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Draagt u bij aan het vergroten van de transparantie op de arbeidsmarkt? 

 

Deel de kennis en ervaringen uit uw arbeidsmarktregio met  andere regio’s en UWV, VNG en Divosa. 

Gezamenlijk dragen we bij aan een toekomstbestendige dienstverlening aan werkzoekenden en 

werkgevers met een optimale informatievoorziening. 

 

Uw Arbeidsmarktregio wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan de Expertgroep Werk  

 

Het Doel van Expertgroep Werk 

De Expertgroep Werk heeft tot doel het verbeteren van de dienstverlening aan werkzoekenden en 

werkgevers met specifieke aandacht voor het vergroten van de transparantie op de arbeidsmarkt door 

een optimale informatievoorziening. De Expertgroep Werk vormt de verbinding tussen de regionale 

dienstverlening en landelijke ontwikkelingen op informatiekundig gebied. Daarnaast geeft zij input aan 

het strategisch management van eerdere genoemde ketenpartners 

 

Waar zijn we naar op zoek? 

Uw regionale vertegenwoordiger  

 Heeft inhoudelijke kennis van de werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening in uw regio; 

 Staat dicht bij de uitvoering én kan meepraten op beleids- /strategisch niveau; 

 Heeft kennis van-  en inzicht in de relevante informatievoorziening 

 Heeft commitment vanuit de arbeidsmarktregio; 

 kan een netwerk op bouwen binnen de eigen arbeidsmarktregio. 

NB Natuurlijk kunt u ook kiezen voor twee vertegenwoordigers die elkaar aanvullen en/of vervangen. 

 

Investering 

De Expertgroep Werk komt eens in de zes weken bij elkaar. Dit overleg vindt centraal in het land , in 

Utrecht of Amersfoort, plaats.  Als deelnemer vertegenwoordigt u de gemeenten uit uw 

Arbeidsmarktregio. Het is dus van belang dat u over een netwerk beschikt binnen uw regio of een 

dergelijk netwerk wilt opzetten. Daarbij kunt u ondersteuning krijgen (Zie verder). Uiteraard krijgt u 

door deelname aan de Expertgroep Werk een breder overzicht van de ontwikkelingen binnen uw regio 

en op landelijk niveau. Die kennis helpt u en ons de juiste keuzes te maken en het juiste geluid te laten 

horen naar de relevante partijen.  

 

Meer over de Expertgroep Werk 

De Expertgroep Werk wordt voorgezeten door één van de aangesloten gemeenten. De voorzitter 

vertegenwoordigt de gemeenten in  het Strategisch Gebruikersoverleg1 dat verantwoording aflegt aan 

de Programmaraad2 (of diens opvolger). De Expertgroep Werk biedt advies en expertise aan landelijke 

initiatieven. Wensen en Best Practices uit de regio kunnen via de vertegenwoordigers van de 

Expertgroep en het Strategisch Gebruikersoverleg hun weg vinden naar generiek toepasbare  

oplossingen waar alle arbeidsmarktregio’s profijt van kunnen hebben.  

Concreet: 
                                                           
1 Het Strategisch Gebruikers Overleg (SGO) ziet toe op de voortgang van  werkagenda UWV Portaal én de  
strategische doorontwikkeling van gegevensuitwisseling binnen de keten. In het SGO zit de voorzitter van de 
Expertgroep Werk samen met UWV, Divosa, VNG en vertegenwoordigers van de Programmaraad en Cedris 
2 Programmaraad, bestuurlijk overleg van UWV, Cedris, Divosa en VNG. Zal per 1 juli een nieuwe vorm aannemen. 
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 U formuleert praktische voorstellen ter verbetering van de transparantie op de arbeidsmarkt. 

  U weegt en beoordeelt voorgenomen wijzigingsvoorstellen die door Ketenpartijen worden 

ingebracht. 

 U bespreekt met collega’s uit andere arbeidsmarktregio’s knelpunten en ontwikkelingen. 

 U adviseert vanuit uw regionale expertise indirect de landelijke partijen in de Programmaraad - 

UWV, VNG, Divosa en Cedris -over de behoeften en wensen van de uitvoering over onder meer het 

gebruik van ICT, privacy en informatiebeveiliging. 

 
Ondersteuning door VNG Realisatie 

VNG Realisatie voert het secretariaat voor de Expertgroep Werk. Zij beheert het digitaal forum waarop 

de leden met elkaar in gesprek kunnen gaan, elkaar feedback geven en documentatie kunnen delen. 

Desgewenst faciliteert en ondersteunt zij ook een regionaal forum voor uitwisseling tussen gemeenten, 

UWV en Cedris in uw regio. Door de digitale fora wordt de onderlinge communicatie eenvoudiger en 

minder tijdrovend. 

 

De meerwaarde voor u als regio en de meerwaarde voor ons allen  

Zoals eerder aangegeven heeft uw regio meer invloed op het digitale tijdperk dat voor ons ligt. De 

dienstverlening zoals ingebed binnen uw regio en de kennis van uw vertegenwoordiger, zal mede 

bepalend zijn voor de richting waarin VNG, Divosa, SZW en UWV oplossingen bedenken.  

Tegelijkertijd is uw regio via de vertegenwoordiger op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen, zodat 

u uw beleidskeuzes hieraan kunt toetsen. Het uiteindelijke doel is dat de burger onze keten van Werk als 

één organisatie ervaart  


