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Landelijke activiteiten Domein Werk 
 
Aanleiding 
Leden van de Expertgroep Werk ervaren dusdanig veel initiatieven en projecten, dat zij de bomen door het bos niet meer zien. Zij hebben gevraagd om een 
helder overzicht waarin alle initiatieven zijn opgenomen. Met dit document pogen wij een zo volledig mogelijk overzicht te geven. Niet alleen voor de 
Expertgroep Werk, maar voor iedereen die wil weten wat er speelt binnen het domein Werk. 
 

Kader en indeling 
Dit overzicht biedt inzicht in landelijke projecten, overleggen, activiteiten en platforms op het gebied van Werk. Hierin opgenomen zijn alleen de landelijke 
initiatieven (beslaat een initiatief drie regio’s of meer dan nemen wij dit ook op). De nummers corresponderen met de nummers in een te ontwikkelen 
plaat op basis van dit overzicht en zijn dus niet altijd opvolgend. Dit overzicht is onderverdeeld in:  
1. Directe ondersteuning en Ontwikkeling Bladzijde 2 

Hier leest u welke ondersteuningsmiddelen vanuit Europa, onze ministeries en vanuit arbeidsmarktregio’s geïnitieerd zijn waar u  
eventueel gebruik van kunt maken of waar wij als land gebruik van (kunnen) maken. Dit geldt ook voor de verdere professionalisering  
van medewerkers. Ook leest u hier over de niet-technische projecten die straks mogelijk van invloed kunnen zijn op uw dienstverlening. 

2. Wetgeving en Kennisdeling Bladzijde 7   
Hier vindt u verschillende platforms voor kennisdeling. Daarnaast hebben we te maken met meerdere overlegvormen. Ook de  
ondersteunende wetgeving, verdragen, convenanten etc komen hier aan de orde. 

3. Onderzoek en ontwikkeling van ondersteunende ICT Bladzijde 12 
In dit hoofdstuk leest u de projecten en onderzoeken die zich richten op de ICT en gegevensuitwisseling. Deze is benodigd om in de  
toekomst eenvoudig en transparant te kunnen communiceren binnen het Sociaal domein maar ook tussen  publieke en private partijen. 

 
Beheer 
Eens per kwartaal vindt een update plaats: eerste maandag in januari, eerste maandag in april, eerste maandag in juli en eerste maandag in oktober. Wilt u 
iets wijzigen of aanvullen, geef dit door aan één van de contactpersonen. Wijzigingen, nieuwe projecten of initiatieven moeten op de 15e van de maand 
voor de maand van de update binnen zijn.  
 
Contactpersonen voor het indienen van wijzigingen: 
Kees Stapper kees.stapper@uwv.nl Ellen Verburgt everburgt@bkwi.nl   
Bhartie Brandsma bbrandsma@cedris.nl  Gerlinde Scheper gscheper@samenvoordeklant.nl  
René Sjouwerman rsjouwerman@divosa.nl Maurits Gortemaker maurits.gortemaker@wigo4it.nl 
Yvonne van Capelle CapelleYvCappelle@MINSZW.nl Yvette Memelink yvette.memelink@vng.nl 
N.B. De meeste personen waarvan via dit document het mailadres bekend is gemaakt, hebben (stilzwijgend) goedkeuring verleend. Indien iemand het niet 
eens is met zijn/haar vermelding is, dan graag contact opnemen met Yvette Memelink. 

mailto:kees.stapper@uwv.nl
mailto:everburgt@bkwi.nl
mailto:bbrandsma@cedris.nl
mailto:gscheper@samenvoordeklant.nl
mailto:rsjouwerman@divosa.nl
mailto:maurits.gortemaker@wigo4it.nl
mailto:CapelleYvCappelle@MINSZW.nl
mailto:yvette.memelink@vng.nl
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DIRECTE ONDERSTEUNING EN ONTWIKKELING 
Hier leest u welke ondersteuningsmiddelen vanuit Europa, onze ministeries en vanuit arbeidsmarktregio’s geïnitieerd zijn waar u eventueel 
gebruik van kunt maken of waar wij als land gebruik van (kunnen) maken. Dit geldt ook voor de verdere professionalisering van medewerkers. 
Ook leest u hier over de niet-technische projecten die straks mogelijk van invloed kunnen zijn op uw dienstverlening. 
 

 
No Project/onderdeel 

/Periode 
Contact-persoon Visie/doel Doel/resultaat Eige-

naar 
Documentatie/website 

01 Duurzame 
inzetbaarheid 
regio’s en 
sectoren (ESF 
2014 – 2020) 

 Duurzame inzetbaarheid is het gemotiveerd, gezond en 
productief houden van werkenden om hen in staat te stellen 
tot aan pensionering binnen of buiten de organisatie te 
blijven werken. Dit is een aangelegenheid die zowel de 
werkende als de werk- of opdrachtgever aangaat. 
 
SZW met Werkgevers, O&O fondsen, i.s.m. sociale partners 

Eén van de doelen van de Europese Unie (EU) is het 
stimuleren en verbeteren van de werkgelegenheid in 
Europa. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) investeert in de 
kansen van mensen op de arbeidsmarkt. Middels aandacht 
voor vitaliteit, scholing en sociale innovatie, ondersteunt 
het ESF de mobiliteit van deze mensen op de arbeidsmarkt 
nu en in de toekomst.   
Werk- en opdrachtgevers die advies in willen winnen ter 
bevordering van de duurzame inzetbaarheid van hun 
werkenden, kunnen een subsidieaanvraag indienen. De 
projecten kunnen zijn gericht op de het bevorderen van 
vitaliteit, persoonlijke ontwikkeling, een sociale 
werkomgeving of bijvoorbeeld flexibele werkvormen.  

EU https://www.uitvoeringvanbel
eidszw.nl/subsidies-en-
regelingen/d/duurzame-
inzetbaarheid-algemene-
informatie-esf2014-2020 

05 Europees 
Programma voor 
Werkgelegenheid 
en Sociale 
Innovatie (EaSI) 

 Het EU Programma voor Werkgelegenheid en Sociale 
Innovatie (EaSI) financiert projecten die zich richten op het 
promoten van kwalitatief goede en duurzame 
werkgelegenheid, waarbij rekening wordt gehouden met een 
aanvaardbaar en passend niveau van sociale bescherming. 
Daarnaast richt het programma zich op het tegengaan van 
sociale uitsluiting, armoede en dienen projecten zich te 
richten op het creëren van betere arbeidsomstandigheden. 

Het programma is opgebouwd uit drie aparte pijlers: 
PROGRESS, EURES en Progress Microfinance. Het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid richt zich uitsluitend 
op de pijler PROGRESS. Deze pijler richt zich op de 
modernisering van het werkgelegenheids- en sociaal beleid.  
UWV richt zich op Eures 

EU https://www.uitvoeringvanbel
eidszw.nl/subsidies-en-
regelingen/e/europees-
programma-voor-
werkgelegenheid-en-sociale-
innovatie-easi/over-het-
europees-programma-voor-
werkgelegenheid-en-sociale-
innovatie  

07 Perspectief op 
werk (PoW) 
 
 

Postbuspow@minszw.nl 
 

Werkgevers (VNO-NCW, MKB Nederland, LTO Nederland), 
gemeenten (VNG, G4, G40), UWV, MBO-Raad, OCW en SZW 
gaan samen een extra impuls geven aan de arbeidstoeleiding 
van mensen die niet zelfstandig de weg naar werk vinden. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan mensen met een beperking, 
statushouders en mensen die al langdurig langs de kant 
staan. Deze groep vergt een extra inspanning om blijvend 
(weer) aan het werk te komen. 
  
De partijen in de arbeidsmarktregio’s stellen een actieplan op 
en geven uitvoering aan Perspectief op Werk. Een 
intensievere publiek-private samenwerking moet zorgen voor 

Arbeidsmarktregio’s maken een gezamenlijk regionaal 
actieplan: met als doel meer mensen aan het werk helpen 
en betere samenwerking tussen werkgevers, gemeenten, 
UWV, onderwijs en andere partners in de regio. 
Werkgevers bieden iedereen die wil en kan werken een 
reguliere baan, leerwerkplek of basisbaan aan. Perspectief 
op Werk is naast een extra impuls ook een leertraject om 
vanuit de praktijk te bezien hoe de bemiddeling van deze 
groep verbeterd kan worden. 

SZW Vragen: 
postbusPoW@minszw.nl 
 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=987&langId=nl
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/e/europees-programma-voor-werkgelegenheid-en-sociale-innovatie-easi/over-het-europees-programma-voor-werkgelegenheid-en-sociale-innovatie
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/e/europees-programma-voor-werkgelegenheid-en-sociale-innovatie-easi/over-het-europees-programma-voor-werkgelegenheid-en-sociale-innovatie
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/e/europees-programma-voor-werkgelegenheid-en-sociale-innovatie-easi/over-het-europees-programma-voor-werkgelegenheid-en-sociale-innovatie
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/e/europees-programma-voor-werkgelegenheid-en-sociale-innovatie-easi/over-het-europees-programma-voor-werkgelegenheid-en-sociale-innovatie
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/e/europees-programma-voor-werkgelegenheid-en-sociale-innovatie-easi/over-het-europees-programma-voor-werkgelegenheid-en-sociale-innovatie
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/e/europees-programma-voor-werkgelegenheid-en-sociale-innovatie-easi/over-het-europees-programma-voor-werkgelegenheid-en-sociale-innovatie
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/e/europees-programma-voor-werkgelegenheid-en-sociale-innovatie-easi/over-het-europees-programma-voor-werkgelegenheid-en-sociale-innovatie
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/e/europees-programma-voor-werkgelegenheid-en-sociale-innovatie-easi/over-het-europees-programma-voor-werkgelegenheid-en-sociale-innovatie
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/e/europees-programma-voor-werkgelegenheid-en-sociale-innovatie-easi/over-het-europees-programma-voor-werkgelegenheid-en-sociale-innovatie
mailto:Postbuspow@minszw.nl
mailto:postbusPoW@minszw.nl
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No Project/onderdeel 
/Periode 

Contact-persoon Visie/doel Doel/resultaat Eige-
naar 

Documentatie/website 

goede matches tussen werkzoekenden en beschikbaar werk. 
Benadrukt wordt dat Perspectief op Werk niet in de plaats 
komt van bestaande initiatieven, maar deze met de regionale 
doe-agenda juist verbindt en versterkt. 
 

In 2019 komen er drie landelijke bijeenkomsten voor PoW 
en in 2020 vier bijeenkomsten gericht op het uitwisselen 
van voortgang, knelpunten en goede voorbeelden. 

Voor 2019 en voor 2020 is er 35 x 1 miljoen per jaar 
beschikbaar als extra impuls voor samenwerking met als 
doel meer matches. 

De publiek-private initiatiefnemers achter de 
Intentieverklaring Perspectief op Werk gaan de 
arbeidsmarktregio’s helpen en ondersteunen bij het 
uitvoeren van de doe-agenda. Hiervoor hebben zij vanuit 
hun achterban medewerkers aangewezen die samen een 
landelijk Ondersteuningsteam vormen.  

17 Schakelpunt 
Landelijke 
Werkgevers  
(SLW) 
 
 

Tanja Willemsen 
twillemsen@divosa.nl 
 

Landelijk opererende werkgevers kunnen met vacatures bij 
één landelijk publiek loket terecht voor: 

• Ondersteuning om hun vacatures te vervullen in het kader 
van de Participatiewet,  

• Het bieden van extra kansen om werkzoekenden aan een 
baan te helpen,  

en het SLW versterkt regio’s bij het optimaliseren van hun 
werkgeversdienst-verlening.  

 Progra
mmara
ad 

https://www.samenvoordeklan
t.nl/schakelpunt-landelijke-
werkgevers 
 

18 Breed offensief 
2019-2020 

Postbuspow@minszw.nl 
 

Meer mensen met een beperking aan het werk helpen 
Vervolg op MOW 
Verschillende werkgroepen: 
Werkgroep Werkgeversdienstverlening 
Expertgroep Harmoniseren instrumenten 
Expertgroep Loonwaardemethodiek/bepaling 
Expertgroep Stroomlijning administratieve processen (LKS) 
Expertgroep Ziek en betermelding/no risk 
 

1. Eenvoudiger voor werkgevers en werkzoekenden: 
vereenvoudiging loonkostensubsidie; ondersteuning 
op maat; wegnemen knelpunten no-riskpolis en 
ziekmelding; verkenning aanpassing 
financieringssystematiek lks; benutting laagste 
loonschalen cao’s; vereenvoudiging banenafspraak en 
quotum; 

2. Werken aantrekkelijker maken voor mensen met 
beperkingen: vrijlating arbeidsinkomsten bij lks; 
belemmeringen wegnemen om vanuit Wajong te gaan 
werken; Simpel Switchen in de Participatieketen;  

3. Werkgevers en werkzoekenden moeten elkaar 
makkelijker kunnen vinden: De matching een extra 
impuls geven in de regionale arbeidsmarkt; structureel 
versterken van de werkgeversdienstverlening en het 
matchen; extra impuls naar Perspectief op Werk; extra 
impuls voor het creëren van baankansen voor 
jongeren uit het pro/vso onderwijs; stimulering 
beschut werk 

SZW https://www.rijksoverheid.nl/d
ocumenten/kamerstukken/201
8/11/20/kamerbrief-
uitwerking-breed-offensief 
 

https://www.samenvoordeklant.nl/schakelpunt-landelijke-werkgevers
https://www.samenvoordeklant.nl/schakelpunt-landelijke-werkgevers
https://www.samenvoordeklant.nl/schakelpunt-landelijke-werkgevers
mailto:Postbuspow@minszw.nl
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/11/20/kamerbrief-uitwerking-breed-offensief
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/11/20/kamerbrief-uitwerking-breed-offensief
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/11/20/kamerbrief-uitwerking-breed-offensief
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/11/20/kamerbrief-uitwerking-breed-offensief
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No Project/onderdeel 
/Periode 

Contact-persoon Visie/doel Doel/resultaat Eige-
naar 

Documentatie/website 

4. Het bijdragen aan duurzaam werk; belang van 
duurzaam werk; verbetering van de regionale sociale 
infrastructuur voor kwetsbare groepen binnen de 
Pwet; Structureel Loonkostenvoordeel (LKV) voor 
doelgroep Banenafspraak 

 

19 Jaarplan  
Programmaraad 
2019: Op weg 
naar een 
Inclusieve 
Arbeidsmarkt 

fvaniperen@samenvoorde
klant.nl 

Divosa, VNG, UWV en Cedris hebben de handen 
ineengeslagen om UWV en gemeenten in de 35 
arbeidsmarktregio’s te ondersteunen in de vormgeving van 
de betere dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers 
 
De Programmaraad W&I blijft partijen in de regio 

ondersteunen met o.a. praktijkdagen, de werkgeversscan en 

intervisie projectleiders Regionale Werkbedrijven.  

1. Herkenbare, vindbare en kwalitatief goede 
werkgeversdienstverlening 

2. Werkzoekenden kennen, beschikbaar krijgen en 
arbeidsfit maken 

3. Samenwerken in de keten en tussen domeinen 
4. Breed vakmanschap 
5. Verminderen regeldruk door uniformering en 

standaardisering 
6. Ondersteunende digitalisering en 

informatievoorziening 

Progra
mmara
ad 

www.samenvoordeklant.nl 
 

20 Programma 16-27 
(vervolg op 
Aanpak Jeugd 
werkloosheid) 

 De jongeren van nu behoren tot de eerste generatie die te 
maken krijgt met een flexibiliserende en polariserende 
arbeidsmarkt. Deze veranderingen hebben verregaande 
gevolgen voor jonge mensen die starten op de arbeidsmarkt. 
Als werkgevers een ruime keuze uit kandidaten hebben, dan 
geven ze al snel de voorkeur aan iemand met relatief veel 
werkervaring. Jongeren komen er vaak niet tussen. 

Samenwerking Gemeente – UWV, o.a. vorm gegeven in City 
Deal, waarin naast Gemeenten en UWV ook werkgevers en 
Onderwijs betrokken worden in de samenwerking   

SZW https://www.aanpakjeugdwerk
loosheid.nl/ 

22 Tijdelijke 
Subsidieregeling 
Ontwikkeladvies 
Vijfenveertig 
plussers 

 Ontwikkelvouchers voor specifieke doelgroep die afstand 
heeft tot de arbeidsmarkt. Het Ontwikkeladvies is een 
tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid als onderdeel van het Actieplan 
Perspectief voor Vijftigplussers.  

Uitvoering door Uitvoering van Beleid (voorheen 
Agentschap SZW) 
Loopbaanadviseurs kunnen werkende vijfenveertigplussers 
in enkele geselecteerde beroepsgroepen een 
Ontwikkeladvies geven en daarvoor een subsidiebedrag van 
€ 600,- aanvragen. Het doel van het Ontwikkeladvies is dat 
het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan 
in eigen handen te nemen. Het Ontwikkeladvies geeft 
inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de 
competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van 
de deelnemer. Hierbij gaat het erom dat deelnemers actief 
gaan nadenken over hoe zij werkend hun pensioenleeftijd 
kunnen bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid 
kunnen voorkomen. Het product dat uit het 
Ontwikkeladvies voortkomt is dan ook een persoonlijk 
ontwikkelplan waarin de deelnemer heeft beschreven wat 
voor acties hij/zij gaat ondernemen om  zijn/haar 
mogelijkheden te vergroten om aan het werk te blijven tot 
het pensioen. 

SZW https://www.uitvoeringvanbel
eidszw.nl/subsidies-en-
regelingen/t/tijdelijke-
subsidieregeling-
ontwikkeladvies-voor-
vijfenveertigplussers 

http://www.samenvoordeklant.nl/
https://www.aanpakjeugdwerkloosheid.nl/
https://www.aanpakjeugdwerkloosheid.nl/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0040282/2018-11-17
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/t/tijdelijke-subsidieregeling-ontwikkeladvies-voor-vijfenveertigplussers/overzicht-aanvraagcriteria
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23 Hallo Werk Irma Vonk 
irma.vonk@werkwerkt.nl 

 vraag een aanbod in de arbeidsmarkt moeten elkaar 
ongehinderd kunnen vinden. Waarderend kijken: uitgaan van 
wat er is in het profiel en niet van wat ontbreekt. 

Er is vraag naar meer "inzicht in het aanbod aan mensen 
die op zoek zijn naar werk", "werklozen moeten uit de 
anonimiteit worden gehaald" en“werkgevers willen 
toegang tot de ‘kaartenbak’ van werkzoekenden”. Allemaal 
berichten in de media die aangeven hoe belangrijk het is 
dat werkgever en werkzoekende elkaar beter kunnen 
vinden. Hallo Werk geeft hierop antwoord. 

Gemee
nten 
Den 
Haag 
en 
Rotter
dam 

 

24 Hive 
Jeannette 
Verhoeven. 

 Ieder mens de gelegenheid en middelen geven te kijken naar 
ontwikkeling, talent en werk. Zodat mensen zelf bewust 
worden van hun potentieel  
 

Forum met specifieke accenten voor AM regio dat alle 
werkzoekenden en mensen die willen switchen 
ondersteunt. Werkt nu in twee AM regio’s. Blijkt succes  

Stichtin
g Hive 

Hive.nl 

29 Programma 
sociaal domein 

 Betere hulp voor kwetsbare mensen. We leren samen in de 
praktijk. Via casuïstiek, experiment en vooral door te ervaren 
wat werkt. Ons vertrekpunt: de vragen en behoeften van 
(kwetsbare) mensen. De oplossingen die we ontdekken, delen 
we met elkaar zodat we samen schotten kunnen doorbreken 
en de mens echt centraal kunnen stellen. 
 

Wegnemen van de dilemma’s en knelpunten die we in de 
dagelijkse praktijk tegenkomen. Vanuit 16 trajecten (w.o. 
basis van de arbeidsmarkt, uitwisseling privacy, kansen 
voor jongeren, rol gemeenteraad) waarin de partijen 
werken aan praktische oplossingen voor vaak taaie 
vraagstukken. 

BZK https://www.programmasocia
aldomein.nl/ 

45 Programma 
Vakmanschap 

Rene Sjouwerman 
rsjouwerman@divosa.nl 
 

Evidence-based werken in het sociaal domein gaat het beste 
in een context van de lerende praktijk 

Om professionals in het gemeentelijk sociaal domein 
onderbouwd te laten werken moeten zij evidence based 
kunnen werken: keuzes maken o.b.v. kennis uit 
wetenschap, praktijk en cliëntenervaring en hierop 
reflecteren. Via dit programma wil Divosa professionals 
hierin versterken en stimuleert methodisch werken. 

Divosa  

52 Kenniskring 
jobcoaching 

 • Doelgroep jobcoaches 
• 4 bijeenkomsten per jaar 
• Klankbordgroep 

• Doorontwikkeling functionaliteit (effectief en efficiënt) 
• Bepalen welke exptertise professionals in huis moeten 

hebben 
• Ondersteunen professionals bij het onderhouden van 

zijn/haar expertise 
• Kennisdeling 
• Nieuwe praktijkervaring opdoen 
• Signaleren knelpunten/behoeften 
• Bevorderen practise based werken 

Cedris 
en 
SBCM 

 

56 I4Sociaal Dick Laan 

d.laan@enschede.nl 

Binnen Dimpact-verband zijn de gemeenten Deventer, 
Enschede, Groningen en Zwolle een innovatieve 
samenwerking aangegaan. Dat het anders moet 
 

iSociaal staat voor een nieuwe, innovatieve manier van 
communiceren en informeren binnen het sociaal domein. 
De vier belangrijkste uitgangspunten zijn:   1. Persoonlijk: 
De informatie en dienstverlening die de inwoner krijgt is 
relevant en passend bij de situatie waarin hij of zij verkeert. 
De inwoner ervaart de communicatie als persoonlijk, 
empathisch en eerlijk.  
2. Zelfstandig: De inwoner wordt gemotiveerd om zelf 
dingen te ondernemen en op te lossen. De inwoner voelt 
zich trots en zelfstandig. 

Dimpac
t 

https://www.dimpact.nl/isocia
al 
  
 

https://www.programmasociaaldomein.nl/trajecten/
mailto:rsjouwerman@divosa.nl
https://www.dimpact.nl/isociaal
https://www.dimpact.nl/isociaal
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3. Vrij(blijvend): De inwoner heeft de regie. Maakt zijn 
eigen keuzes. En wordt proactief geholpen en ondersteund 
met (vrijblijvende) suggesties. De inwoner krijgt het gevoel 
dingen te mogen, niet te moeten. 
4. Verbindend: De inwoner kan naast coaches ook ‘gelijken’ 
vinden met wie hij of zij ervaringen kan delen Zo voelt de 
inwoner zich niet alleen in zijn situatie.  

59 Pilots praktijk-
leren met de 
praktijkverklaring 
in het mbo 
2018-2020 

j.terhaar@s-bb.nl 
 

De pilots zijn bedoeld voor werkzoekenden en werkenden 
voor wie een startkwalificatie (nog) een brug te ver is.  

In de pilots gaan we nieuwe praktijkleerroutes in het mbo 
op maat vormgeven. Op basis van de mogelijkheden van 
de kandidaat en het bedrijf worden werkprocessen uit de 
mbo-kwalificatiestructuur geleerd. Het leren gebeurt in de 
praktijk. De kandidaat krijgt begeleiding en een vorm van 
inkomen. De deelnemende arbeidsmarktregio’s kunnen de 
pilot opnemen als onderdeel van hun actieplan Perspectief 
op werk. SBB en de Programmaraad bieden ondersteuning. 
 

SZW https://www.samenvoordeklan
t.nl/nieuws/pilots-
praktijkleren-met-de-
praktijkverklaring-het-mbo-
twaalf-regios-van-start 
 
 

06 Programma 
Inclusieve 
Overheid 

 Stimuleren van inclusivieit in met name de sectoren 
arbeidsbemiddeling, zorg, welzijn, jeugdwerk, onderwijs, 
media en justitie 

Het Rijk als inclusieve werkgever: 

- Concrete maatregelen ter bevordering van diversiteit en 
inclusie opnemen in Strategisch Personeelsbeleid Rijk 
2025 

- Een organisatiecultuur waarin uitsluiting, discriminatie, 
pesten en intimidatie niet worden getolereerd. 

MinBZ
K, 
interde
partem
entaal 

https://www.rijksoverheid.nl/d
ocumenten/kamerstukken/201
9/02/12/kamerbrief-over-
voortgang-kabinetsaanpak-
van-discriminatie  

  

https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/pilots-praktijkleren-met-de-praktijkverklaring-het-mbo-twaalf-regios-van-start
https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/pilots-praktijkleren-met-de-praktijkverklaring-het-mbo-twaalf-regios-van-start
https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/pilots-praktijkleren-met-de-praktijkverklaring-het-mbo-twaalf-regios-van-start
https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/pilots-praktijkleren-met-de-praktijkverklaring-het-mbo-twaalf-regios-van-start
https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/pilots-praktijkleren-met-de-praktijkverklaring-het-mbo-twaalf-regios-van-start
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/12/kamerbrief-over-voortgang-kabinetsaanpak-van-discriminatie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/12/kamerbrief-over-voortgang-kabinetsaanpak-van-discriminatie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/12/kamerbrief-over-voortgang-kabinetsaanpak-van-discriminatie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/12/kamerbrief-over-voortgang-kabinetsaanpak-van-discriminatie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/12/kamerbrief-over-voortgang-kabinetsaanpak-van-discriminatie
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WETGEVING EN KENNISDELING 
Hier vindt u verschillende platforms voor kennisdeling. Daarnaast hebben we te maken met meerdere overlegvormen (inherent aan een goede 
samenwerking binnen een keten). Ook de ondersteunende wetgeving, verdragen, convenanten etc komen hier aan de orde. 
 

No Project/onderdeel 
/Periode 

Contact-persoon Visie/doel Doel/resultaat Eige-
naar 

Documentatie/website 

02 Programma VN-
Verdrag 
Onbeperkt 
Meedoen! 
 
 

 Implementatie VN-verdrag inzake de rechten van mensen 
met een handicap. Via 7 actielijnen waaronder: werk. Mensen 
met een beperking hebben meer dan twee keer zo vaak geen 
werk als mensen zonder beperking, en ervaren onvoldoende 
ondersteuning bij het vinden en behouden van werk. 
 
Bij deze opgave werkt het kabinet nauw samen met 
gemeenten, UWV, de LCR, Ieder(in) en sociale partners 

Binnen de actielijn Werk is het doel om mensen met een 
arbeidsbeperking meer kansen te geven op een reguliere 
baan, en zo bij te dragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. 
Het kabinet bouwt hiermee voort op de lopende inzet voor 
een inclusieve arbeidsmarkt.) 

 VN / 
MinWV
S 

https://www.rijksoverheid.nl/d
ocumenten/rapporten/2018/0
6/01/programma-vn-verdrag-
onbeperkt-meedoen 
 

03 Locale Inclusie 
Agenda (LIA) 

 De Verenigde Naties heeft in 2006 een belangrijk 
mensenrechtenverdrag opgesteld: het Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap.  

Het verdrag gaat over gelijke rechten voor mensen met een 
beperking of een chronische ziekte. Gemeenten zijn 
verplicht een Lokale Inclusie Agenda (LIA) op te stellen. Uit 
de agenda blijkt hoe de gemeente ervoor zorgt dat alle 
inwoners, ook inwoners met een beperking, mee kunnen 
doen. Maar hoe zo’n LIA er precies uit moet zien, is niet 
bekend. 

VN www.gewoongelijk.nl 
https://vng.nl/iedereen-doet-
mee 
https://vng.nl/files/vng/nieuws
_attachments/2018/programm
a-nederland-en-het-vn-
verdrag-handicap-begrijpelijke-
taal.pdf 

04 EURES  EURES is een samenwerkingsnetwerk dat is opgezet om het 
vrije verkeer van werknemers tussen de 28 EU-lidstaten, 
Zwitserland, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen te 
vergemakkelijken 

het Europees Coördinatiebureau, de nationale 
coördinatiebureaus, EURES-partners en de geassocieerde 
EURES-partners. 

EU www.werk.nl 

08 Perspectief op 
Werk regio 
gesprekken 

Postbuspow@minszw.nl 
 

Regiogesprekken en –bijeenkomsten in het kader van 

Perspectief op Werk  

 Afdeling Participatie en arbeidsmarktregio’s (PAM) blijft 

verantwoordelijk voor de SZW inzet en contacten met de 

regio’s bij de zogeheten Regiodeals van het ministerie van 

LNV. 

 

Ook in 2019 worden er vanuit de Programmaraad W&I en 

SZW (afdeling PAM) bijeenkomsten georganiseerd met de 

staatssecretaris en de wethouders van de 

centrumgemeenten. 

 
Voor vragen of opmerkingen over deze trajecten kunt u 
gebruik blijven maken van PostbusMoW@minszw.nl 
 

Georganiseerd door aanjaag- en ondersteuningsteam POW Afd 
Partici
patie 
en 
arbeids
marktr
egio’s 
(PAM) 
van 
SZW 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/01/programma-vn-verdrag-onbeperkt-meedoen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/01/programma-vn-verdrag-onbeperkt-meedoen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/01/programma-vn-verdrag-onbeperkt-meedoen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/01/programma-vn-verdrag-onbeperkt-meedoen
http://www.gewoongelijk.nl/
https://vng.nl/iedereen-doet-mee
https://vng.nl/iedereen-doet-mee
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2018/programma-nederland-en-het-vn-verdrag-handicap-begrijpelijke-taal.pdf
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2018/programma-nederland-en-het-vn-verdrag-handicap-begrijpelijke-taal.pdf
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2018/programma-nederland-en-het-vn-verdrag-handicap-begrijpelijke-taal.pdf
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2018/programma-nederland-en-het-vn-verdrag-handicap-begrijpelijke-taal.pdf
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2018/programma-nederland-en-het-vn-verdrag-handicap-begrijpelijke-taal.pdf
mailto:Postbuspow@minszw.nl
mailto:PostbusMoW@minszw.nl
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No Project/onderdeel 
/Periode 

Contact-persoon Visie/doel Doel/resultaat Eige-
naar 

Documentatie/website 

09 Inventarisatie 
onderzoek door 
Berenschot 

postbusmow@minszw.nl 
 

SZW wil graag voor de zomer weten wat de huidige stand van 
zaken is omtrent de regionale dienstverlening aan werkgevers 
en werkzoekenden (met en zonder arbeidsbeperking). Daarom 
is er een externe partij (Berenschot) ingehuurd om dit middels 
een inventariserend onderzoek in kaart te brengen 

Dit onderzoek zal tevens invulling geven aan een motie van 
het kamerlid Renkema over een inventarisatie per 
arbeidsmarktregio hoe mensen uit de Participatiewet met 
een beperking aan het werk worden geholpen. Daarvoor 
zullen ook een aantal vragen worden gesteld over de 
(afspraken over de) dienstverlening aan werkzoekenden. 
Berenschot stuurt deze maand (een brief naar de 
arbeidsmarktregio’s om het onderzoek aan te kondigen en 
om interviews in te plannen 

  

10 Activiteiten 
afdeling PAM van 
SZW om 
arbeidsmarktregio
’s te 
ondersteunen 

Postbuspow@minszw.nl 
 

1. Bekendheid WSP’s vergroten 
2. Versterken van vakmanschap op WSP’s        
3. Intervisie en kennisdeling  
4. Dashboard voor de arbeidsmarktregio’s met feiten over de 

arbeidsmarktregio’s. UWV is gevraagd een prototypete 
ontwikkelen. 

 
 

 

1. Programmaraad en PAM richten zich op het vergroten 
van de bekendheid van WSP’s 

2. Regio’s krijgen financiele ondersteuning om 
accountmanager bij te scholen  

3. Lysias advies en de Maatschap voor Communicatie 
voeren dit uit. Daarnaast wordt samengewerkt met het 
ondersteuningsbureau van de Programmaraad. Lysias 
advies heeft de leer- en ontwikkelwensen en -behoeften 
in de arbeidsmarktregio’s geïnventariseerd om zo te 
komen tot invulling van een Leeragenda 2019 op maat.  

4. Qua vorm moet het dashboard snel een indruk kunnen 
geven van de arbeidsmarktsituatie in een regio en hoe 
deze situatie zich verhoudt tot andere regio’s 

  

14 MOW KPMG 
2018-2019 

Postbuspow@minszw.nl 
 

KPMG doet onderzoek naar oplossing voor betere matching 
tussen werkzoekenden en vacatures 

Verbeterde gegevensdeling ten behoeve van de match SZW  

16 Simpel Switchen 
in de 
participatieketen 
 

handriessen@cedris.nl 
 

Het is belangrijk dat mensen mee kunnen doen op de voor 
hen meest passende plek en dat ontwikkeling wordt 
gestimuleerd. Het moet voor hen makkelijk zijn en ze moeten 
zich veilig voelen om de stappen die ze kúnnen maken ook 
daadwerkelijk te gáán maken 

1. Mensen moeten makkelijker vanuit de uitkering kunnen 
gaan werken en weer terug kunnen vallen als het 
werken toch (even) niet lukt 

2. Beter inzicht in financiële gevolgen van aan het werk 
gaan 

3. Meedoen op de best passende plek 
4. Continuïteit in begeleiding en meer integrale 

ondersteuning 
 

SZW https://www.rijksoverheid.nl/d
ocumenten/kamerstukken/201
8/12/27/kamerbrief-project-
simpel-switchen-in-de-
paticipatieketen 
 

26 Samen werken 
voor werk 
alliantie 

Hylke van der Wal 
hvanderwal@cedris.nl en 
Leendert Bos 
lbos@cedris.nl 
 

De alliantie van koepelorganisaties in het hart van de 
arbeidsmarkt (ABU, Cedris, NRTO en OVAL) ziet kansen om 
meer mensen duurzaam aan de slag te helpen door de 
handen ineen te slaan. En om de groeiende mismatch tussen 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verkleinen. 

De kern van de oplossing bestaat uit het bieden van meer 
maatwerk om de beschikbare werkzoekenden aan werk te 
helpen. Goede (bij)scholing, begeleiding, inzetbaarheid en 
arbeidsbemiddeling is daarvoor essentieel. Dit kan worden 
geboden door verdere intensivering van de publiek-private 
samenwerking op de arbeidsmarkt 

 https://samenwerkenvoorwerk
.nl/ 
 

27 “Samen werken 
aan wat werkt” 
GGZ Convenant 
 

Pearl Hartgers 
phartgers@adnovum.nl 
En  

De groep werkzoekenden met psychische problemen wordt 
steeds groter. Partijen die met deze groep bezig zijn, werken 
niet of nauwelijks samen. Samenwerking en uitwisseling van 

Het voorkomen van uitval bij GGZ doelgroep, slagen van 
het re-integratietraject en het behouden van werk. 
Hiervoor werken Cedris, Divosa, GGZ, Federatie opvang, 

 https://www.divosa.nl/sites/de
fault/files/nieuwsbericht_besta
nden/20180518-convenant-

mailto:Postbuspow@minszw.nl
mailto:Postbuspow@minszw.nl
mailto:Postbuspow@minszw.nl
mailto:handriessen@cedris.nl
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/27/kamerbrief-project-simpel-switchen-in-de-paticipatieketen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/27/kamerbrief-project-simpel-switchen-in-de-paticipatieketen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/27/kamerbrief-project-simpel-switchen-in-de-paticipatieketen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/27/kamerbrief-project-simpel-switchen-in-de-paticipatieketen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/27/kamerbrief-project-simpel-switchen-in-de-paticipatieketen
mailto:hvanderwal@cedris.nl
https://samenwerkenvoorwerk.nl/
https://samenwerkenvoorwerk.nl/
https://www.divosa.nl/sites/default/files/nieuwsbericht_bestanden/20180518-convenant-samen-werken-aan-wat-werkt.pdf
https://www.divosa.nl/sites/default/files/nieuwsbericht_bestanden/20180518-convenant-samen-werken-aan-wat-werkt.pdf
https://www.divosa.nl/sites/default/files/nieuwsbericht_bestanden/20180518-convenant-samen-werken-aan-wat-werkt.pdf
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No Project/onderdeel 
/Periode 

Contact-persoon Visie/doel Doel/resultaat Eige-
naar 

Documentatie/website 

Hiske 
Andriesshandriessen@ced
ris.nl 
 

gegevens en expertise is nauwelijks centraal geregeld. Dit 
convenant doet daartoe een aanzet. 

MMM, RIBW, VNG, UWV, St. samen sterk zonder Stigma tot 
en met 2021 6 speerpunten uit. 

samen-werken-aan-wat-
werkt.pdf 

28 Gezamenlijke 
werkwijze GGZ en 
W&I  
 
 

Pearl Hartgers 
Phartgers@adnovum.nl 
 
En  
Hiske 
Andriesshandriessen@ced
ris.nl 
 

In opdracht van het ministerie van SZW gaan 
onderzoeksbureau ZINZIZ en het Verwey-Jonker Instituut de 
samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen in 31 
arbeidsmarktregio’s volgen. 
 

Het doel van het onderzoek is in de eerste plaats opleveren 
en uitwisselen van praktische kennis.  
 

SZW https://www.samenvoordeklan
t.nl/nieuws/onderzoek-
samenwerking-ggz-en-wi-31-
arbeidsmarktregios-van-start 
 
https://www.samenvoordeklan
t.nl/nieuws/regios-zijn-hard-
op-weg-met-bevorderen-
arbeidsparticipatie-van-
mensen-met-psychische  
 

42 Expertgroep Werk Yvette Memelink 
yvette.memelink@vng.nl 
En Gerlinde Scheper 
gscheper@samenvoorsdek
lant.nl 

De Expertgroep Werk legt de verbinding tussen de 
inhoudelijke kennis en ontwikkelingen in de 
arbeidsmarktregio’s en de kennis en ondersteuning van UWV, 
VNG en Divosa op landelijk niveau. De EW heeft tot doel het 
verbeteren van de dienstverlening aan Werkzoekenden en 
Werkgevers met specifieke aandacht voor transparantie en 
ICT. De leden zijn gemeentelijke vertegenwoordigers van de 
AM regio’s 

De expertgroep biedt advies en expertise aan landelijke 
initiatieven vanuit regionale kennis en achtergrond. Dit 
gebeurt in nauwe samenwerking met UWV en Cedris. 
Daarnaast vertegenwoordigen de leden hun 
arbeidsmarktregio; wensen en initiatieven kunnen hun weg 
vinden via het Strategisch Gebruikers Overleg naar 
landelijke en generieke oplossingen.  

VNG  

43 Strategisch 
gebruikers 
overleg (SGO) 

Kees van geld 
kees.vangelder@uwv.nl 
 

2 maandelijks overleg met input vanuit Expertgroep Werk, 
landelijke (strategische) onderwerpen op gebied van 
Werk(geversdienstverlening en gegevensuitwisseling) 

Expertise bundelen, gezamenlijk optrekken, wederzijdse 
standpunten uitwisselen en begrijpen. Deelnemende 
partijen zijn UWV, VNG, Cedris, Divosa en WGO4it 

UWV  

44 Verkenning Werk Nora Otto 
notto@vng.nl 
astrid hendrks 
astrid.hendriks@uwv.nl 

Vanuit “samen organiseren” kijken uwv en gemeenten naar 
hun gezamenlijke dienstverlening en waar deze verbeterd kan 
worden. 

Een overzicht van in te zetten instrumenten voor UWV en 
gemeenten. Eenvoudig gerubriceerd binnen het proces van 
WW naar bijstand. 

UWV 
en 
VNG 

 

46 ExpertiseCentrum 
CIAO Inclusieve 
ArbeidsOrganisati
e 

 Inclusiviteit Werkt! 
 

Platform voor alle partijen die zich professioneel inzetten 
voor de bevordering van de duurzame inzetbaarheid van 
mensen en van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt in het bijzonder. 
 
Het expertisecentrum voorziet organisatie en professionals 
in participatievraagstukken van kennis en expertise over 
inclusieve arbeidsorganisaties. Zodat ook mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt gewoon mee kunnen doen. 

UvM 
met 
onders
teunin
g van 
UWV 

https://www.inclusievearbeids
organisatie.org/expertisecentr
um 

47 Kennisplatform 
Integratie en 
Samenleving (KIS) 
 

 Hoe vormen we met elkaar een pluriforme en stabiele 
gemeenschap met ruimte voor verschillen? 
 

KIS doet onderzoek, adviseert en biedt praktische tips en 
instrumenten over vraagstukken rond integratie, migratie 
en diversiteit. Deze informatie wordt actief gedeeld met 
beleidsmakers bij gemeenten en andere 

SZW www.kis.nl/ 
 

mailto:handriessen@cedris.nl
mailto:handriessen@cedris.nl
https://www.divosa.nl/sites/default/files/nieuwsbericht_bestanden/20180518-convenant-samen-werken-aan-wat-werkt.pdf
https://www.divosa.nl/sites/default/files/nieuwsbericht_bestanden/20180518-convenant-samen-werken-aan-wat-werkt.pdf
mailto:Phartgers@adnovum.nl
mailto:handriessen@cedris.nl
mailto:handriessen@cedris.nl
https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/onderzoek-samenwerking-ggz-en-wi-31-arbeidsmarktregios-van-start
https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/onderzoek-samenwerking-ggz-en-wi-31-arbeidsmarktregios-van-start
https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/onderzoek-samenwerking-ggz-en-wi-31-arbeidsmarktregios-van-start
https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/onderzoek-samenwerking-ggz-en-wi-31-arbeidsmarktregios-van-start
https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/regios-zijn-hard-op-weg-met-bevorderen-arbeidsparticipatie-van-mensen-met-psychische
https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/regios-zijn-hard-op-weg-met-bevorderen-arbeidsparticipatie-van-mensen-met-psychische
https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/regios-zijn-hard-op-weg-met-bevorderen-arbeidsparticipatie-van-mensen-met-psychische
https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/regios-zijn-hard-op-weg-met-bevorderen-arbeidsparticipatie-van-mensen-met-psychische
https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/regios-zijn-hard-op-weg-met-bevorderen-arbeidsparticipatie-van-mensen-met-psychische
mailto:yvette.memelink@vng.nl
mailto:kees.vangelder@uwv.nl
mailto:notto@vng.nl
https://www.inclusievearbeidsorganisatie.org/expertisecentrum
https://www.inclusievearbeidsorganisatie.org/expertisecentrum
https://www.inclusievearbeidsorganisatie.org/expertisecentrum
http://www.kis.nl/
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No Project/onderdeel 
/Periode 

Contact-persoon Visie/doel Doel/resultaat Eige-
naar 

Documentatie/website 

Programma van het Verwey-Jonger Instituut en Movisie 
Gesubsidieerd door SZW 

overheidsinstellingen. Actueel thema: participatiekansen 
nieuwkomers/statushouders 

48 Landelijk 
Kenniscentrum 
LVB 
 

 Het Landelijk Kenniscentrum Licht Verstandelijke Beperking 
zet zich in voor:  
- het bevorderen van wetenschappelijk en praktijkgericht 
onderzoek op het gebied van diagnostiek en begeleiding / 
behandeling van jeugdigen met een LVB en hun gezinnen. Dit 
gebeurt onder andere in projecten die vanuit het LKC 
geïnitieerd worden; 
- de onderbouwing van evidence based werken door het 
ontwikkelen en onderzoeken van effectieve interventies en 
methodieken. Coping LVB is hier een voorbeeld van; 
- het fungeren als landelijk trefpunt voor onderzoekers en 
professionals, onder andere door het uitgeven van het 
tijdschrift Onderzoek & Praktijk. 
 

In samenwerking met haar deelnemers en externe 
deskundigen, het ontwikkelen, samenbrengen en delen van 
kennis over de persoonlijke ontwikkeling, 
opvoedingssituatie en maatschappelijke participatie van 
mensen met een licht verstandelijke beperking 

Jeugdz
org en 
GGZ 

https://www.kenniscentrumlv
b.nl/ 
 

49 Actieplan LVB, 
Schulden en werk 
 

Heleen Heinsbroek 
hheinsbroek@cedris.nl 

Gezamenlijk aan de slag om de dienstverlening aan mensen 
met een licht verstandelijke beperking te verbeteren 
 
 

Delen van interventies en trainingen, opzetten pilots, 
aanzwengelen landelijke/publieke discussies, meer 
aandacht voor het onderwerp. 
 
Initiatiefnemers zijn Cedris, Divosa, Sociaal Werk 
Nederland, Federatie Opvang,  MEE.NL, BPB1, SBCM en 
NVVK, ondersteund door HvU, lectoraat Schulden en 
Incasso. 

 https://cedris.nl/nieuws/actiep
lan-moet-re-integratie-en-
schuldhulp-mensen-met-lichte-
verstandelijke-beperking-
verbeteren/ 

51 Kenniscentrum 
Inclusieve en 
Sociale 
Werkgelegenheid 
i.o. 

Susan van Hoegee: 
svanhoegee@cedris.nl 
 

 online kenniscentrum voor de gezamenlijke 
kennisactiviteiten van SBCM en Cedris om de impact te 
vergroten van de activiteiten gericht op sociale 
werkgelegenheid en arbeidsintegratie 

Cedris 
en 
SBCM 

http://www.inclusiefwerkt.nl/  
(vanaf ca 1 april live) 

53 Kennisplatform 
detacheren 

 • Doelgroep detacheringsconsulenten/teamleiders 
• Vanuit Vereniging DetaNet overgegaan in Kennisplatform 

Detacheren 
• Ontwikkelen nieuwe modellen detacheringscontracten en 

prijsstelling 
 

Idem + 
• Kennis vergroten van doelgroep 
• Kennis van het tot stand brengen van een plaatsing die 

bijdraagt aan de inzetbaarheid van de doelgroep 
• Kennis passende werkplek  
• 4 bijeenkomsten per jaar 

Cedris 
en 
SBCM 

 

54 Kennisplatform 
Werkgeversdienst
verlening 

Susan van Hoegee 
svanhoegee@cedris.nl en 
Tanja Willemsen  
twillemsen@divosa.nl 
 

• Doelgroep marketing-/accountmanagers en 
werkgeversconsulenten 

• 4 bijeenkomsten per jaar 
• Ontwikkelen Masterclasses (nog te ontwikkelen) 

• De taal spreken van ondernemers 
• Het onder de aandacht brengen van SW-expertise 

(functionaliteiten) bij werkgevers en andersom, zodat 
deze aansluit op de behoefte van werkgevers 

Cedris, 
SBCM 
en 
Divosa 

 

55 Kennisplatform 

Passend werk 
(jobcreators) 

 3 bijeenkomsten per jaar Idem +  

• Certificering 
Cedris, 
SBCM 

 

https://www.kenniscentrumlvb.nl/
https://www.kenniscentrumlvb.nl/
https://cedris.nl/nieuws/actieplan-moet-re-integratie-en-schuldhulp-mensen-met-lichte-verstandelijke-beperking-verbeteren/
https://cedris.nl/nieuws/actieplan-moet-re-integratie-en-schuldhulp-mensen-met-lichte-verstandelijke-beperking-verbeteren/
https://cedris.nl/nieuws/actieplan-moet-re-integratie-en-schuldhulp-mensen-met-lichte-verstandelijke-beperking-verbeteren/
https://cedris.nl/nieuws/actieplan-moet-re-integratie-en-schuldhulp-mensen-met-lichte-verstandelijke-beperking-verbeteren/
https://cedris.nl/nieuws/actieplan-moet-re-integratie-en-schuldhulp-mensen-met-lichte-verstandelijke-beperking-verbeteren/
mailto:svanhoegee@cedris.nl
http://www.inclusiefwerkt.nl/
mailto:svanhoegee@cedris.nl
mailto:twillemsen@divosa.nl
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No Project/onderdeel 
/Periode 

Contact-persoon Visie/doel Doel/resultaat Eige-
naar 

Documentatie/website 

• Advies over rendabele inzet van mensen met een 
arbeidsbeperking 

• Jobcarving en functiecreatie 
Overnemen personele inzet en begeleiding 

en 
Locus 

60 Uitvoeringsprogra
mma 16-27 
2018-2020 

16-27@minszw.nl 
 

Duurzame participatie van minder zelfredzame jongeren 1. Pilot voor een soepeler overgang naar werk voor 
jongeren zonder startkwalificatie als gevolg van 
voortijdige schooluitval (doorontwikkeling 
samenwerking RMC, W&I en UWV). 

2. Pilot voor een soepeler overgang naar werk voor 
jongeren in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal 
onderwijs (zie no 59). 

3. Pilot voor een soepeler overgang naar werk voor 
kwetsbare jongeren in het mbo. 

4. Pilot om jongeren die buiten beeld zijn geraakt te 
bereiken, motiveren en ondersteunen naar school, werk 
of dagbesteding. 

5. Pilot om een toekomstplan op maat te maken samen 
met de jongere en de partners. 

6. Pilot praktijkleren voor (jonge) werkzoekenden en 
werkenden zonder startkwalificatie om de kans op 
(duurzaam) werk te vergroten (zie no 59) 

SZW PDF document Toelichting 
programma 16-27 

  

mailto:16-27@minszw.nl
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ONDERZOEK EN ONTWIKKELING VAN ONDERSTEUNENDE ICT  
In dit hoofdstuk leest u de projecten en onderzoeken die zich richten op de ICT en gegevensuitwisseling. Deze is benodigd om in de toekomst 

eenvoudig en transparant te kunnen communiceren binnen het Sociaal domein maar ook tussen  publieke en private partijen. 

 

 
No Project/onderdeel 

/Periode 
Contact-persoon Visie/doel Doel/resultaat Eige-

naar 
Documentatie/website 

15 MOW VNG 
2018-2019 

Anton.vandergaag@vng.nl 
 

Een transparante arbeidsmarkt vraagt dat burgers, bedrijven 
en uitvoeringsorganisaties eenvoudig binnen de wettelijke 
kaders kunnen beschikken over dezelfde informatie ongeacht 
de achterliggende systemen. 

Het optimaliseren van de keten-samenwerking in het WERK 
domein, waarbij wordt uitgegaan van samenwerking op 
applicaties naar samenwerken op gegevens.  
Doel: gegevensuitwisseling 
 

VNG  

25 Werkinzicht 
 
 

 Arbeidsmarktinformatie heeft een sleutelrol in de aansluiting 
van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 
 
Publieke partners moeten een voortrekkersrol spelen om alle 
publieke en private initiatieven bij elkaar te brengen en te 
laten versterken 
 
Dit kan worden bereikt door het ontwikkelen en beschikbaar 
maken een gestandaardiseerde systematische beschrijving 
van de ‘wereld van werk’ en deze up to date te houden 
 
Deze ‘wereld van werk’ beschrijving of ‘ontologie’, vormt de 
basis voor toekomstige innovaties en ontwikkeling van 
toepassingen door publieke en private partijen 

• Basisset van NL en VL data harmoniseren: vergelijkbaar 
maken 

• Data up-to-date houden en beschikbaar stellen via een 
open-data portaal 

• Ontwikkelen van een NL-VL arbeidsmarkt ontologie en 
innovatieve services 

• Het (mede) ontwikkelen van gebruikers-toepassingen 
 

o.a. 
CBS/U
WV/Br
ainport 
networ
k/steu
npunt 
werk/ 

 

30 Edison 
Maurits 
Gortemaker 

 Klantprofiel in beeld brengen in zijn volle rijkdom. Perspectief 
op de arbeidsmarkt in beeld brengen. Het past passende 
pakket van opdrachten en instrumenten aanbieden om de 
afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen. Zelfservice waar 
het kan, overheid concentreert zich op wie extra aandacht 
nodig heeft. Minder administratie, meer tijd voor het echte 
gesprek over motivatie en mogelijkheden. 

Doel is om inzicht te krijgen in geschikte kandidaten. Waar 
kunnen kandidaten participeren? Welke instrumenten 
kunnen worden ingezet? 

WIGO4
IT/G4 

 

31 TWI  UWV, SVB en gemeenten moeten samenwerken met het oog 
op een doeltreffende en klantgerichte uitvoering. 
Gegevensuitwisseling op basis van standaarden en afspraken 
is nodig 

 SZW  

32 UWV Portaal voor 
gemeenten 
 

Danny.blom@uwv.nl 
En 
Astrid.hendriks@uwv.nl 

De ontsluiting van de ICT-faciliteiten bij gemeenten, de 
technische verbinding waarlangs de ICT-faciliteiten 
bereikbaar zijn voor gemeentemedewerkers vanaf gemeente 
pc’s. 

UWV stelt door middel van het UWV Portaal voor 
Gemeenten de ICT-faciliteiten ter beschikking aan de 
gemeente, het betreft hier de UWV-applicaties WBS, 
SONAR, de Beheermodule Werk.nl en GIP, alsmede de 
daaraan ondersteunende systemen (zoals bijv. 
wachtwoordbeheer). De gemeente heeft daarmee toegang 

UWV - 
LTSG 

 

mailto:Anton.vandergaag@vng.nl
mailto:Danny.blom@uwv.nl
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No Project/onderdeel 
/Periode 

Contact-persoon Visie/doel Doel/resultaat Eige-
naar 

Documentatie/website 

tot de in de ICT-faciliteiten opgenomen klantgegevens met 
daarbij de mogelijkheid deze klantgegevens te muteren. 

33 Inleesmogelijk-
heid 
gemeentelijke 
klantprofielen 
t.b.v. de KVB 

 UWV heeft de mogelijkheid gecreëerd voor gemeenten om 
gegevens vanuit de gemeentelijke systemen in te lezen in 
Sonar (toevoegen of muteren). 
KVB= kandidaten verkenner banenafspraak. 

Door deze mogelijkheid wordt dubbel registreren 
voorkomen en kunnen alle gemeenten bijdragen aan het 
‘transparant’ maken van hun kandidaten die vallen onder 
de banenafspraak  
Landelijk Team Samenwerking Gemeenten en Project 
White Label 

UWV  
 

 

34 Banaan   Beschrijven van de principes behorend bij een 
dienstverleningsperspectief 

Leden 
van de 
archite
ctuurra
ad 

 

35 Common Ground  Een open, transparante overheid waarbinnen met 
inachtneming van de privacy-regels gegevens sneller en 
veiliger kunnen worden uitgewisseld, intern zowel als extern. 

Stapsgewijze ontwikkeling van een nieuwe, 
toekomstbestendige gemeentelijke ICT-infrastructuur 

VNG  

36 Domein-
architectuur 

 De uitwisseling van gegevens tussen UWV en gemeenten 
vindt plaats op basis van de gebeurtenissen in het leven van 
burgers.  

Vaststellen cases waarin  de dienstverlening schuurt. 
Meerdaagse organiseren met betrokken partijen. Cases: 
voorkomen van schulden, matchen op werk, max WW naar 
bijstand/naar pensioen. Basis zijn gezamenlijke 
uitgangspunten voor de uitwisseling. 

UWV  

37 Op weg, een 
verkenning 

 In deze visie is de individuele burger het uitgangspunt: diens 
informatiepositie inzake zijn eigen gegevens en het 
gegevensverkeer moet worden verstevigd. Gegevens-
uitwisseling gaat niet meer over de burger, maar door of 
namens de burger. De burger krijgt dus inzage en 
zeggenschap over zijn eigen gegevens: de gegevens zijn voor 
de burger beschikbaar en de burger kan gegevens zelf 
inzetten voor specifieke (private of publieke) dienstverlening. 
 
 

Realiseren van een nieuw platform voor toekomstige 
gegevensuitwisseling SUWI 

VNG,U
WV, 
SVB, 
BKWI, 
IB 

 

38 WORK it  Len Heezemans 
 
Len.heezemans@uwv.nl 

vooronderzoek Ontwerp en realisatieplan vernieuwing IV 
WERKbedrijf 
 
Dienstverleningsmodel en daaruit resulterende requirements 
en specificaties ten behoeve van doelarchitectuur nieuwe IV 
WERKbedrijf 

Dit betreft dienstverleningsmodel 2.0 (omvat naast 
dienstverlening aan gemeenten, samenwerking met 
externe partners en arbeidsmarktinformatie; 
dienstverleningsmodel 1.0 omvat de dienstverlening aan 
werkzoekenden en werkgevers).  

UWV 
WERKb
edrijf 

WORK it vooronderzoek 
Ontwerp en realisatieplan 
vernieuwing IV WERKbedrijf 

39 G4 
Bedrijfsservicemo
del 

 Compleet beeld van de dienstverlening in het sociale domein, 
opgeknipt in herbruikbare services, die flexibel ingezet 
kunnen worden om diensten op maat te kunnen leveren. 

Uitwerking van gemeentelijke dienstverlening in het 
domein Werk en Inkomen, (Zorg i.o.), door VNG 
aangemerkt als de best practise uitwerking van GEMMA in 
het sociale domein. 
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No Project/onderdeel 
/Periode 

Contact-persoon Visie/doel Doel/resultaat Eige-
naar 

Documentatie/website 

40 G4 
Werkzoekendepro
fiel 

 Overzicht van alle noodzakelijke/wenselijke kenmerken van 
een werkzoekende om deze aan het werk te kunnen helpen. 

Zeer uitgebreid (uitputtend?) gegevensmodel voor het 
vastleggen werkzoekende gegevens. Dekt de volledige 
dienstverlening van de G4 af en is afgestemd op alle 
vigerende standaarden. Daarbij zijn een aantal 
discrepanties geconstateerd tussen standaarden 
(bijvoorbeeld UWV <> SETU), die nog opgelost moeten 
worden. Huidige G4 keuze is daarbij om de meest breed 
gedragen standaard te volgen (SETU). 

Wigo4i
t/G4 

 

41 Kennisalliantie 
inclusie en 
technologie (KIT) 

Leendert Bos 
lbos@cedris.nl 

Door inzet van nieuwe technologie kunnen mensen met een 
beperking beter en efficiënter werken. Goed voor hun eigen 
ontwikkeling én een kans voor bedrijven die op zoek zijn naar 
personeel. De Kennisalliantie Inclusie en Technologie (KIT) 
initieert en faciliteert in het hele land pilots om verschillende 
technologieën te testen en businesscases te ontwikkelen. 

Mensen met een beperking de mogelijkheid bieden om zich 
te ontwikkelen. Men kan met technologische 
ondersteuning een heel product maken ipv een onderdeel. 

Cedris  https://inclusievetechnologie.n
l/ 
 

 

https://inclusievetechnologie.nl/
https://inclusievetechnologie.nl/

