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• Het ontstaan van de opdracht door SZW

• Wat het arbeidsmarktdashboard laat zien

• Betekenis ‘voor en met arbeidsmarktregio’s’

• Hoe u kunt bijdragen aan de ontwikkeling

U bent straks op de hoogte over:



UWV heeft een wettelijke taak om de arbeidsmarkt transparant te 

maken door:
– Maandelijks informatie over de vraag en aanbod te verstrekken

– Kansen en knelpunten inzichtelijk te maken  

– Gevraagd en ongevraagd advies te geven aan landelijke, regionale en sectorale 

partners

Zodat de arbeidsmarktinzichten
– Benut kunnen worden voor landelijk, regionaal en sectoraal arbeidsmarktbeleid

– Ondersteuning biedt bij marktbewerkingsplannen

– Input voor analyses kan zijn voor ondersteuningsplannen zoals ESF

Wettelijke opdracht UWV



• De vormgeving van het dashboard arbeidsmarkt- en 

sturingsinformatie

• Ophalen van informatiebehoefte en wensen

• Haalbaarheid om arbeidsmarktregio’s te betrekken

De verkenning in opdracht van SZW



De wensen die vaak benoemd worden



• De arbeidsmarktinformatie is:  

– Over de verschillende regio’s eenduidig en uniform 

– Overzichtelijk (intuïtief) 

– Visueel aantrekkelijk (visualisaties en beelden)

– Vindbaar (navigatie en klantreis)

– Toepasbaar (niet alleen pdf-publicaties)

• Het dashboard zorgt dat:

– Duiding mogelijk is (samenhang in online en persoonlijke dienstverlening)

– Voor iedere type gebruiker er een logische klantreis is 

– Het dashboard device-onafhankelijk is (mobile responsive)

• In de eerste fase gaat het om bestaande informatie beter te ontsluiten en niet om nieuwe 

informatie te realiseren

Uitgangspunten van het dashboard



Gebruikerstype van het dashboard



Ontwerp



• Wensen en behoeften van de 

arbeidsmarktregio’s in (door)ontwikkeling 

staan centraal

• Maandelijkse werkgroepsessies

Voor en met de arbeidsmarktregio’s



• Stuurgroep: Yvette Memelink (VNG), Gerlinde 

Schepers (Programmaraad) en Ad Geluk (SBB)

• Klankbordgroep: VNO-NCW, SBB, SZW, UWV, 

Gemeenten, 

• Werkgroep: Noord-Holland Noord, Friesland, 

Drenthe, Groningen, West Brabant, Holland 

Rijnland, Food-Valley, Zuid-Oost Brabant.

• Review: Haaglanden en Zeeland

• Communicatieteam: UWV en Programmaraad

Betrokkenheid van de arbeidsmarktregio’s



Planning



• Heeft u wensen? Laat het ons weten

• Wilt u meewerken aan het dashboard? Geef uw 

contactgegevens aan ons door en wij benaderen u voor 

demo’s

• Vragen of interesse? Neem contact op met 

Wouter van Dam (wouter.vandam@uwv.nl)

Hoe kunt u bijdragen?




