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SCHAKELPUNT IN DE PERS
ISS Facility Services en de Programmaraad brachten gezamenlijk een persbericht uit over de 
samenwerking in de arbeidsmarktregio’s Zwolle en Drechtsteden. In oktober volgde een persbericht 
over de uitbreiding van de samenwerking naar de regio Midden-Holland.

Het afgelopen halfjaar zijn er verschillende projecten die lopen via het Schakelpunt in het nieuws 
geweest. De schoolkoepels VO-/PO-raad maakten een video over hun project De Baanbrekers. Bij deze 
het bericht inclusief video op LinkedIn.

 
CONTACTEN EN AFSPRAKEN MET WERKGEVERS EN REGIO’S
Sinds de vorige nieuwsbrief ( juni) zijn er met verschillende landelijke werkgevers afspraken gemaakt 
of verdiept over het aan de slag helpen van mensen met afstand tot werk. De behoeften van de 
werkgevers variëren sterk, blijkt keer op keer. Hieronder de stand van zaken:

EW Facility Services en Vermaat: De arrangementen met hospitality-werkgevers EW Facility Services 
en Vermaat zijn aangeboden aan de 35 arbeidsmarktregio's. Het zijn gezamenlijke arrangementen 
met UWV. De officiële ondertekening is op 16 december. In januari willen we een aantal sessies 
organiseren om de arrangementen samen met de mensen van de uitvoering vorm te geven. 

ISS: Onlangs hebben de arbeidsmarktregio's Zwolle, Drechtsteden en Midden Holland afspraken 
gemaakt met ISS Facility Services over samenwerking. Op dit moment lopen er nog gesprekken om 
de samenwerking tussen regio’s en ISS te versterken (al dan niet met een arrangement).

Praxis: Op 12 en 13 februari komen alle medewerkers van Praxis bij elkaar voor een groot event. 
Tijdens dat event wordt het arrangement met het Schakelpunt ondertekend. De uitvoering kan al 
eerder starten. Neem dan wel eerst contact op met Mary van de Looij of Soraya Engelsma. Zij kunnen 
Praxis dan tijdig inlichten.

Servauto (Total): Door personele wisselingen bij Total laat de ondertekening van het arrangement 
nog even op zich wachten. Deze maand zitten we weer aan tafel met Servauto.

Ziengs/Scapino: We hopen zo snel mogelijk een datum te communiceren over de ondertekening van 
het arrangement met de schoenenketen Zieng/Scapino. We willen een bijeenkomst organiseren voor 
alle operationeel betrokkenen, voor zowel de rayon managers van Ziengs en Scapino als de 
accounthouders.  >>
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Rataplan: In een aantal regio’s heeft een pilot gedraaid met Stichting Rataplan betreffende de 
werving van werkzoekenden voor de bemande en onbemande fietsenstallingen van de NS.  
De ervaringen zijn positief en daarom wordt de pilot met drie maanden verlengd. Er zijn plannen om 
de pilot om te zetten naar een volwaardig arrangement voor werkzoekenden van zowel gemeenten 
als UWV. Dat arrangement gaat niet alleen over de werving voor de fietsenstallingen, maar ook voor 
de Rataplan-kringloopwinkels. 

Cycloon: Het arrangement met Cycloon Post- en Fietskoeriers is bijna afgerond. Het gaat hier om de 
werving van werkzoekenden voor de postbezorging. Cycloon zoekt kandidaten binnen de brede 
doelgroep van de Participatiewet, een doelgroep waarmee het bedrijf veel ervaring heeft. Ook bij dit 
arrangement wordt samengewerkt met UWV, waardoor werkzoekenden van zowel gemeenten als 
UWV in aanmerking komen voor een plek bij Cycloon.

Arriva en Keolis Syntus: De vervoersbedrijven Arriva en Keolis Syntus zoeken voor de regio’s waarin 
zij actief zijn buschauffeurs en afhankelijk van de regio ook technisch en ondersteunend personeel. 
Waar nodig kunnen opleidingen en trainingen worden ingezet. Waarschijnlijk worden de 
arrangementen begin komend jaar afgerond, waarna ze worden voorgelegd aan de arbeids-
marktregio’s voor doelgroepen van gemeenten en UWV. 

Greenfox: Het bedrijf Greenfox Social Return neemt voor diverse grote, landelijke partijen in bouw 
en techniek de invulling van social return voor zijn rekening. Kandidaten krijgen een opleiding en 
begeleiding tijdens het werk. De gesprekken over dit arrangement verlopen voorspoedig.  
We verwachten dan ook dat we het arrangement met Greenfox begin 2020 kunnen voorleggen aan 
de regio’s.

PO-/VO-raad, de Baanbrekers: De onderwijskoepels zijn het project De Baanbrekers gestart om 
meer mensen uit het Doelgroepenregister een plek te bieden binnen de scholen. In het eerste 
kwartaal 2020 wordt een overkoepelende intentieverklaring ondertekend, als extra stimulans om 
schoolbesturen en arbeidsmarktregio’s met elkaar te verbinden. De voorkeuren om mensen aan de 
slag te helpen verschillen per schoolbestuur. De mogelijkheden en de soort plekken kunnen dan ook 
per school verschillen.
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EXTRA ONDERSTEUNING VOOR REGIO’S
De drie adviseurs van het Schakelpunt hebben ieder een aantal arbeidsmarktregio’s ‘geadopteerd’.  
In deze adoptieregio’s gaan we in gesprek over zaken naast de uitvoering van arrangementen. 
Bijvoorbeeld over de samenwerking met alle partijen in de regio en mogelijkheden tot het 
verbeteren van de werkgeversdienstverlening. Overigens hebben ook de landelijke adviseurs  
van UWV regio’s ‘geadopteerd’. 

OPBRENGST INTERVISIE 17 OKTOBER 2019
Op 17 oktober was er een intervisiebijeenkomst voor de aanspreekpunten van de arbeidsmarktregio’s. 
De vraag die gezamenlijk werd gekozen was: ‘Hoe organiseer je commitment op regionaal niveau voor 
een landelijk arrangement bij werkgever én de samenwerkende publieke dienstverleners in de regio?’

De bijeenkomst leverde tal van inzichten, tips & tricks op, zoals: 
• Bouw aan een duurzame relatie
• Waar zou je kunnen starten – proefdraaien
• Hoe breng je de operatie regionaal bij elkaar: er is niet één oplossing, maar een geheel aan tools
• Hoe informeert de werkgever haar achterban

Met drie van de aangeleverde adviezen gaat het Schakelpunt aan de slag:
• Geef terugkoppeling over landelijke ontwikkelingen (zie deze nieuwsbrief) 
• Bied inzicht in de vertaling van het landelijke arrangement naar de regionale uitvoering
• Ontwikkel een ‘Checklist Implementatie’ voor werkgevers

Arbeidsmarktregio Contact Arbeidsmarktregio Contact

Groningen Michiel Midden-Holland Jacq 

Friesland Michiel Haaglanden Mary 

Noord Holland Noord Jacq Midden Gelderland Mary

Drenthe Michiel Rijnmond Mary

Zwolle Michiel Rivierenland Mary

Flevoland Michiel Gorinchem Michiel

Zaanstreek/Waterland Jacq Rijk van Nijmegen Mary 

Zuid-Kennemerland en IJmond Jacq Drechtsteden Jacq

Twente Michiel Noordoost-Brabant Mary

Groot-Amsterdam Jacq West-Brabant Mary

Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Michiel Zeeland Jacq 

Gooi- en Vechtstreek Michiel Midden-Brabant Mary

Holland Rijnland Jacq Noord-Limburg Mary

Midden-Utrecht Michiel Helmond-De Peel Mary 

Amersfoort Michiel Zuidoost-Brabant Mary

FoodValley Michiel Midden-Limburg Mary

Achterhoek Michiel Zuid-Limburg Mary

Zuid-Holland Centraal Jacq
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RECENTE ONTWIKKELINGEN VANUIT DE LANDELIJKE POLITIEK
De Programmaraad bereidt met de regio’s een online communicatiecampagne voor om de 
werkgeversservicepunten op een eenduidige en herkenbare manier onder de aandacht te brengen 
van onder meer werkgevers. Deze campagne wordt naar verwachting gelanceerd in april 2020.

De vereenvoudiging Banenafspraak gaat in het voorjaar naar de Tweede Kamer maar wordt eerst 
aangeboden voor internetconsultatie. De vereenvoudigde wet maakt geen verschil meer tussen 
markt- en overheidswerkgevers. Daarnaast worden de boetes uit de quotumregeling vervangen door 
een ‘inclusiviteitsopslag’ en een bonus. De inclusiviteitsopslag wordt een heffing via de bestaande 
sociale premies, vergelijkbaar met de bestaande kinderopvangheffing. Als bonus geldt het 
loonkostenvoordeel. De hoogte hangt af van de tijd die werknemers met een arbeidsbeperking 
jaarlijks werken bij een werkgever. 

De vele reacties op het Breed offensief hebben geleid tot aanscherping van het wetsvoorstel. Er 
wordt een aanvraagmogelijkheid voor cliënten en werkgevers voor ondersteuning op maat 
voorgesteld in aansluiting op de behoefte, overigens zonder dat er een recht op een specifieke 
voorziening ontstaat ( jobcoaching). Verder wordt er gewerkt aan harmonisatie van instrumenten en 
er komt een vrijlatingsregeling voor mensen die in deeltijd werken met loonkostensubsidie. De vier 
weken zoektermijn voor jongeren die zijn aangewezen op loonkostensubsidie of medische uren-
beperkt zijn, komt te vervallen. Het ministerie van SZW wil het wetsvoorstel nog dit jaar aanbieden 
aan de Tweede Kamer.

Het ministerie werkt aan vereenvoudiging en verbetering van het instrument loonkostensubsidie. 
Onder meer door uniformering van de loonwaardemeting van zowel gemeenten als UWV. De meting 
kan nog wel door verschillende aanbieders worden uitgevoerd. Ook het werkproces - 
betaalmomenten, brieven en het opvragen van loonstrookjes - wordt gestroomlijnd. Het ‘preferent 
werkproces’ dat 25 gemeenten al hebben geïmplementeerd, wordt volgend jaar uitgerold over de 
rest van Nederland.

Het Ontwerpbesluit Suwi beoogt de werkgeversdienstverlening en de matching te verbeteren. 
Belangrijk onderdeel is dat er in elke arbeidsmarktregio één gezamenlijk publiek 
werkgeversservicepunt komt met hetzelfde basispakket aan dienstverlening. Alle uitvoerders gaan 
werken vanuit één gezamenlijk uitvoeringsplan voor de werkgeversdienstverlening. Meerdere 
fysieke loketten per regio blijven mogelijk. Gemeenten en UWV maken ook hun instrumenten en 
voorzieningen tenminste transparant. Harmonisatie van instrumenten en processen wordt 
aangemoedigd. Het besluit-SUWI treedt waarschijnlijk in werking op 1 januari 2021.

Er komt een ministeriële regeling voor de nieuwe verdeling van het aantal beschikbare beschut-
werkplekken voor 2020 over de verschillende gemeenten. Het totaal aantal plekken gaat van 6.000 
dit jaar naar 7.400 komend jaar.  >>
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In november heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor vereenvoudiging van de 
Wajong. Twee belangrijke vernieuwingen zijn dat het recht op Wajong moet kunnen herleven tot 
aan de AOW-leeftijd. Tot nu toe is dat gedurende maximaal vijf jaar en dat blijkt een grote 
belemmering te zijn voor mensen om te gaan werken. Ook moet het voor Wajong’ers makkelijker 
worden te studeren.

Vorige maand het ministerie van SZW het Berenschot-onderzoek naar de ervaringen van werkgevers 
met de Participatiewet gepubliceerd. Het gaat hier om de uitkomsten van de derde meting van het 
ervaringsonderzoek Participatiewet. 

Zie voor meer ontwikkelingen het Programmaraadjournaal van december.

KORTE BEHOEFTEPEILING SCHAKELPUNT
We sluiten in 2020 ook weer graag goed aan op de behoeften en mogelijkheden van de doelgroepen 
binnen de arbeidsmarktregio’s. Input is dan natuurlijk onmisbaar. Daarom deze behoeftepeiling. Zou je 
deze korte enquête willen invullen voor 23 december? Dan nemen we dit mee in de plannen voor 2020!

SAMENWERKING MET AH IN DE SCHIJNWERPERS OP DE LAATSTE PRAKTIJKDAG
Op de Praktijkdag van 7 november verzorgde het Schakelpunt de sessie ‘Uniforme 
functiebeschrijvingen Albert Heijn: spreken we elkaars taal?’. Het project biedt inzicht in de functies 
en bronnen bij Albert Heijn met als doel tot objectieve loonwaardebepalingen te komen, ongeacht 
de gebruikte loonwaardenmethodiek. De informatie is ook bruikbaar voor werkgeversdienstverleners 
die zo meer inzicht krijgen in de manier van werken bij Albert Heijn, waardoor de matching en 
bemiddeling gemakkelijker wordt. Het is zeker de moeite waard om het praktijkvoorbeeld te delen 
met bijvoorbeeld de contacten van Albert Heijn in de regio. De presentatie vind je hier.

KALENDER
16 december Ondertekenen arrangementen EW facilities en Vermaat
6 februari Ontmoetingsmoment tussen werkgevers en regio-contactpersonen
12 & 13 januari Praxis
Januari / februari Kennissessie ten behoeve van de uitvoering EW facilities en Vermaat 
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