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Geachte wethouders,

In deze fase van arbeidskrapte is iedereen nodig. Alle partijen die actief zijn op de
arbeidsmarkt zien daarbij extra kansen voor mensen die minder makkelijk een baan
kunnen vinden. Met een versnelde en effectieve bemiddeling kan ook deze groep
bijdragen aan maatschappelijke en economische groei. Dit inzicht heeft eind 2018
geleid tot Perspectief op Werk. In een gezamenlijke intentieverklaring hebben
werkgevers (VNO-NCW, MKB Nederland, LTO Nederland), gemeenten (VNG, G4,
G40), UWV, MBO-Raad, ministeries van OCW en SZW aangegeven wat hun inzet is:
meer kansen om mee te doen door hernieuwde publiek-private samenwerking in
de arbeidsmarktregio’s. We gaan gezamenlijk aan de slag met een doe-agenda, die
bestaande initiatieven verbindt en de samenwerking versterkt.

De deelnemende partijen doen met Perspectief op Werk een oproep aan de
arbeidsmarktregio’s om de kansen die de huidige arbeidsmarkt biedt optimaal te
benutten. U wordt als verantwoordelijke wethouder van de centrumgemeente in
uw arbeidsmarktregio in de bijgevoegde ‘caIl for action’ gevraagd om met de
regionale vertegenwoordiger(s) van werkgeverszijde een gezamenlijk gedragen
regionaal actieplan op te stellen. Mijn verzoek aan u is om bij de vormgeving van
het regionaal actieplan alle relevante partijen in de regio (zoals andere gemeenten,
werkgevers, UWV, onderwijsveld (zowel publiek als privaat), vakbonden en
cliëntenorganisaties) actief te betrekken.

De aanpak in het regionaal actieplan heeft het karakter van een doe-agenda voor
de korte termijn. Uitgangspunt is dat een betere publiek-private samenwerking
zorgt voor goede matches. Gemeenten en UWV lichten de bestanden door en
identificeren de gemotiveerde werkzoekenden die voldoende in staat zijn om te
werken. Waar nodig wordt een werkfittraject ingezet. Werkgevers bieden voor
aangeboden (werkfitte) werkzoekende een baan, leerwerkplek of aangepaste plek
(basisbaan) aan. Daarbij benadruk ik dat Perspectief op Werk niet in de plaats komt

Pagina 1 van 2



van bestaande initiatieven of structuren, maat dat de doe-agenda deze juist
vetbindt en versterkt. Ik hoop op vernieuwende inzichten over hoe het
matchingsproces en de samenwerking in de regio (nog) beter gemaakt kan worden.

Om de extra impuls te ondersteunen heeft het kabinet voor 2019 en 2020 steeds
€ 35 miljoen beschikbaar gesteld. In de ‘cail for action’ staan de kaders beschreven
waaraan de regionale actieplannen dienen te voldoen om voor deze middelen in
aanmerking te komen. Tevens staat beschreven hoe het proces van indienen,
beoordeling, financiering en monitoring is vormgegeven.

De publiek-private initiatiefnemers achter de intentieverklaring Perspectief op
Werk vormen gezamenlijk de stuurgroep en hebben ook een landelijk
ondersteuningsteam samengesteld. Dit team biedt proactief haar diensten aan de
arbeidsmarktregio’s en is ook te benaderen via postbusPoW@minszw.nl. Het
ondersteuningsteam heeft de nadrukkelijk opdracht om huidige en nieuwe (dankzij
Perspectief op Werk) kennis en ervaringen voor de toekomst te ontsluiten. Ik
verzoek u om via het mailadres door te geven wie binnen uw arbeidsmarktregio
op ambtelijk, gemeenteniveau als contactpersoon fungeert voor het
ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam kan, waar nodig, ook faciliteren bij
het leggen van de contacten aan werkgeverszijde.

Ik hoop dat u gevolg geeft aan deze oproep om mee te doen aan Perspectief op
Werk. Ik kijk uit naar een constructieve en succesvolle samenwerking.

Met vriendelijke groet,
De Staatssecretaris drs. T. van Ark,
Namens eze, 2

Dr. B. ter lr
directeur-ene aal Sociale Zekerheid en Integratie

7
Mede amens de VNO-NCW, MKB Nederland, LTO Nederland, VNG, G4, G40, UWV,
MBO-Raad en OCW
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