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.  Achtergrond 

In ,  en  heeft Andersson Elffers Felix (AEF) een behoeftenonderzoek onder de 
doelgroep van de Programmaraad Arbeidsmarkt uitgevoerd. Met deze onderzoeken is inzicht 
verkregen in de behoeften van medewerkers van gemeenten, regionale werkbedrijven, SW-
bedrijven en UWV aan ondersteuning door de Programmaraad Arbeidsmarkt. In opdracht van de 
Programmaraad Arbeidsmarkt is in februari  opnieuw een behoeftenonderzoek uitgevoerd. 
Met de uitkomsten van dit onderzoek wil de Programmaraad Arbeidsmarkt het 
ondersteuningsaanbod actualiseren met als doel om dit zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij 
de wensen van de doelgroep.  

.  Behoeftenonderzoek 

Het behoeftenonderzoek is uitgevoerd door middel van een digitale vragenlijst (zie bijlage). De 
link naar deze vragenlijst is op  februari jl. gecommuniceerd naar de doelgroep van 
de Programmaraad Arbeidsmarkt. Op  februari jl. is een herinnering gestuurd.  
 
De doelgroep van de vragenlijst bestaat uit:  
- medewerkers van gemeenten: teamleiders/managers/hoofden werk en inkomen, 

medewerkers – zowel beleid als uitvoering – werk en inkomen / participatie gemeenten en 
(intergemeentelijke) sociale diensten; 

- teamleiders/hoofden en medewerkers – zowel beleid als uitvoering – van regionale 
werkbedrijven; 

- managers, (proces) coördinatoren en teamleiders van SW-bedrijven; 
- managers/teamleiders en uitvoerend medewerkers UWV; 
- partners van de arbeidsmarktregio, zoals werkgeversservicepunten, onderwijsinstellingen 

en zorg-/ GGZ-instellingen. 
 
Uiteindelijk is de vragenlijst door  respondenten ingevuld. Niet alle vragen zijn standaard 
door alle respondenten beantwoord waardoor per vraag de analyse niet standaard is gebaseerd 
op de antwoorden van  respondenten.   
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.  Achtergrond respondenten 

 
 

 

 

 

 

 

 
Deze vraag is door  respondenten beantwoord. Van de  respondenten is meer dan een 
derde ( %) werkzaam bij een gemeente. Circa een derde van de respondenten is werkzaam 
bij een andere organisatie dan een gemeente, SW-bedrijf of UWV-kantoor. Hierbij gaat het vooral 
om onderwijsinstellingen, regionale samenwerkingsverbanden, werkgeversservicepunten,  
zorgaanbieders (vooral GGZ), adviseurs en zelfstandigen.   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Deze vraag is door  respondenten beantwoord. De meeste respondenten ( %) zijn 
werkzaam in de uitvoering. Van de % van de respondenten die aangeven een andere functie 
te hebben, betreft dit in de meeste gevallen een combinatie van meerdere functies – vooral 
beleid en uitvoering – of respondenten noemen concreet de naam van de functie, zoals: 
jobcoach, jurist en communicatieadviseur.   
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Deze vraag is door  respondenten beantwoord. Een groot deel van de respondenten ( %) 
is  jaar of langer werkzaam in de huidige functie. Circa % is tot  jaar in de huidige functie 
actief.  

.  Ervaring ondersteuningsaanbod Programmaraad Arbeidsmarkt 

 
 

 

 

 

 

 
Deze vraag is door  respondenten beantwoord. Ruim % heeft in de huidige functie eerder 
gebruikt gemaakt van het ondersteuningsaanbod van de Programmaraad Arbeidsmarkt. 
Van deze % (  respondenten) is:  
- 39% (50 respondenten) werkzaam bij een gemeente, waarvan:  

- % uitvoering; 
- % beleid; 
- % leidinggeven/aansturen/coördineren. 

- 30% (38 respondenten) werkzaam bij een andere organisatie, waarvan:  
- % uitvoering; 
- % leidinggeven/aansturen/coördineren; 
- % andere functie; 
- % beleid. 

- 22% (29 respondenten) werkzaam bij een UWV-kantoor, waarvan: 
- % uitvoering; 
- % leidinggeven/aansturen/coördineren; 
- % beleid. 

- 9% (12 respondenten) werkzaam bij een SW-bedrijf, waarvan: 
- % beleid; 
- % leidinggeven/aansturen/coördineren; 
- % uitvoering. 
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Deze vraag is beantwoord door de  respondenten die bij de vorige vraag aangaven dat zij 
eerder gebruik hebben gemaakt van het ondersteuningsaanbod van de Programmaraad 
Arbeidsmarkt. Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. De respondenten hebben 
vooral ervaring met het raadplegen van de website samenvoordeklant.nl, het bezoeken van de 
landelijke Praktijkdagen, het raadplegen van de toolkit met (landelijke) instrumenten, het 
raadplegen van het Programmaraadjournaal, en het bezoeken van bovenregionale 
bijeenkomsten gericht op specifieke thema’s.    
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.  Samenwerking binnen de arbeidsmarktregio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze vraag is door  respondenten beantwoord. Van de respondenten wenst % 
ondersteuning bij het thema ‘samenwerking binnen de arbeidsmarktregio’. Van deze % 
(  respondenten) is:  
- 42% (53 respondenten) werkzaam bij een andere organisatie, waarvan:  

- % uitvoering; 
- % leidinggeven/aansturen/coördineren; 
- % andere functie; 
- % beleid. 
Van de  respondenten zijn er  werkzaam bij partners van de arbeidsmarktregio (o.a. 
WSP, onderwijsinstellingen en zorg-/ GGZ-instellingen). 

- 28% (37 respondenten) werkzaam bij een gemeente, waarvan:  
- % beleid; 
- % uitvoering; 
- % leidinggeven/aansturen/coördineren. 

- 22% (29 respondenten) werkzaam bij een UWV-kantoor, waarvan: 
- % uitvoering; 
- % leidinggeven/aansturen/coördineren; 
- % beleid; 

- 8% (11 respondenten) werkzaam bij een SW-bedrijf, waarvan: 
- % uitvoering; 
- % leidinggeven/aansturen/coördineren; 
- % beleid. 

 
De respondenten die ondersteuning wensen bij het thema ‘samenwerking binnen de 
arbeidsmarktregio’, noemen de volgende specifieke thema’s het vaakst: praktijkvoorbeelden 
ketensamenwerking, samenwerking kleine gemeenten (niet zijnde centrumgemeenten), 
aandacht besteden aan succesvolle vormen van samenwerking.   
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Bij de genoemde thema’s is geen significant verschil tussen de respondenten die werkzaam zijn 
bij gemeenten, SW-bedrijven, UWV-kantoren of andere organisaties. Ook is geen significant 
verschil waarneembaar tussen de type functies waarin de respondenten werkzaam zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respondenten konden maximaal  antwoorden geven op de vraag welke vorm van 
ondersteuning het meest wenselijk is. Deze vraag is door  respondenten beantwoord. De 
meest gegeven antwoorden zijn het organiseren en/of faciliteren van regionale of lokale sessies 
over dit thema, het uitwerken en delen van casuïstiek en het behandelen van het thema tijdens 
Praktijkdagen.    

.  Werkgeversdienstverlening 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze vraag is door  respondenten beantwoord. Van de respondenten wenst % 
ondersteuning bij het thema ‘werkgeversdienstverlening’. Van deze % (  respondenten) 
is:  
- 42% (37 respondenten) werkzaam bij een gemeente, waarvan:  

- % uitvoering;  
- % beleid; 
- % leidinggeven/aansturen/coördineren. 

- 32% (28 respondenten) werkzaam bij een andere organisatie, waarvan:  
- % leidinggeven/aansturen/coördineren; 
- % uitvoering; 
- % andere functie; 
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- % beleid. 
Van de  respondenten zijn er  werkzaam bij partners van de arbeidsmarktregio (o.a. 
WSP, onderwijsinstellingen en zorg-/ GGZ-instellingen). 

- 23% (20 respondenten) werkzaam bij een UWV-kantoor, waarvan: 
- % uitvoering; 
- % beleid; 
- % leidinggeven/aansturen/coördineren; 
- % andere functie.  

- 3% (3 respondenten) werkzaam bij een SW-bedrijf, allemaal op het gebied van 
leidinggeven/aansturen/coördineren. 

 
De respondenten die ondersteuning wensen bij het thema ‘werkgeversdienstverlening’, noemen 
de volgende specifieke thema’s het vaakst: best practices over nieuwe ontwikkelingen in het 
werkveld, voorlichting werkgevers over het in dienst nemen van doelgroep kandidaten, en 
harmonisering werkgeversdienstverlening.   
 
Bij de genoemde thema’s is geen significant verschil tussen de respondenten die werkzaam zijn 
bij gemeenten, SW-bedrijven, UWV-kantoren en andere organisaties. Ook is geen significant 
verschil waarneembaar tussen de type functies waarin de respondenten werkzaam zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respondenten konden maximaal  antwoorden geven op de vraag welke vorm van 
ondersteuning het meest wenselijk is. Deze vraag is door  respondenten beantwoord. De meest 
gegeven antwoorden zijn het organiseren van regionale of lokale sessies over dit thema,  het 
publiceren van FAQ’s, handreikingen en relevante informatie op samenvoordeklant.nl, en het 
behandelen van het thema tijdens Praktijkdagen.    
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.  Werkzoekendendienstverlening 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze vraag is door  respondenten beantwoord. Van de respondenten wenst % 
ondersteuning bij het thema ‘werkzoekendendienstverlening’. Van deze % (  
respondenten) is:  
- 43% (32 respondenten) werkzaam bij een andere organisatie, waarvan:  

- % leidinggeven/aansturen/coördineren; 
- % andere functie; 
- % beleid; 
- % uitvoering. 
Van de  respondenten zijn er  werkzaam bij partners van de arbeidsmarktregio (o.a. 
WSP, onderwijsinstellingen en zorg-/ GGZ-instellingen). 

- 26% (19 respondenten) werkzaam bij een gemeente, waarvan:  
- % uitvoering; 
- % beleid; 
- % leidinggeven/aansturen/coördineren. 

- 22% (16 respondenten) werkzaam bij een UWV-kantoor, waarvan: 
- % uitvoering; 
- % leidinggeven/aansturen/coördineren; 
- % andere functie.  

- 9% (7 respondenten) werkzaam bij een SW-bedrijf, waarvan: 
- % leidinggeven/aansturen/coördineren; 
- % uitvoering. 

 
De respondenten die ondersteuning wensen bij het thema ‘werkzoekendendienstverlening’, 
noemen de volgende specifieke thema’s het vaakst: transparant werkzoekendenbestand binnen 
de arbeidsmarktregio, organiseren matchdagen voor kandidaten, vindbaarheid instrumenten en 
ondersteuning voor werkzoekenden.  
 
Bij de genoemde thema’s is geen significant verschil tussen de respondenten die werkzaam zijn 
bij gemeenten, SW-bedrijven, UWV-kantoren en andere organisaties. Ook is geen significant 
verschil waarneembaar tussen de type functies waarin de respondenten werkzaam zijn.  
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Respondenten konden maximaal  antwoorden geven op de vraag welke vorm van 
ondersteuning het meest wenselijk is. Deze vraag is door  respondenten beantwoord. De meest 
gegeven antwoorden zijn het organiseren en/of faciliteren van regionale of lokale sessies over dit 
thema, het publiceren van FAQ’s, handreikingen en relevante informatie op 
samenvoordeklant.nl, en het uitwerken en delen van interessante casuïstiek en interessante 
voorbeelden.   

.  Vakmanschap & scholing van medewerkers 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Deze vraag is door  respondenten beantwoord. Van de respondenten wenst % 
ondersteuning bij het thema ‘vakmanschap & scholing van medewerkers (o.a. mensen met 
multi-problematiek arbeidsfit maken’. Van deze % (  respondenten) is: 
- 32% (29 respondenten) werkzaam bij een andere organisatie, waarvan:   

- % leidinggeven/aansturen/coördineren; 
- % andere functie; 
- % uitvoering; 
- % beleid. 
Van de  respondenten zijn er  werkzaam bij partners van de arbeidsmarktregio (o.a. 
WSP, onderwijsinstellingen en zorg-/ GGZ-instellingen). 

- 20% (18 respondenten) werkzaam bij een UWV-kantoor, waarvan: 
- % uitvoering; 
- % beleid; 
- % leidinggeven/aansturen/coördineren. 
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- 40% (36 respondenten) werkzaam bij een gemeente, waarvan:  
- % uitvoering; 
- % beleid; 
- % leidinggeven/aansturen/coördineren. 

- 8% (7 respondenten) werkzaam bij een SW-bedrijf, waarvan: 
- % leidinggeven/aansturen/coördineren; 
- % beleid. 

 
De respondenten die ondersteuning wensen bij het thema ‘vakmanschap & scholing van 
medewerkers’, noemen de volgende specifieke thema’s het vaakst: vakmanschap op het gebied 
van mensen met een psychische kwetsbaarheid (hoe effectief omgaan met mensen met GGZ-
problematiek), methodisch handelen, en gespreksvoering. 
 
Bij de genoemde thema’s is geen significant verschil tussen de respondenten die werkzaam zijn 
bij gemeenten, SW-bedrijven, UWV-kantoren en andere organisaties. Ook is geen significant 
verschil waarneembaar tussen de type functies waarin de respondenten werkzaam zijn.  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondenten konden maximaal  antwoorden geven op de vraag welke vorm van 
ondersteuning het meest wenselijk is. Deze vraag is door  respondenten beantwoord. De meest 
gegeven antwoorden zijn het organiseren en/of faciliteren van regionale of lokale sessies over dit 
thema en het behandelen van dit thema tijdens Praktijkdagen.  
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.  Vermindering regeldruk en gegevensuitwisseling  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze vraag is door  respondenten beantwoord. Van de respondenten wenst % 
ondersteuning bij het thema ‘vermindering regeldruk en gegevensuitwisseling’. Van deze 

% (  respondenten) is: 
- 46% (27 respondenten) werkzaam bij een gemeente, waarvan:  

- % uitvoering; 
- % leidinggeven/aansturen/coördineren; 
- % beleid. 

- 33% (20 respondenten) werkzaam bij een andere organisatie, waarvan:  
- % leidinggeven/aansturen/coördineren; 
- % andere functie; 
- % uitvoering; 
- % beleid. 
Van de  respondenten zijn er  werkzaam bij partners van de arbeidsmarktregio (o.a. 
WSP, onderwijsinstellingen en zorg-/ GGZ-instellingen). 

- 14% (8 respondenten) werkzaam bij een UWV-kantoor, waarvan: 
- % uitvoering; 
- % beleid; 
- % leidinggeven/aansturen/coördineren; 

- 7% (4 respondenten) werkzaam bij een SW-bedrijf, waarvan: 
- % beleid; 
- % leidinggeven/aansturen/coördineren. 

 
De respondenten die ondersteuning wensen bij het thema ‘vermindering regeldruk en 
gegevensuitwisseling’, noemen de volgende specifieke thema’s het vaakst: betekenis AVG voor 
gegevensuitwisseling (privacy), toewerken naar een efficiënt registratiesysteem, uniform pakket 
aan ondersteunende diensten richting werkgevers en werknemers.   
 
Bij de genoemde thema’s is geen significant verschil tussen de respondenten die werkzaam zijn 
bij gemeenten, SW-bedrijven, UWV-kantoren en andere organisaties. Ook is geen significant 
verschil waarneembaar tussen de type functies waarin de respondenten werkzaam zijn.  
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Respondenten konden maximaal  antwoorden geven op de vraag welke vorm van 
ondersteuning het meest wenselijk is. Deze vraag is door  respondenten beantwoord. De meest 
gegeven antwoorden zijn het behandelen van het thema tijdens Praktijkdagen, en het publiceren 
van FAQ’s, handreikingen en relevante informatie op samenvoordeklant.nl.   

.  Samenwerking in de keten en tussen domeinen  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze vraag is door  respondenten beantwoord. Van de respondenten wenst % 
ondersteuning bij het thema ‘samenwerking in de keten en tussen domeinen’. Van deze % 
(  respondenten) is: 
- 43% (40 respondenten) werkzaam bij een gemeente, waarvan:  

- % beleid; 
- % uitvoering; 
- % leidinggeven/aansturen/coördineren. 

- 36% (33 respondenten) werkzaam bij een andere organisatie, waarvan:   
- % leidinggeven/aansturen/coördineren; 
- % uitvoering; 
- % andere functie; 
- % beleid. 
Van de  respondenten zijn er  werkzaam bij partners van de arbeidsmarktregio (o.a. 
WSP, onderwijsinstellingen en zorg-/ GGZ-instellingen). 

- 15% (14 respondenten) werkzaam bij een UWV-kantoor, waarvan: 
- % uitvoering; 
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- % leidinggeven/aansturen/coördineren; 
- % beleid. 

- 6% (6 respondenten) werkzaam bij een SW-bedrijf, waarvan: 
- % leidinggeven/aansturen/coördineren; 
- % uitvoering;  
- % beleid. 

 
De respondenten die ondersteuning wensen bij het thema ‘samenwerking in de keten en tussen 
domeinen’ noemen de volgende specifieke thema’s het vaakst: relatie met sociaal domein brede 
opgaven, aansluiting zorg en veiligheid, en aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.   
 
Bij de genoemde thema’s is geen significant verschil tussen de respondenten die werkzaam zijn 
bij gemeenten, SW-bedrijven, UWV-kantoren en andere organisaties. Ook is geen significant 
verschil waarneembaar tussen de type functies waarin de respondenten werkzaam zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respondenten konden maximaal  antwoorden geven op de vraag welke vorm van 
ondersteuning het meest wenselijk is. Deze vraag is door  respondenten beantwoord. De meest 
gegeven antwoorden zijn het behandelen van het thema tijdens Praktijkdagen, het organiseren 
en/of faciliteren van regionale of lokale sessies over dit thema, en het uitwerken en delen van 
casuïstiek en interessante voorbeelden.  
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.  Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze vraag is door  respondenten beantwoord. Van de respondenten wenst % 
ondersteuning bij het thema ‘aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt’. Van deze % (  
respondenten) is: 
- 39% (37 respondenten) werkzaam bij een andere organisatie, waarvan:   

- % leidinggeven/aansturen/coördineren; 
- % uitvoering; 
- % andere functie; 
- % beleid. 
Van de  respondenten zijn er  werkzaam bij partners van de arbeidsmarktregio (o.a. 
WSP, onderwijsinstellingen en zorg-/ GGZ-instellingen). 

- 33% (30 respondenten) werkzaam bij een gemeente, waarvan:  
- % beleid; 
- % leidinggeven/aansturen/coördineren; 
- % uitvoering. 

- 20% (18 respondenten) werkzaam bij een UWV-kantoor, waarvan: 
- % uitvoering; 
- % leidinggeven/aansturen/coördineren; 
- % beleid. 

- 8% (7 respondenten) werkzaam bij een SW-bedrijf, waarvan: 
- % leidinggeven/aansturen/coördineren; 
- % beleid; 
- % uitvoering. 

 
De respondenten die ondersteuning wensen bij het thema ‘aansluiting onderwijs en 
arbeidsmarkt’, noemen de volgende specifieke thema’s het vaakst: delen van initiatieven en 
goede voorbeelden, hoe komen werkgevers en toekomstige werknemers met elkaar in contact, 
en hoe kan dit worden gerealiseerd als onderwijs niet lokaal is ingebed (kleinere gemeenten).  
 
Bij de genoemde thema’s is geen significant verschil tussen de respondenten die werkzaam zijn 
bij gemeenten, SW-bedrijven, UWV-kantoren en andere organisaties. Ook is geen significant 
verschil waarneembaar tussen de type functies waarin de respondenten werkzaam zijn.  
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Respondenten konden maximaal  antwoorden geven op de vraag welke vorm van 
ondersteuning het meest wenselijk is. Deze vraag is door  respondenten beantwoord. De meest 
gegeven antwoorden zijn het organiseren en/of faciliteren van regionale of lokale sessies over dit 
thema, het behandelen van het thema tijdens Praktijkdagen, en het uitwerken en delen van 
casuïstiek en interessante voorbeelden.  

.  Samenwerking Werk & Inkomen en GGZ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze vraag is door  respondenten beantwoord. Van de respondenten wenst % 
ondersteuning bij het thema ‘samenwerking Werk & Inkomen en GGZ’. Van deze % (  
respondenten) is: 
- 37% (27 respondenten) werkzaam bij een andere organisatie, waarvan:  

- % leidinggeven/aansturen/coördineren; 
- % uitvoering; 
- % beleid; 
- % andere functie.  
Van de  respondenten zijn er  werkzaam bij partners van de arbeidsmarktregio (o.a. 
WSP, onderwijsinstellingen en zorg-/ GGZ-instellingen). 

- 18% (13 respondenten) werkzaam bij een UWV-kantoor, waarvan: 
- % uitvoering; 
- % beleid; 
- % leidinggeven/aansturen/coördineren. 

- 37% (27 respondenten) werkzaam bij een gemeente, waarvan:  
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- % uitvoering; 
- % leidinggeven/aansturen/coördineren; 
- % beleid. 

- 8% (6 respondenten) werkzaam bij een SW-bedrijf, waarvan: 
- % leidinggeven/aansturen/coördineren; 
- % beleid; 
- % uitvoering. 

 
De respondenten die ondersteuning wensen bij het thema ‘samenwerking Werk & Inkomen en 
GGZ’, noemen de volgende specifieke thema’s het vaakst: werkbare praktijkvoorbeelden, elkaars 
taal leren spreken, aandacht voor de omslag van zorg naar participatie in het GGZ-veld.  
 
Bij de genoemde thema’s is geen significant verschil tussen de respondenten die werkzaam zijn 
bij gemeenten, SW-bedrijven, UWV-kantoren en andere organisaties. Ook is geen significant 
verschil waarneembaar tussen de type functies waarin de respondenten werkzaam zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respondenten konden maximaal  antwoorden geven op de vraag welke vorm van 
ondersteuning het meest wenselijk is. Deze vraag is door  respondenten beantwoord. De meest 
gegeven antwoorden zijn het organiseren en/of faciliteren van regionale of lokale sessies over dit 
thema, het behandelen van dit thema tijdens Praktijkdagen en het uitwerken en delen van 
casuïstiek en interessante voorbeelden.   
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.  Banenafspraak en doelgroepregister  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze vraag is door  respondenten beantwoord. Van de respondenten wenst % 
ondersteuning bij het thema ‘banenafspraak en doelgroepregister’. Van deze % (  
respondenten) is: 
- 38% (33 respondenten) werkzaam bij een gemeente, waarvan:  

- % uitvoering; 
- % beleid; 
- % leidinggeven/aansturen/coördineren. 

- 35% (30 respondenten) werkzaam bij een andere organisatie, waarvan:  
- % uitvoering; 
- % leidinggeven/aansturen/coördineren; 
- % beleid; 
- % andere functie.  

 Van de 30 respondenten zijn er 25 werkzaam bij partners van de arbeidsmarktregio (o.a. 
WSP, onderwijsinstellingen en zorg-/ GGZ-instellingen. 

- 19% (16 respondenten) werkzaam bij een UWV-kantoor, waarvan:  
- % uitvoering; 
- % leidinggeven/aansturen/coördineren. 

- 8% (7 respondenten) werkzaam bij een SW-bedrijf, waarvan: 
- % beleid; 
- % leidinggeven/aansturen/coördineren; 
- % uitvoering. 

 
De respondenten die ondersteuning wensen bij het thema ‘banenafspraak en doelgroepregister’, 
noemen de volgende specifieke thema’s het vaakst: verkrijgen van actuele informatie (o.a. over 
wet- en regelgeving), duidelijkheid over criteria doelgroepregister, en financiële tegemoetkoming 
gemeenten ten behoeve van de uitvoering banenafspraak.  
 
Bij de genoemde thema’s is geen significant verschil tussen de respondenten die werkzaam zijn 
bij gemeenten, SW-bedrijven, UWV-kantoren en andere organisaties. Ook is geen significant 
verschil waarneembaar tussen de type functies waarin de respondenten werkzaam zijn.  
  



 

21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respondenten konden maximaal  antwoorden geven op de vraag welke vorm van 
ondersteuning het meest wenselijk is. Deze vraag is door  respondenten beantwoord. De meest 
gegeven antwoorden zijn het publiceren van FAQ’s, handreikingen en relevante informatie op 
samenvoordeklant.nl, en het behandelen van dit thema tijdens Praktijkdagen.   

.  Beschut werk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze vraag is door  respondenten beantwoord. Van de respondenten wenst % 
ondersteuning bij het thema ‘banenafspraak en doelgroepregister’. Van deze % (  
respondenten) is: 
- 43% (38 respondenten) werkzaam bij een gemeente, waarvan:  

- % uitvoering; 
- % beleid; 
- % leidinggeven/aansturen/coördineren. 

- 33% (29 respondenten) werkzaam bij een andere organisatie, waarvan:  
- % uitvoering; 
- % leidinggeven/aansturen/coördineren; 
- % beleid; 
- % andere functie.  

 Van de 29 respondenten zijn er 26 werkzaam bij partners van de arbeidsmarktregio (o.a. 
WSP, onderwijsinstellingen en zorg-/ GGZ-instellingen. 

- 13% (11 respondenten) werkzaam bij een UWV-kantoor, waarvan:  
- % uitvoering; 
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- % leidinggeven/aansturen/coördineren. 
- 11% (10 respondenten) werkzaam bij een SW-bedrijf, waarvan: 

- % leidinggeven/aansturen/coördineren; 
- % beleid; 
- % uitvoering. 

 
De respondenten die ondersteuning wensen bij het thema ‘beschut werk’, noemen de volgende 
specifieke thema’s het vaakst: beschut werk in combinatie met Wajong, financiële 
beheersbaarheid, en voorbeelden van successen beschut werk bij reguliere werkgevers.   
 
Bij de genoemde thema’s is geen significant verschil tussen de respondenten die werkzaam zijn 
bij gemeenten, SW-bedrijven, UWV-kantoren en andere organisaties. Ook is geen significant 
verschil waarneembaar tussen de type functies waarin de respondenten werkzaam zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respondenten konden maximaal  antwoorden geven op de vraag welke vorm van 
ondersteuning het meest wenselijk is. Deze vraag is door  respondenten beantwoord. De meest 
gegeven antwoorden zijn het behandelen van dit thema tijdens Praktijkdagen en het publiceren 
van FAQ’s, handreikingen en relevante informatie op samenvoordeklant.nl. 

.  Harmonisatie instrumenten 
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Deze vraag is door  respondenten beantwoord. Van de respondenten wenst % 
ondersteuning bij het thema ‘harmonisatie instrumenten’. Van deze % (  respondenten) 
is: 
- 39% (25 respondenten) werkzaam bij een gemeente, waarvan:  

- % beleid; 
- % uitvoering; 
- % leidinggeven/aansturen/coördineren. 

- 34% (22 respondenten) werkzaam bij een andere organisatie, waarvan:  
- % uitvoering; 
- % leidinggeven/aansturen/coördineren; 
- % beleid; 
- % andere functie.  

 Van de 22 respondenten zijn er 18 werkzaam bij partners van de arbeidsmarktregio (o.a. 
WSP, onderwijsinstellingen en zorg-/ GGZ-instellingen. 

- 22% (14 respondenten) werkzaam bij een UWV-kantoor, waarvan:  
- % uitvoering; 
- % beleid; 
- % leidinggeven/aansturen/coördineren. 

- 5% (3 respondenten) werkzaam bij een SW-bedrijf, waarvan: 
- % leidinggeven/aansturen/coördineren; 
- % beleid. 

 
De respondenten die ondersteuning wensen bij het thema ‘harmonisatie instrumenten’, noemen 
de volgende specifieke thema’s het vaakst: duidelijkheid over het breed offensief, en 
mogelijkheden van harmonisatie bij regio-overstijgende afspraken.  
 
Bij de genoemde thema’s is geen significant verschil tussen de respondenten die werkzaam zijn 
bij gemeenten, SW-bedrijven, UWV-kantoren en andere organisaties. Ook is geen significant 
verschil waarneembaar tussen de type functies waarin de respondenten werkzaam zijn.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respondenten konden maximaal  antwoorden geven op de vraag welke vorm van 
ondersteuning het meest wenselijk is. Deze vraag is door  respondenten beantwoord. Het 
meest gegeven antwoord is het behandelen van dit thema tijdens Praktijkdagen.   
 



 

24 
 

.  Andere onderwerpen  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze vraag is door  respondenten beantwoord. Van de respondenten geeft % (  
respondenten) aan dat er andere onderwerpen zijn waarbij ondersteuning wenselijk is. In 
de onderstaande tabel worden deze onderwerpen genoemd.  
 

Organisatie  Respondenten Onderwerpen 

Gemeenten  ( %) - Doorontwikkelen sociale ondernemingen en de rol van 
de gemeente. 

- Informatie over (bewezen) goede voorbeelden op het 
gebied van re-integratie van vergunninghouders, mede 
met het oog op de wetswijziging rond inburgering. 

- Ondersteuning van bijstandsgerechtigden met een 
migratie-achtergrond. 

- De site ‘Samen voor de klant’ kan wel een update 
gebruiken. Ik vind het een weinig eigentijds en 
onoverzichtelijke website. 

- Vereenvoudiging ‘ziek uit dienst werknemers 
doelgroepregister’. Wie is waar verantwoordelijk voor?  

- Handhaven door gemeente op ZW of WW uitkering. 
- Regelgeving met betrekking tot social return. 
- In de wet- en regelgeving zitten soms 

tegenstrijdigheden, onduidelijkheden e.d. Hoe kunnen 
we hiermee omgaan en welke stappen kunnen we met 
elkaar zetten om deze knelpunten weg te nemen? 

- Businesscase werk en inkomen. We zoeken naar 
standaarden/normen m.b.t. caseloadverdeling, 
normtijden van processen, berekeningen 
personeelskosten, trajectkosten en gevolgen voor de 
BUIG (zowel in het jaar t als t+ , t+ ). 

- Motiverende gesprekstechnieken. 
- Technieken om klanten in hun kracht te zetten. 
- Hoe coach je klantmanagers in hun benaderen naar 

klanten? 
- Goede voorbeelden van sociale activering. 
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Anders 
(partners 
arbeidsmarkt-
regio) 

 ( %) - Boosten sociaal ondernemerschap.  
- Deze uitvraag bevat deelelementen. Maar wat is het 

vergezicht? Je kunt wetten uitvoeren maar hoe je dit 
doet en waar je naartoe wilt bewegen, dat hebben 
organisaties vaak niet voor ogen. Terwijl de 
ontwikkelingen in onze maatschappij zo rap gaan 
(bijvoorbeeld robotisering) dat we hier wel wat mee 
moeten, willen we iedereen in onze maatschappij 
zoveel mogelijk laten participeren in de nabije 
toekomst.  

- De rol van vrijwilligers en ervaringsplekken.  
- Er zou een discussie moeten komen over wat werk is. 
- Kandidaat ontwikkeling 
- Samenwerking rond aanbod en vraag WSP (meetings 

organiseren). 
- Lokaal zijn er goede cliëntenraden die voor de P-wet 

hun werk doen. Maar er worden steeds meer zaken, 
beleid en uitvoering regionaal geregeld waarbij er geen 
cliëntenparticipatie meer aan te pas komt. Dit is niet 
wenselijk vanuit inspraak van de cliënt, maar ook 
jammer om de visie/kennis/ervaring van cliënten niet 
in een vroeg stadium te gebruiken om uiteindelijk een 
betere dienstverlening te krijgen. 

SW  ( %) - Mobiliteit bevorderen van medewerkers.  
- Doorgaan met intervisie voor de jobcoaches 
- Certificering. 
- Betere software. 

UWV  ( %) - Inzicht in de geldstromen en bijbehorende 
verplichtingen van gemeenten. 

- Handhaving. 
- Loonwaarde metingen en jobcoaching. 

Anders 
(overig: geen 
partners 
arbeidsmarkt-
regio) 

 ( %) - Hoe komt de samenwerking tot stand tussen de SW-
Cedris-SBCM als blijkt dat marktwerking ook 
concurrentie in de hand werkt? 

- Niet alles wat binnen goed is voor de SW is ook goed 
voor het MKB. Harmonisatie begint met het willen 
delen van kennis, middelen en werk. En wat zeker net 
zo belangrijk is de er een WIN-WIN-WIN situatie 
ontstaat. 
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Respondenten konden maximaal  antwoorden geven op de vraag welke vorm van 
ondersteuning het meest wenselijk is. Deze vraag is door  respondenten beantwoord. De meest 
gegeven antwoorden zijn het behandelen van thema’s tijdens Praktijkdagen, en het uitwerken en 
delen van casuïstiek en interessante voorbeelden. 
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.  Primaire doelgroep Programmaraad Arbeidsmarkt 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Deze vraag is door  respondenten beantwoord. Meerdere antwoorden waren mogelijk. Van de 
respondenten vindt: 
- 78% (155 respondenten) dat de dienstverlening van de Programmaraad Arbeidsmarkt zich 

primair moet richten op medewerkers in de uitvoering; 
- 55% (109 respondenten) dat de dienstverlening van de Programmaraad Arbeidsmarkt zich 

primair moet richten op medewerkers van beleid; 
- 45% (89 respondenten) dat de dienstverlening van de Programmaraad Arbeidsmarkt zich 

primair moet richten op managers/leidinggevenden/coördinatoren;  
- 16% (31 respondenten) dat de dienstverlening van de Programmaraad Arbeidsmarkt zich 

primair moet richten op bestuurders.  
 
Bij deze vraag is geen significant verschil tussen de respondenten die werkzaam zijn bij 
gemeenten, SW-bedrijven, UWV-kantoren en andere organisaties.  
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.  Aanvullende suggesties 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze vraag is door  respondenten beantwoord. Van de respondenten heeft % (  
respondenten) aanvullende suggesties voor het vormgeven van de ondersteuning door de 
Programmaraad Arbeidsmarkt. Deze worden in onderstaande tabel weergegeven.  
 

Organisatie  Respondenten Onderwerpen 

Gemeente  ( %) - De praktijkdagen kosten veel tijd in relatie tot de opbrengst. 
Verder mis je veel doordat je moet kiezen. 

- Graag veel meer aanbieden in de vorm van webinars waarbij 
jezelf kan kiezen wanneer je er gebruik van maakt. 

- In de praktijk blijkt dat de workshops voor de 
arbeidsgehandicapten al vol zijn voordat ik kan reageren. Dit 
werkt daarom niet voor mij en mijn collega's. Of meerdere 
keren de workshop aanbieden, of zorgen dat meer mensen 
zich hiervoor in kunnen schrijven. Dit geldt voor zowel 
beschut werk als voor afspraak banen. 

- De website Samen voor de klant updaten. Het is niet echt 
gebruiksvriendelijk en ook niet eigentijds. 

- De paradigma's in het Sociaal Domein opgemaakt door de 
Argumentenfabriek. Tegenstrijdige wetgeving naar de 
inwoner en handvatten voor de professional. 

- Iets meer pauze tussen de verschillende workshops, om wat 
langer na te kunnen praten, aantekeningen te maken, en 
vragen te stellen. 

- Binnen gemeenteland is er onvoldoende kennis en kunde 
aanwezig m.b.t. de doelgroep met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Men weet er zich geen raad mee. Te weinig 
arbeidsdeskundige kennis is aanwezig.  

- Betrek de werkgevers meer, zodat er ook banen komen voor 
mensen met ‘kwetsbaarheden’ en dus ook eerlijke kansen 
voor hen. 

- Pas op met te veel herhalingen. De laatste Programmadagen 
zag ik heel vaak dezelfde workshops. Dat vond ik jammer en 
daardoor ben ik niet meer gekomen. 
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Anders 
(partners 
arbeidsmarkt-
regio) 

 ( %) - Door de openstelling van deze Programmaraad voor 
particuliere partijen zoals het onderwijs kan er meer en 
eenvoudiger samenwerking worden bewerkstelligd in de 
benadering van de burger. 

- Meer gebruik maken van de expertise vanuit het speciaal 
onderwijs. 

- Wellicht toch ook gaan richten op het PRO VSO en Entree 
onderwijs voor nog meer verbinding. 

UWV  ( %) 
 
 
 

- In de voorlichting mis ik het middel loondispensatie, het 
WGSP heeft voor mijn Wajong  klanten geen toegevoegde 
waarde. Het job hunten laat ik over aan de RI Bureaus, 
verzoek is om de bestaande dienstverlening en expertise in 
tact te houden. 

- Beleid Matchen op werk met partners op de agenda zetten. 
Het staat vaak haaks op de gemeentelijk initiatieven en wens 
om een eigen rol te spelen. 

Anders 
(overig: geen 
partners 
arbeidsmarkt-
regio) 

 ( %) - Voor een goede samenwerking is het belangrijk alle 
betrokkenen erbij te betreken. Zodra je onderscheid maakt 
tussen bestuur, midden- en uitvoerende lagen en de 
doelgroep zelf komt er nooit synergie. 

- Ik ben van mening dat landelijk beleid, bedacht door 
uitvoerende medewerkers en ervaringsdeskundigen een 
goede bijdrage zou leveren aan een inclusieve/parallelle  
arbeidsmarkt. 

- Er zijn drie soorten arbeidsgehandicapten in onze wereld en 
dat zijn midden- en hoog opgeleiden en mensen met een 
lichamelijke beperking, mensen die inmiddels geïndiceerd 
gehandicapt zijn en een doelgroep (Lvb) met een verminderd 
arbeidsvermogen. De laatste groep vertegenwoordigen het 
grootste deel van het verborgen arbeidsvermogen. Laten wij 
er met elkaar voor zorgen en doen dat deze groep buiten een 
zorgomgeving ingezet kan worden op de arbeidsmarkt met zo 
min mogelijk gedoe voor het MKB. 
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.  Thema’s waar ondersteuning gewenst is 

 

Thema Percentage 

Samenwerking binnen de arbeidsmarktregio % 

Samenwerking in de keten en tussen domeinen % 

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt % 

Vakmanschap & scholing van medewerkers % 

Banenafspraak en doelgroepregister % 

Werkgeversdienstverlening % 

Beschut werk % 

Werkzoekendendienstverlening % 

Samenwerking Werk & Inkomen en GGZ % 

Harmonisatie instrumenten % 

Vermindering regeldruk en gegevensuitwisseling % 

 
Op basis van het behoeftenonderzoek  kan het volgende worden geconcludeerd:  
- Bij de respondenten ligt de grootste ondersteuningsbehoefte ( %) rond het thema 

‘samenwerking binnen de arbeidsmarktregio’. Het gaat hierbij vooral om: 
- praktijkvoorbeelden ketensamenwerking;  
- samenwerking kleine gemeenten (niet zijnde centrumgemeenten);  
- aandacht besteden aan succesvolle vormen van samenwerking.   

- Een kleine meerderheid van de respondenten ( %) wenst ondersteuning rond het 
thema ‘samenwerking in de keten en tussen domeinen’. Het gaat hierbij vooral om:  
- relatie met sociaal domein brede opgaven;  
- aansluiting zorg en veiligheid;  
- aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.   

- De uitkomsten van het onderzoek laten duidelijk zien dat het overgrote deel van de 
respondenten geen ondersteuning wenst bij de thema’s ‘vermindering regeldruk en 
gegevensuitwisseling’ en ‘harmonisatie instrumenten’.   
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.  Gewenste vormen van ondersteuning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In bovenstaande staafdiagram zijn de antwoorden van alle vragen over de gewenste vorm van 
ondersteuning bij elkaar opgeteld. Het organiseren en/of faciliteren van regionale of lokale 
sessies over een thema, en het behandelen van een thema tijdens Praktijkdagen zijn de 
meest genoemde ondersteuningsvormen.  

.  Vergelijking behoeftenonderzoek ,  en  

Een aantal thema’s uit het behoeftenonderzoek  is ook genoemd in de 
behoeftenonderzoeken  en . Dit maakt vergelijking mogelijk. Hierbij een aantal 
opmerkingen:  
- In 2016 hebben 127 respondenten de vragenlijst ingevuld, in 2017 252 en in 2019 205.  
- In 2016 was bijna de helft van de respondenten (46%) werkzaam bij een UWV-kantoor, 34% 

bij een gemeente, 14% bij een SW-bedrijf en 6% bij een andere organisatie. In 2017 was van 
de respondenten 34% werkzaam bij een gemeente, 19% bij een UWV-kantoor, 12% bij een 
SW-bedrijf en 34% bij een andere organisatie. De achtergrond van de respondenten in 2019 
lijkt op die van 2017. In 2019 was van de respondenten 37% werkzaam bij een gemeente, 
21% bij een UWV-kantoor, 9% bij een SW-bedrijf en 33% bij een andere organisatie. 

- Zowel in 2017 als 2019 is een relatief groot deel van de respondenten werkzaam bij een 
andere organisatie dan een gemeente, UWV-kantoor of SW-bedrijf. Het betreft hier vooral 
partners van de arbeidsmarktregio, zoals werkgeversservicepunten, onderwijsinstellingen 
en zorg-/ GGZ-instellingen.  
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Thema Percentage 
 

Percentage 
 

Percentage 
 

Samenwerking binnen de arbeidsmarktregio % % % 

Samenwerking in de keten en tussen domeinen X X % 

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt X X % 

Vakmanschap & scholing van medewerkers X X % 

Banenafspraak en doelgroepregister % % % 

Werkgeversdienstverlening % % % 

Beschut werk % % % 

Werkzoekendendienstverlening % % % 

Samenwerking Werk & Inkomen en GGZ X % % 

Harmonisatie instrumenten X % % 

Vermindering regeldruk en gegevensuitwisseling X X % 

 
Een vergelijking van de uitkomsten van het behoeftenonderzoek  met die van  en  
levert de volgende observaties op:  
- Er is in de drie onderzoeken een duidelijk stijgende ondersteuningsbehoefte 

waarneembaar rond de thema’s ‘samenwerking binnen de arbeidsmarktregio’, 
‘werkgeversdienstverlening’ en ‘werkzoekendendienstverlening’.  

- Voor de thema’s ‘banenafspraak en doelgroepregister’, ‘beschut werk’ en ‘harmonisatie 
instrumenten’ is ten opzichte van de eerdere onderzoeken een afnemende 
ondersteuningsbehoefte waarneembaar.  

 
De uitkomsten van de drie behoeftenonderzoeken zijn redelijk vergelijkbaar wat betreft de 
gewenste ondersteuningsvormen:  
- Belangrijkste verschil is dat het behandelen van thema’s tijdens regionale sessies en 

Praktijkdagen in  hoger scoort dan in  en . Daarentegen scoort de publicatie 
van FAQ’s, handreikingen en andere relevante informatie op de website in 2019 minder dan 
in 2016 en 2017.  

- Alle drie de behoefteonderzoeken laten duidelijk zien dat een beperkt deel van de 
respondenten kiest voor reviews/intervisie en telefonische/digitale bereikbaarheid als 
gewenste ondersteuningsvorm.   
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Inleiding  
 
De Programmaraad Arbeidsmarkt (VNG, UWV, Divosa en Cedris) wil medewerkers van 
gemeenten, regionale werkbedrijven, SW-bedrijven en UWV in de arbeidsmarktregio’s zo goed 
mogelijk ondersteunen bij het vormgeven van de regionale samenwerking als voorwaarde voor 
effectieve dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers. 
 
Daarom wil de Programmaraad Arbeidsmarkt graag inzicht krijgen in uw wensen en 
verwachtingen bij het ondersteuningsaanbod. Dit inzicht helpt ons om het aanbod in  zo 
effectief mogelijk vorm te geven, eventueel in samenwerking met andere partijen.  
 
Door middel van een vragenlijst vragen wij uw input voor de vormgeving van de ondersteuning. 
Het invullen ervan kost maximaal  minuten. 
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Algemeen 
 
. Ik ben werkzaam bij een:  

a. gemeente 
b. SW-bedrijf 
c. UWV-kantoor 
d. andere organisatie, namelijk [invullen] 

 
. Binnen mijn organisatie houd ik mij bezig met:  

a. leidinggeven/aansturen/coördineren 
b. beleid 
c. uitvoering 
d. bestuur 
e. iets anders, namelijk: [invullen] 

 
. Ik ben in deze functie werkzaam sinds:  

a.  jaar 
b.  jaar 
c. -  jaar 
d. -  jaar 
e. langer dan  jaar 

 
. In mijn huidige functie heb ik eerder gebruik gemaakt van het ondersteuningsaanbod van de 

Programmaraad Arbeidsmarkt:  
a. Ja – doorgaan naar vraag  –  
b. Nee – doorgaan naar vraag  –  

 
. Deze ondersteuning bestond uit (meerdere antwoorden mogelijk):  

a. Vragen stellen via info@samenvoordeklant.nl  
b. Raadplegen van de website www.samenvoordeklant.nl  
c. Raadplegen van het Programmaraadjournaal en/of Nieuwsbrief samenwerking GGZ en 

W&I 
d. Raadplegen praktijkvoorbeelden 
e. Raadplegen toolkit met (landelijke) instrumenten 
f. Raadplegen van brochure, leaflet, handreiking of andere publicaties van de 

Programmaraad Arbeidsmarkt 
g. Raadplegen social media van de Programmaraad: Twitter en LinkedIn 
h. Deelname aan chatsessies of webinars 
i. Bezoeken landelijke Praktijkdagen 
j. Bezoeken bovenregionale bijeenkomsten gericht op specifieke thema’s 
k. Bezoeken intervisiebijeenkomsten 
l. Iets anders, namelijk: [invullen]  
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Ondersteuning 2019 
 
Om een goed beeld te krijgen van uw wensen en verwachtingen van het ondersteuningsaanbod, 
volgt nu een aantal vragen over concrete thema’s.  
 

. Wenst u ondersteuning rond het thema ‘Samenwerking binnen de arbeidsmarktregio’?  
a. Ja – doorgaan naar vraag  –  
b. Nee – doorgaan naar vraag  –  

 
. Voor welke onderwerpen met betrekking tot ‘Samenwerking binnen de arbeidsmarktregio’ 

is ondersteuning wenselijk?  
[antwoord invullen]  

 
. Welke vorm van ondersteuning heeft hierbij uw voorkeur (maximaal  antwoorden mogelijk)?  

a. Telefonische en digitale bereikbaarheid voor het beantwoorden van vragen 
b. Publicatie FAQ’s, handreikingen en relevante informatie op www.samenvoordeklant.nl   
c. Uitwerken en delen van casuïstiek en interessante voorbeelden  
d. Organiseren en/of faciliteren van regionale of lokale sessies over dit thema 
e. Intervisie (feedback krijgen van collega’s uit andere gemeenten/regio’s/organisaties)  
f. Thema behandelen tijdens Praktijkdagen 
g. Iets anders, namelijk [invullen]   

 
. Wenst u ondersteuning rond het thema ‘Werkgeversdienstverlening’? 

a. Ja – doorgaan naar vraag  –  
b. Nee – doorgaan naar vraag  –  

 
. Voor welke onderwerpen met betrekking tot ‘Werkgeversdienstverlening‘ is ondersteuning 

wenselijk?  
[antwoord invullen]  

 
. Welke vorm van ondersteuning heeft hierbij uw voorkeur (maximaal  antwoorden mogelijk)?  

a. Telefonische en digitale bereikbaarheid voor het beantwoorden van vragen 
b. Publicatie FAQ’s, handreikingen en relevante informatie op www.samenvoordeklant.nl   
c. Uitwerken en delen van casuïstiek en interessante voorbeelden  
d. Organiseren en/of faciliteren van regionale of lokale sessies over dit thema 
e. Intervisie (feedback krijgen van collega’s uit andere gemeenten/regio’s/organisaties)  
f. Thema behandelen tijdens Praktijkdagen 
g. Iets anders, namelijk [invullen]   

 
. Wenst u ondersteuning rond het thema ‘Werkzoekendendienstverlening’? 

a. Ja – doorgaan naar vraag  –  
b. Nee – doorgaan naar vraag  –  

 
. Voor welke onderwerpen met betrekking tot ‘Werkzoekendendienstverlening’ is 

ondersteuning wenselijk?  
[antwoord invullen]  
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. Welke vorm van ondersteuning heeft hierbij uw voorkeur (maximaal  antwoorden mogelijk)?  
a. Telefonische en digitale bereikbaarheid voor het beantwoorden van vragen 
b. Publicatie FAQ’s, handreikingen en relevante informatie op www.samenvoordeklant.nl   
c. Uitwerken en delen van casuïstiek en interessante voorbeelden  
d. Organiseren en/of faciliteren van regionale of lokale sessies over dit thema 
e. Intervisie (feedback krijgen van collega’s uit andere gemeenten/regio’s/organisaties)  
f. Thema behandelen tijdens Praktijkdagen 
g. Iets anders, namelijk [invullen]   

 
. Wenst u ondersteuning rond het thema ‘Vakmanschap & scholing van medewerkers’ (o.a. 

mensen met multi-problematiek arbeidsfit maken)?  
a. Ja – doorgaan naar vraag  –  
b. Nee – doorgaan naar vraag  –  

 
. Voor welke onderwerpen met betrekking tot ‘Vakmanschap & scholing van medewerkers’ is 

ondersteuning wenselijk?  
[antwoord invullen]  

 
. Welke vorm van ondersteuning heeft hierbij uw voorkeur (maximaal  antwoorden mogelijk)?  

a. Telefonische en digitale bereikbaarheid voor het beantwoorden van vragen 
b. Publicatie FAQ’s, handreikingen en relevante informatie op www.samenvoordeklant.nl   
c. Uitwerken en delen van casuïstiek en interessante voorbeelden  
d. Organiseren en/of faciliteren van regionale of lokale sessies over dit thema 
e. Intervisie (feedback krijgen van collega’s uit andere gemeenten/regio’s/organisaties)  
f. Thema behandelen tijdens Praktijkdagen 
g. Iets anders, namelijk [invullen]   

 
. Wenst u ondersteuning rond het thema ‘Vermindering regeldruk en gegevensuitwisseling’? 

a. Ja – doorgaan naar vraag  –  
b. Nee – doorgaan naar vraag  –  

 
. Voor welke onderwerpen met betrekking tot ‘Vermindering regeldruk en 

gegevensuitwisseling’ is ondersteuning wenselijk?  
[antwoord invullen]  

 
. Welke vorm van ondersteuning heeft hierbij uw voorkeur (maximaal  antwoorden mogelijk)?  

a. Telefonische en digitale bereikbaarheid voor het beantwoorden van vragen 
b. Publicatie FAQ’s, handreikingen en relevante informatie op www.samenvoordeklant.nl   
c. Uitwerken en delen van casuïstiek en interessante voorbeelden  
d. Organiseren en/of faciliteren van regionale of lokale sessies over dit thema 
e. Intervisie (feedback krijgen van collega’s uit andere gemeenten/regio’s/organisaties)  
f. Thema behandelen tijdens Praktijkdagen 
g. Iets anders, namelijk [invullen]   

 
. Wenst u ondersteuning rond het thema ‘Samenwerking in de keten en tussen domeinen’?  

a. Ja – doorgaan naar vraag  –  
b. Nee – doorgaan naar vraag  –  
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. Voor welke onderwerpen met betrekking tot ‘Samenwerking in de keten en tussen 
domeinen’ is ondersteuning wenselijk?  
[antwoord invullen]  

 
. Welke vorm van ondersteuning heeft hierbij uw voorkeur (maximaal  antwoorden mogelijk)?  

a. Telefonische en digitale bereikbaarheid voor het beantwoorden van vragen 
b. Publicatie FAQ’s, handreikingen en relevante informatie op www.samenvoordeklant.nl   
c. Uitwerken en delen van casuïstiek en interessante voorbeelden  
d. Organiseren en/of faciliteren van regionale of lokale sessies over dit thema 
e. Intervisie (feedback krijgen van collega’s uit andere gemeenten/regio’s/organisaties)  
f. Thema behandelen tijdens Praktijkdagen 
g. Iets anders, namelijk [invullen]   

 
. Wenst u ondersteuning rond het thema ‘Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt’?   

a. Ja – doorgaan naar vraag  –  
b. Nee – doorgaan naar vraag  –  

 
. Voor welke onderwerpen met betrekking tot ‘Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt’ is 

ondersteuning wenselijk?  
[antwoord invullen]  

 
. Welke vorm van ondersteuning heeft hierbij uw voorkeur (maximaal  antwoorden mogelijk)?  

a. Telefonische en digitale bereikbaarheid voor het beantwoorden van vragen 
b. Publicatie FAQ’s, handreikingen en relevante informatie op www.samenvoordeklant.nl   
c. Uitwerken en delen van casuïstiek en interessante voorbeelden  
d. Organiseren en/of faciliteren van regionale of lokale sessies over dit thema 
e. Intervisie (feedback krijgen van collega’s uit andere gemeenten/regio’s/organisaties)  
f. Thema behandelen tijdens Praktijkdagen 
g. Iets anders, namelijk [invullen]   

  
. Wenst u ondersteuning rond het thema ‘Samenwerking Werk & Inkomen en GGZ’?  

a. Ja – doorgaan naar vraag  –  
b. Nee – doorgaan naar vraag  –  

 
. Voor welke onderwerpen met betrekking tot ‘Samenwerking Werk & Inkomen en GGZ’ is 

ondersteuning wenselijk?  
[antwoord invullen]  

 
. Welke vorm van ondersteuning heeft hierbij uw voorkeur (maximaal  antwoorden mogelijk)?  

a. Telefonische en digitale bereikbaarheid voor het beantwoorden van vragen 
b. Publicatie FAQ’s, handreikingen en relevante informatie op www.samenvoordeklant.nl   
c. Uitwerken en delen van casuïstiek en interessante voorbeelden  
d. Organiseren en/of faciliteren van regionale of lokale sessies over dit thema 
e. Intervisie (feedback krijgen van collega’s uit andere gemeenten/regio’s/organisaties)  
f. Thema behandelen tijdens Praktijkdagen 
g. Iets anders, namelijk [invullen]   
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. Wenst u ondersteuning rond het thema ‘Banenafspraak en doelgroepregister’?  
a. Ja – doorgaan naar vraag  –  
b. Nee – doorgaan naar vraag  –  
 

. Voor welke onderwerpen met betrekking tot ‘Banenafspraak en doelgroepregister’ is 
ondersteuning wenselijk?  
[antwoord invullen]  

 
. Welke vorm van ondersteuning heeft hierbij uw voorkeur (maximaal  antwoorden mogelijk)?  

a. Telefonische en digitale bereikbaarheid voor het beantwoorden van vragen 
b. Publicatie FAQ’s, handreikingen en relevante informatie op www.samenvoordeklant.nl   
c. Uitwerken en delen van casuïstiek en interessante voorbeelden  
d. Organiseren en/of faciliteren van regionale of lokale sessies over dit thema 
e. Intervisie (feedback krijgen van collega’s uit andere gemeenten/regio’s/organisaties)  
f. Thema behandelen tijdens Praktijkdagen 
g. Iets anders, namelijk [invullen]   

 
. Wenst u ondersteuning rond het thema ‘Beschut werk’?  

a. Ja – doorgaan naar vraag  –  
b. Nee – doorgaan naar vraag  –  

 
. Voor welke onderwerpen met betrekking tot ‘Beschut werk’ is ondersteuning wenselijk?  

[antwoord invullen]  
 

. Welke vorm van ondersteuning heeft hierbij uw voorkeur (maximaal  antwoorden mogelijk)?  
a. Telefonische en digitale bereikbaarheid voor het beantwoorden van vragen 
b. Publicatie FAQ’s, handreikingen en relevante informatie op www.samenvoordeklant.nl   
c. Uitwerken en delen van casuïstiek en interessante voorbeelden  
d. Organiseren en/of faciliteren van regionale of lokale sessies over dit thema 
e. Intervisie (feedback krijgen van collega’s uit andere gemeenten/regio’s/organisaties)  
f. Thema behandelen tijdens Praktijkdagen 
g. Iets anders, namelijk [invullen]   

 
. Wenst u ondersteuning rond het thema ‘Harmonisatie instrumenten’?   

a. Ja – doorgaan naar vraag  –  
b. Nee – doorgaan naar vraag  –  

 
. Voor welke onderwerpen met betrekking tot ‘Harmonisatie instrumenten’ is ondersteuning 

wenselijk?  
[antwoord invullen]  
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. Welke vorm van ondersteuning heeft hierbij uw voorkeur (maximaal  antwoorden mogelijk)?  
a. Telefonische en digitale bereikbaarheid voor het beantwoorden van vragen 
b. Publicatie FAQ’s, handreikingen en relevante informatie op www.samenvoordeklant.nl   
c. Uitwerken en delen van casuïstiek en interessante voorbeelden  
d. Organiseren en/of faciliteren van regionale of lokale sessies over dit thema 
e. Intervisie (feedback krijgen van collega’s uit andere gemeenten/regio’s/organisaties)  
f. Thema behandelen tijdens Praktijkdagen 
g. Iets anders, namelijk [invullen]   

 
. Zijn er andere onderwerpen waarbij u ondersteuning wenselijk vindt?  

a. Ja – doorgaan naar vraag  –  
b. Nee – doorgaan naar vraag  –  

 
. Welke onderwerpen zijn dit?  

[antwoord invullen]  
 

. Welke vorm van ondersteuning heeft hierbij uw voorkeur (maximaal  antwoorden mogelijk)?  
a. Telefonische en digitale bereikbaarheid voor het beantwoorden van vragen 
b. Publicatie FAQ’s, handreikingen en relevante informatie op www.samenvoordeklant.nl   
c. Uitwerken en delen van casuïstiek en interessante voorbeelden  
d. Organiseren en/of faciliteren van regionale of lokale sessies over dit thema 
e. Intervisie (feedback krijgen van collega’s uit andere gemeenten/regio’s/organisaties)  
f. Thema behandelen tijdens Praktijkdagen 
g. Iets anders, namelijk [invullen]   

 
Tot slot 
 

. Op wie zou de dienstverlening van de Programmaraad Arbeidsmarkt zich volgens u primair 
moeten richten? Meerdere antwoorden mogelijk.   
a. vooral medewerkers in de uitvoering 
b. vooral medewerkers van beleid 
c. vooral managers/leidinggevenden/coördinatoren 
d. vooral bestuurders 

 
. Hebt u aanvullende suggesties voor het vormgeven van de ondersteuning door de 

Programmaraad Arbeidsmarkt?  
a. Ja – doorgaan naar vraag  –  
b. Nee – einde vragenlijst –  

 
. Welke suggesties zijn dit?  

[antwoord invullen]  
 
Hartelijk bedankt voor het invullen van de vragenlijst. Met de resultaten hiervan gaat de 
Programmaraad Arbeidsmarkt aan de slag met het doorontwikkelen van een effectief 
ondersteuningsaanbod.  
 
 
 


