voor werkgevers; 

- Advies over 1,5 meter-werkplek.  

 

 

Route  

Matching van vraag en aanbod gaat door. Ondanks de onzekere tijden, zijn er nog steeds bedrijven 

met vacatures die op zoek zijn naar personeel. Er liggen nu kansen in beroepen in vitale sectoren 

en ketens. NLWerktDoor is als landelijk platform voor deze verbinding gelanceerd en op regionaal 

niveau wordt dit opgepakt, met mobiliteitscentra en websites (zie ook www.nlwerktdoor.nl). Het 

is goed om bij het opzetten van dergelijke nieuwe initiatieven ook te kijken hoe de groep mensen 

met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ook kan profiteren van de infrastructuur die hiervoor 

wordt opgezet.  

 

Naast de mogelijkheden in vitale beroepen en ketens, zijn er nog meer ondernemers met een 

personeelsvraag. In veel plannen is ingezet op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, 

bijvoorbeeld door middel van speeddates en bijeenkomsten. In deze tijden is het fysiek bij elkaar 

brengen van vraag en aanbod een stuk lastiger, maar er zijn werkwijzen voor digitale 

ontmoetingen te verzinnen om toch bedrijven kennis te laten maken met werkzoekenden. Juist 

om dat dit ook voor een ondernemer laagdrempelig ingericht kan worden – bijvoorbeeld omdat de 

ondernemer niet de hele dag kwijt is met het bezetten van een stand – hebben misschien relatief 

meer ondernemers interesse om mee te doen.  

 

Genoemde concrete initiatieven 

 

- Direct matchen buiten systemen;  

- Online matchingsevenementen; 

- Digitale werving en selectie;  

- Mobiliteitscentrum; 

- Inzet van doelgroep op vitale sectoren; 

- Online voorlichting (aan zowel werkzoekenden als werkgevers); 

- Faciliteren van collegiale in- en uitleen; 

- E-dienstverlening; 

- Arrangementen in krapte-sectoren.  

 

Scholing 

De coronacrisis zal leiden tot een economische recessie, waarbij waarschijnlijk bedrijven en banen 

zullen verdwijnen en op andere plaatsen nieuwe werkgelegenheid zal ontstaan. Daardoor neemt de 

noodzaak tot (om)scholing toe.   

https://www.opnaarde100000.nl/
http://www.nlwerktdoor.nl/


Anticyclisch opleiden biedt de mogelijkheid om beter in te spelen op de vraag die zal ontstaan. 

Via een loopbaanadvies, scholingsvouchers en online cursusaanbod kan (om)scholing gestimuleerd 

worden. 

 

Voor werkzoekenden biedt praktijkleren mbo mogelijkheden voor gerichte om- en bijscholing op 

de werkvloer en draagt zo bij aan hun directe en duurzame inzetbaarheid. Met een leerbaan bij 

een erkend leerbedrijf kunnen werkzoekenden een volledige bbl-opleiding doen (leidend tot een 

diploma), een mbo-certificaat behalen (voor een vastgesteld onderdeel) of een maatwerkroute 

volgen, waarmee een praktijkverklaring wordt verkregen. SBB is verzocht om met UWV en 

gemeenten na te gaan welke mogelijkheden arbeidsmarktregio’s en sectoren (zoals de zorg) er 

zijn om juist in deze tijd praktijkleren in te zetten voor werkzoekenden en werkenden. 

 

Genoemde concrete initiatieven 

 

- Praktijkleren;  

- Leerlijnen continueren (op kleinere schaal);  

- Eén loket Leven Lang Ontwikkelen; 

- Loopbaanadviezen; 

- Scholingsvouchers; 

- Opleidingsmarkt; 

- Anticyclisch opleiden; 

- Online cursusaanbod (ook voor statushouders);  

- Digitaal opleiden van eigen personeel.  

 

 


