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Landelijke werkgevers

Landelijke werkgevers willen graag op 

eenduidige wijze hun personeelsbehoefte 

invullen (zowel banenafspraken als 

bredere doelgroepen):

• Uniform kader

• Niet telkens opnieuw het wiel uitvinden

• Korte lijnen en vanuit vertrouwen 

opereren

• Snelheid



• Het ‘hoofdkantoor’ van een werkgever heeft 

regelmatig een ander geluid dan de lokale 

vestigingen

• Regio’s hebben een eigen (financiële) 

verantwoordelijkheid

• Werkgeversinstrumenten zijn regionaal of lokaal 

afgesproken.

Uitdagingen



• Meer mensen aan het werk

• Realiseren van doelstellingen

• Verbinden landelijke werkgevers met regio’s

• Intensiveren van de regionale samenwerking

Kansen



Schakelpunt Landelijke Werkgevers - I

Verbinding 

werkgevers met 

regio’s

Arrangementen

Eén loket voor 

landelijke

werkgevers



• Klein team (ca 3 pers)

• Een contactpersoon per 

regio voor regionaal 

netwerk (RNW)

• Periode 2017-2020

• Nauwe samenwerking met 

adviseurs Landelijk 

Werkgeversservicepunt 

UWV

• Brancheverdeling per 

adviseur

Schakelpunt Landelijke Werkgevers - II



De vraag van een landelijk opererende werkgever 

naar een uniform kader van afspraken stemt het 

publieke Schakelpunt Landelijke werkgevers (SLW) 

af met de regio’s (UWV, gemeenten en SW-

bedrijven). Het SLW heeft verbinding met alle regio’s 

en kenmerkt zich door kennis van het bestaande 

aanbod van werkgeversinstrumenten. Het SLW 

faciliteert, organiseert en bevordert en levert zo een 

bijdrage aan de match tussen vraag en aanbod in 

het kader van de Participatiewet en de Wet 

Banenafspraak.

Schakelpunt Landelijke Werkgevers - III



Aanpak 2017 – 2018 I

• ‘Pionierend’ en ‘Learning by doing’ 

• Team operationeel per 1 sept 2017

• Gestart met 6 werkgevers die al arrangementen 

hadden met Landelijk WSP van UWV:

– Albert Heijn Post NL 

– ISS Kruidvat 

– Randstad Techniek Defensie



Aanpak 2017 – 2018 II

• Afstemming met regio’s  

• Sterke investering in de opbouw van het regionaal 

netwerk  

• Communicatiestrategie  



Aanpak 2017 – 2018 III

• Afstemming met regio’s aan de voorkant van het 

bouwen van een arrangement:

• Wat zijn de werkgeversinstrumenten in de regio?

• Zijn er bestaande afspraken en ervaringen met 

de betreffende werkgever?

• Besluitvorming organiseren over een 

arrangement buiten de (regionale) afgesproken 

instrumenten

• Operationele proces van matchen



Aanpak 2019 - I

• Dienstverlening voortzetten; focus op bovenregionale 

werkgevers die direct baankansen bieden

• Realisatie: focus op verzilveren van baanopeningen bij 

werkgevers

• Licht verhoogde capaciteit (2,5 fte naar 3 fte)

• Evaluatie Schakelpunt Landelijke Werkgevers, 

rapportage en verantwoording 2017-2018



Aanpak 2019 - II

• Voorstel voor structurele borging van de 

dienstverlening aan landelijke werkgevers

• Aansluiten bij de ontwikkelingen Perspectief op Werk 

en Matchen op Werk

• Nauwe samenwerking met het Landelijk WSP UWV



Aanpak 2020 

• Vormgeven van (enkele) nieuwe arrangementen, 

verzilveren van lopende arrangementen

• Ondersteuning van de samenwerking met én binnen 

de regio’s (intensivering)

• Ondersteuning van branche-aanpak (verzoek van 

VNO-NCW voor 2020)

• Borging en overdracht ten behoeve van implementatie 

bij een regio per 2021.



• Wat zijn de kansen voor de regio?

• Wat zijn de uitdagingen voor de regio?

• Wat is in jouw regio nodig, welke hulp kan je 

gebruiken?

• Wat kan jouw persoonlijke aandeel zijn om dit tot een 

succes te maken?

Samen aan de slag




