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RELEVANTE LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN 
VNG heeft het initiatief genomen om de werkgevers-instrumentengids Dennis en werkzoekenden-
instrumentengids Eva te ontwikkelen. Dit deden zij samen met gemeenten, wetenschap en andere 
betrokken partijen. Het Schakelpunt heeft vanaf de start meegewerkt aan deze ontwikkeling en ziet er 
veel toegevoegde waarde in! Dennis en Eva zijn landelijke tools, die gemeentelijke organisaties zelf met 
lokale en regionale instrumenten kunnen vullen. Hierdoor ontstaat enorm inzicht, oa in tools en reinte- 
gratietrajecten, en nog veel meer. Ben je nieuwsgierig naar de impact van Dennis en Eva voor jouw 
werk, klik dan hier >.

Dennis en Eva sluiten ook mooi aan op de wijzigingen in het besluit SUWI, waarin de samenwerking in 
de arbeidsmarktregio is geregeld. Deze nieuwe regelgeving treedt per 1 januari 2021 in werking. Onder 
andere is vastgelegd dat de naam ‘werkgeversservicepunt’ door elk WSP gedragen moet worden en dat 
de werkgeversdienstverlening tussen UWV en gemeenten nog beter op elkaar moeten aansluiten. Op 
30 september organiseert de Programmaraad een webinar waar de wijzigingen worden toegelicht en 
gaat de ondersteuning voor de regio’s op dit thema van start.

De online campagne Werkgeversannonu heeft voor de zomer via internet veel werkgevers bereikt en 
hen doorgeleid naar de regionale WSP’s. Vanwege Corona is in deze 1e flight niet heel hard ‘gepusht’. 
Toch is het filmmateriaal bijna 9000 keer bekeken en zijn in totaal 60 contacten met WSP’s gelegd. 
Vanaf september start de 2e flight van de campagne en we hopen op nog meer ‘exposure’ en werk-
geverscontacten. Je communicatie-collega in je regio is betrokken bij dit traject. Voor vragen kan je 
altijd bij hen, of bij ons terecht (Tanja Willemsen). Ook de campagne sluit aan bij de SUWI-regelgeving.

Afgelopen zomer is NL leert door in het leven geroepen. Vanuit deze regeling is 50 miljoen euro 
beschikbaar voor ontwikkeladvies en (online) scholing. Er is massaal gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid tot gratis ontwikkeladvies (22.000), waardoor er helaas geen nieuwe aanvragen meer 
kunnen ingediend. Vanaf later in het najaar 2020 is het mogelijk gratis online-scholing te volgen door 
mensen. Aan deze regeling wordt nog gewerkt. Meer info? Klik hier >.

Eind augustus is in een kamerbrief meer informatie gegeven over het Steun en herstelpakket; de 
maatregelen die in de komende periode van kracht worden naar aanleiding van Corona. Onderdeel 
daarvan is mobiliteit en het begeleiden van werk naar werk. Tijdens prinsjesdag (14 september) wordt 
naar verwachting meer bekend.

Last but not least: in juni 2020 is een update gepubliceerd van het kennisdocument Wet 
Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperking. De belangrijkste aanpassingen zijn de volgende:
• De verlenging van de registratieduur in het doelgroepregister tot de AOW-gerechtigde leeftijd.
•  De mogelijkheid om zich uit het doelgroepregister te laten uitschrijven. Daaraan zijn voorwaarden 

verbonden. UWV beoordeelt of aan de voorwaarden voldaan wordt.
•  De opschorting van de quotumheffing tot 2022. Deze opschorting hangt samen met de beoogde 

vereenvoudiging van de Wet banenafspraak.

http://www.samenvoordeklant.nl/
https://www.samenvoordeklant.nl/schakelpunt-landelijke-werkgevers
https://www.vngrealisatie.nl/nieuws/verder-met-dennis-en-eva
https://www.samenvoordeklant.nl/webinar-wijziging-suwi
https://werkgeversanno.nu/regiozoeken.html
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now/now-nl-leert-door
https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/nieuwe-coronasteun-kabinet-aanvullend-sociaal-pakket-voor-hulp-bij-baanverlies-en-schulden
https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/KennisdocumentWetbanenafspraakenquotumarbeidsbeperktenvoorjaar2020.pdf
https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/KennisdocumentWetbanenafspraakenquotumarbeidsbeperktenvoorjaar2020.pdf


SAMENWERKING MET BRANCHE-ORGANISATIES
Van VNO-NCW ontvingen we de vraag: Hoe kunnen we brancheorganisaties helpen om hun leden op 
een eenvoudige manier te informeren over de publieke dienstverlening van UWV, SLW en regionale 
WSP’s. Hassan Kaddouri (Landelijk adviseur UWV) en Jacqueline Mooiman (adviseur SLW) werken 
aan een oplossing hiervoor, samen met o.a VNO-NCW. Hier hoor je binnenkort meer over!

PRAKTIJKVOORBEELDEN
Op de website www.samenvoordeklant.nl staan ontzettend veel praktijkvoorbeelden uitgewerkt. Ken 
je deze al? Recente voorbeelden uit dit enorme arsenaal aan inspiratie :
• Baanbrekers helpt scholen inclusief worden
• Reintegreren door de mens weer mens te laten zijn
• Het ene moment moet je iemand aanraken, en even later mag je niet binnen 1,5 meter komen

BIJEENKOMSTEN EN INSPIRATIELIJST VOOR WERKGEVERS
Op 11 juni 2020 organiseerden we een online werkgeversbijeenkomst en werd veel kennis 
uitgewisseld rondom het thema inclusie. Daar deelden de werkgevers onderling veel tips, die we in 
een inspiratielijst hebben samengevat: Bevorder inclusie binnen je hele organisatie! Inspiratie voor 
werkgevers. Deze tips kan je gebruiken om ook jouw werkgevers te inspireren. Je collega’s kunnen de 
inspiratielijst wellicht ook gebruiken. Verspreiden? Graag! We hebben de lijst ook gedeeld met 
landelijke werkgeversorganisaties AWVN en VNO-NCW. De werkgevers hebben zeker behoefte aan 
een vervolg!

Op 16 juni 2020 organiseerden we een online bijeenkomst voor de regio’s. We wisselden daarin 
ervaringen en initiatieven uit over werkgeversdienstverlening én werkzoekendendienstverlening in 
Corona-tijd. Het uitgebreide verslag ontving je op 2 jul, incl interessante documenten. Heb je daar 
nog interesse in? Laat het ons weten! 
Tijdens deze bijeenkomst kwam een duidelijk signaal: graag meer van dit soort (online) sessies, en 
liefst op specifieke thema’s! Zo ontstond de uitnodiging: na de zomer zouden we welkom zijn bij Hof 
van Saksen in Twente, een gastvrije werkgever die ontzettend veel mogelijkheden biedt aan 
werkzoekenden. Deze bijeenkomst was gepland op 17 september, maar kon helaas vanwege Corona 
toch niet plaatsvinden. Maar deze houd je nog tegoed.

http://www.samenvoordeklant.nl/
https://www.samenvoordeklant.nl/schakelpunt-landelijke-werkgevers
http://www.samenvoordeklant.nl/
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/baanbrekers-helpt-scholen-inclusief-te-worden
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/re-integreren-door-de-mens-weer-mens-te-laten-zijn
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/op-het-ene-moment-moet-je-iemand-aanraken-en-even-later-mag-je-niet-binnen-anderhalve
https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/Inspiratie voor werkgevers.pdf
https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/Inspiratie voor werkgevers.pdf


UPDATE CONTACTEN EN AFSPRAKEN MET WERKGEVERS EN REGIO’S
De komende tijd lopen er wat arrangementen die in de begintijd van het Schakelpunt zijn afgesloten 
met werkgevers af. We kijken hoe we de afspraken kunnen verlengen of dat er nieuwe afspraken 
gemaakt zullen worden. We houden jullie daarnaast graag doorlopend op de hoogte van de 
ontwikkelingen in de gesprekken met werkgevers, die we samen met UWV voeren. Hieronder weer 
een actueel overzicht. 

Albert Heijn: Bij Albert Heijn lopen de plaatsingen van kandidaten uit de doelgroep van de 
banenafspraak onder strikte voorwaarden gewoon door. Neem gerust contact op met je 
aanspreekpunt van Albert Heijn om kansen in jouw regio te bespreken.

A.S. Watson: Op dit moment lopen de gesprekken met A.S. Watson (Kruidvat en Trekpleister) om te 
zien hoe we de samenwerking weer een nieuwe boost kunnen geven. De verwachting is dat we in de 
loop van september met een mail naar de contactpersonen meer duidelijkheid kunnen geven.

Axxicom Thuishulp: Ondanks de corona-crisis zet Axxicom Thuishulp door om landelijke afspraken 
vorm te geven. Het proces loopt en betrokken 14 regio’s zijn geïnformeerd. Ook UWV is aangesloten. 
Medio september zijn de vervolggesprekken. 

CSU & TZorg: Het definitief maken van de samenwerking loopt wat vertraging op vanwege Corona. 
Zodra hier meer over bekend is zullen we jullie informeren. 

Cycloon Post- en Fietskoeriers: Het arrangement met Cycloon, in samenwerking met de collega van 
UWV vormgegeven, is verstuurd aan de desbetreffende regio’s. De implementatie is inmiddels weer 
opgestart. De betreffende regio’s bespreken het arrangement. 

EW Facility Services: Momenteel geldt een voorlopige vacaturestop vanwege Corona. Het verzenden 
van de nieuwsbrief zal in september 2020 plaatsvinden. 

Facilicom: Samen met de landelijk adviseur van UWV en de adviseur SLW wordt gewerkt aan een 
arrangement voor alle BV’s die vallen onder Facilicom. De eerste stappen zijn gezet om te komen tot 
mooie afspraken. 

GreenFox: De gesprekken over het arrangement met Greenfox zijn goed verlopen. Op dit moment 
selecteert Greenfox de regio’s waarmee ze het arrangement in eerste instantie willen uitvoeren. De 
verwachting is dat dit in september afgerond zal zijn. Deze regio’s worden dan aangeschreven. 

http://www.samenvoordeklant.nl/
https://www.samenvoordeklant.nl/schakelpunt-landelijke-werkgevers
http://www.ah.nl/
https://www.werkenbijaswatson.nl/
https://www.axxicom.nl/home
https://www.tzorg.nl/
https://www.cycloon.eu/
https://www.ew.nl/
https://facilicom.nl/home
http://green-fox.nl/


ISS Facility Services: Er is een voorlopige vacaturestop vanwege Corona. Samen met ISS maken we 
afspraken om de samenwerking met de arbeidsmarktregio’s te versterken en kansen te benutten 
zodra ze ontstaan.  

Keolis: Samen met de landelijk adviseur van UWV en regionale medewerkers van UWV en gemeente 
wordt gewerkt aan een wervings- en opleidingsplan voor de lange termijn voor deze vervoersdienst. 
Dit zal de basis vormen voor een later op te stellen arrangement.

PO-/VO-raad, de Baanbrekers: Dit arrangement is gericht op verbinding van de sector onderwijs met 
de regio’s. Het komt voort uit het streven om de inclusiviteit binnen deze sector te vergroten. Het 
arrangement is momenteel in behandeling bij de besturen van de PO- en VO-raad (primair en 
voortgezet onderwijs). De prioriteit ligt momenteel begrijpelijkerwijs bij het vormgeven van 
aangepast onderwijs.

Praxis: Praxis wil graag de afspraken zoals die zijn gemaakt in februari 2020 tot uitvoering laten 
komen. Eind juli zijn daarom alle accounthouders geïnformeerd en er is een geüpdatete winkellijst 
naar iedereen verstuurd.

RataPlan: De pilot met kringloopwinkels van Rataplan is succesvol gebleken en zou worden 
uitgebreid. Het streven was om de uitbreiding, samen met de collega van UWV, in het eerste 
kwartaal af te ronden. Door Corona bleek dit niet haalbaar. De contacten richten zich nu op 
ondersteuning en waar mogelijk op vooruit kijken naar ontwikkelingen.

Total Servauto: Eind september staat een gesprek gepland om te zien hoe we de samenwerking 
verder kunnen voortzetten.

Vermaat Groep: Ook bij horeca- en catering organisatie Vermaat Groep staan de vacatures even on 
hold. We blijven de regio’s goed informeren over de verdere stappen.

Ziengs & Scapino: In oktober 2020 gaan we weer in gesprek met deze werkgever om te zien of een 
herstart na Corona mogelijk is en hoe. Hierover is een informerende mail aan de accounthouders 
gestuurd dd 21 juli j.l. 

123rijinstructeur: Samen met een landelijk collega van UWV lopen gesprekken over opleidingen met 
baangarantie. Op dit moment is nog niet bekend of dit een volledig arrangement wordt, of dat er 
wellicht wordt gekozen voor het leggen van een verbinding tussen de samenwerkende werkgevers 
en de regio’s.

http://www.samenvoordeklant.nl/
https://www.samenvoordeklant.nl/schakelpunt-landelijke-werkgevers
https://www.nl.issworld.com/
https://www.keolis.nl/
https://www.vo-raad.nl/nieuws/nieuw-project-baanbrekers-ondersteunt-schoolbesturen-met-banenafspraak
https://www.werkenbijpraxis.nl/
https://rataplan.nl/
https://www.total.nl/ontdek-total/werken-bij-total
https://vermaatgroep.nl/
https://www.ziengs.nl/
https://www.scapino.nl/


 
KALENDER
Voor 2020 staan nog diverse bijeenkomsten gepland. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom 
Corona bezien we in welke vorm deze al dan niet door gaan.
30 september:  Webinar SUWI door de Programmaraad
Najaar:  Bijeenkomst voor werkgevers en regio-contactpersonen (onder voorbehoud)
Najaar:  Themasessie Online Banenmarkt (onder voorbehoud) 
5 november:  Praktijkdag in Nieuwegein.  

Zoals het er nu naar uitziet wordt dit een ‘hybride’ event. Dat betekent een fysieke 
bijeenkomst die desgewenst ook live online te volgen is.

10 december: Online Eindejaarsborrel (onder voorbehoud)

HOSTING SCHAKELPUNT VANAF 2021
Per 1 januari 2021 zal het Schakelpunt bij een arbeidsmarktregio worden ondergebracht. Dit omdat 
de pilotfase is afgerond en de landelijke werkgeversdienstverlening structureel wordt geborgd. Met 
drie arbeidsmarktregio’s zijn VNG, het ministerie van SZW, UWV en het Schakelpunt in gesprek. Dit 
najaar is er naar verwachting helderheid hierover.

https://www.samenvoordeklant.nl/webinar-wijziging-suwi
http://www.samenvoordeklant.nl/
https://www.samenvoordeklant.nl/schakelpunt-landelijke-werkgevers
https://www.samenvoordeklant.nl/schakelpunt-landelijke-werkgevers
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