
 

 

Matchen op werk in de arbeidsmarktregio’s 

  

In maart 2017 is op de conferentie met alle geledingen uit alle arbeidsmarktregio’s de ‘stip aan de 

horizon’ bepaald voor het versterken van de werkgeversdienstverlening en het matchen op werk in 

de arbeidsmarktregio’s 

  

Wat hebben we gedaan in 2018 Wat gaan we doen in 2019 en 2020 

  

De arbeidsmarktregio’s hebben plannen 

ingediend voor het zetten van de 

volgende stap richting stip aan de 

horizon.  

 

Deze plannen zijn in 2018 financieel 

ondersteund voor in totaal 3 miljoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De Nederlandse werkgevers staan te springen om 
mensen en dat biedt kansen voor aanzienlijke groepen 
werkzoekenden. Daarom is op 19 januari jl. door 
Werkgevers (VNO-NCW, MKB Nederland, LTO 
Nederland), gemeenten (VNG, G4, G40), UWV, MBO-
Raad, OCW en SZW het startschot gegeven voor 
Perspectief op Werk. 
 
Perspectief op Werk is een extra impuls voor de 
arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen 
werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden. 
Een intensievere publiek-private samenwerking moet 
zorgen voor goede matches tussen werkzoekenden en 
beschikbaar werk. 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.  
 
Perspectief op Werk komt niet in de plaats van 

bestaande initiatieven, maar dient deze juist te 

verbinden en te versterken. Voor 2019 en voor 2020 is er 

35 x 1 miljoen per jaar beschikbaar via de 

centrumgemeenten als extra impuls voor samenwerking 

met als doel meer matches tot stand te brengen. 

De Arbeidsmarktregio’s zullen worden uitgenodigd een 
actieplan op te stellen voor de komende 2 jaar. Daarbij 
ligt het voortouw bij de centrumgemeente en een 
vertegenwoordiger van werkgeverszijde. Door alle in de 
regio betrokken partijen (o.a. de andere gemeenten, 
UWV, werkgevers, onderwijsveld) actief te betrekken bij 
het opstellen van het actieplan borgen zij het publiek-
private samenwerkingsverband. 
 
De arbeidsmarktregio kan het regionale actieplan – 
voorzien van handtekeningen van wethouder en 
voorzitter werkgeversvereniging – sturen naar 
postbusPoW@minszw.nl. Dit kan in de periode tot 
uiterlijk 15 juli 2019 op ieder gewenst moment. Na het 
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Hier was het SZW-team Matchen op 

Werk verantwoordelijk voor. 

besluit van de staatssecretaris van SZW wordt de 
arbeidsmarktregio zo spoedig mogelijk geïnformeerd en 
daarmee kan de regio al aan de slag met de uitvoering 
van het actieplan.  
 
In 2019 komen er drie landelijke bijeenkomsten voor 

PoW en in 2020 vier bijeenkomsten gericht op het 

uitwisselen van voortgang, knelpunten en goede 

voorbeelden. De eerste bijeenkomst is op 25 maart. 

Nadere informatie van het aanjaag- en 

ondersteuningsteam Perspectief op Werk volgt. 

Hier is het aanjaag en ondersteuningsteam Perspectief 

op Werk verantwoordelijk voor.  

Bij vragen kunt u contact zoeken via de nieuwe postbus: 

PostbusPoW@minszw.nl 

  

Regiogesprekken hebben we gevoerd 

vanuit het SZW-team Matchen op Werk. 

  

Regiogesprekken en –bijeenkomsten in het kader van 

Perspectief op Werk worden vanuit het aanjaag- en 

ondersteuningsteam Perspectief op werk gevoerd. 

  

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. 

  

De Programmaraad W&I blijft partijen in de regio 

ondersteunen met o.a. praktijkdagen, de werkgeversscan 

en intervisie projectleiders Regionale Werkbedrijven.  

  

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 
 

Uit de plannen van de 

arbeidsmarktregio’s kwamen ook 

gelijkluidende vragen. Daarvoor 

organiseren we bovenregionale 

ondersteuning: 

  

1.    Bekendheid WSP’s vergroten 

Deze ondersteuning wordt, in opdracht van SZW, 

uitgevoerd door: 

  

  

 
 

1.    Programmaraad W&I 
2.    Programmaraad W&I 
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2.    Vakmanschap op de WSP’s 
versterken  

3.    Intervisie en kennisdeling  
4.    Dashboard voor de 

arbeidsmarktregio’s met feiten 
over de arbeidsmarktregio’s 

  

  

  

3.    Bureau Lysias 
4.    UWV 
  

De afdeling PAM van SZW is opdrachtgever voor deze 

ondersteuning.  

 
Bekendheid WSP’s vergroten 
16 van de 33 arbeidsmarktregio’s die een aanvraag 
hebben ingediend hebben in hun 
ondersteuningsaanvraag voor Matchen op Werk 
aangegeven ondersteuning te willen op communicatie 
om de bekendheid van de WSP’s te vergroten. De 
Programmaraad pakt dit thema samen met SZW op. Om 
de bekendheid te vergroten moet er o.a. ingezet worden 
op een betere herken-, vind-, en bereikbaarheid van de 
WSP’s. Om dat voor elkaar te krijgen is het eerst 
belangrijk om te weten waar alle arbeidsmarktregio’s nu 
staan op deze punten, waar ze uiteindelijk willen staan 
en welke stappen dan gezet moeten worden om van A 
naar B te komen. Daarvoor heeft bureau AEF een gap-
analyse uitgevoerd: wat is A en wat is B en hoe komen 
we van het een naar het ander? De eerste resultaten 
daarvan zijn op de eerste bijeenkomst op 29 januari jl. 
gepresenteerd aan de 16 arbeidsmarktregio’s. Aan de 
hand daarvan hebben we met de arbeidsmarktregio’s 
gekeken naar welke stappen er volgens hen gezet 
moeten worden en welke ondersteuning ze daarbij nodig 
hebben. Hier hebben we veel input en nieuwe ideeën 
opgehaald. Hiermee gaat de Programmaraad met SZW 
de komende tijd aan de slag. De eerstvolgende 
bijeenkomst vindt plaats op 9 april, waarvoor alle 
arbeidsmarktregio’s uitgenodigd zijn met werkgevers. 
 
Vakmanschap op de WSP’s versterken  
Uit de plannen die 33 arbeidsmarktregio’s eind 2017 
hebben ingediend bleek dat er vaak behoefte was aan 
ondersteuning bij het versterken van vakmanschap op de 
regionale Werkgeverservicepunten. In 2019 zal de 
Programmaraad Werk & Inkomen, samen met SZW, deze 
ondersteuning concreet vormgeven. Regio’s krijgen 
hiermee een financieel steuntje in de rug om 
accountmanagers op het WSP bij te scholen. U wordt 
nader geïnformeerd zodra de precieze vormgeving 
bekend is. 
 
Intervisie en kennisdeling 



 

 

Het intervisie- en kennisdelingstraject voor de 
arbeidsmarktregio’s is een van de vier bovenregionale 
trajecten van het programma Matchen op Werk. Dit 
traject wordt uitgevoerd door Lysias advies en de 
Maatschap voor Communicatie. 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.  
 
Uitgangspunt van de Leeragenda is dat zoveel mogelijk 
aangesloten wordt bij lopende initiatieven en dat de 
aanpak vooral praktisch moet zijn. De Leeragenda is 
flexibel. Waar nodig wordt de invulling aangepast. 
 
Streven is de leeragenda eind februari vast te stellen en 
dan te starten met de uitvoering die loopt van maart tot 
en met medio juli van dit jaar. In de zomermaanden 
wordt een eerste tussenbalans opgemaakt. In september 
gaat de uitvoering verder.  
 
Dashboard – brede regionale arbeidsmarktinformatie 
Een aantal arbeidsmarktregio’s hebben in hun 
ondersteuningsaanvraag aangegeven graag een 
dashboard te willen. Uit de gesprekken met de regio’s 
komt sterk de wens naar voren om brede regionale 
arbeidsmarkt- en sturingsinformatie beschikbaar te 
stellen. Qua inhoud dient deze informatie (net zoals in de 
Regio in Beeld-rapportages van UWV) op het brede 
spectrum van vraag en aanbod gericht te zijn: 
• Vraag: ontwikkeling vacatures/werkgelegenheid en 
welke competenties nodig zijn; 
• Aanbod: gericht op alle werkzoekenden (met een 
uitkeringsachtergrond) in een regio.  
 
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. Idealiter 
vormt deze arbeidsmarkt- en sturingsinformatie ook 
input voor de totstandkoming van regionaal 
arbeidsmarktbeleid en de monitoring van de effecten 
daarvan in een regio. Het Dashboard ondersteunt regio’s 
ook om (met elkaar) in dialoog te gaan op basis van de 
feitelijke cijfers. Aangezien UWV over veel van deze 
gegevens beschikt heeft SZW gevraagd of zij een 
prototype kunnen ontwikkelen om bij de 



 

 

arbeidsmarktregio’s te testen. UWV is daar momenteel 
mee bezig. 
 
Voor vragen of opmerkingen over deze trajecten kunt u 
gebruik blijven maken van PostbusMoW@minszw.nl 
  

Er zijn technische verkenningen met 

externe werkgroepen uitgevoerd van 

systeemaanpassingen die kunnen helpen 

om het matchen beter werkend te 

krijgen: 

  

-      Regie in de arbeidsmarktregio 

-      Regionale budgetten en targets 

-      Regionaal inzicht in profielen van 

werkzoekenden 

-      Harmoniseren van re-integratie 

instrumenten 

-      De positie van SW-bedrijven in de 

arbeidsmarktregio in relatie tot 

werkgeversdienstverlening 

-      Leer- en ontwikkelinformatie in 

de arbeidsmarktregio: zie 

Dashboard hierboven. 

  

  

Op basis van de brief van de staatssecretaris dd. 20 

november over het Breed Offensief start een ambtelijke 

werkgroep SZW-UWV-VNG/gemeenten. Deze werkgroep 

Werkgeversdienstverlening komt voor de zomer met 

voorstellen voor aanpassen SUWI regelgeving over 

publieke werkgeversdienstverlening en matchen, o.a.: 

- één gezamenlijk WSP en dienstverlenings-   

   concept 

- uitwisselen matchingsgegevens  

- naar het harmoniseren van instrumenten binnen de 

regio word wordt gekeken nadat duidelijk is welke 

instrumenten in het kader van het Breed offensief 

landelijk geharmoniseerd worden. 

  

Werkgevers, private bemiddelaars en cliënten- en 

werknemersorganisaties worden ook geconsulteerd door 

deze werkgroep.  

  

De afdeling PAM van SZW coördineert deze werkgroep 

en de consultatie. 

 

Aankondiging inventarisatieonderzoek naar regionale 
dienstverlening naar werkgevers en werkzoekenden 
(met en zonder arbeidsbeperking) door Berenschot 
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. 
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Voor vragen of opmerkingen kunt u gebruik blijven 

maken van PostbusMoW@minszw.nl 
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