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Programma Matchen op Werk in de Arbeidsmarktregio’s 2017-2021

Doel: het versterken van de gecoördineerde 
werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s opdat vraag 

en aanbod beter bij elkaar komen

Pijler 1: Regionaal Ondersteuningstraject

Doel: Arbeidsmarktregio’s 
vraaggericht en op maat 

ondersteunen om een stap verder 
te zetten richting de stip aan de 

horizon van gecoördineerde 
werkgeversdienstverlening

5 miljoen euro voor 2018 

Pijler 2: Landelijk Huiswerk

Doel: Het versterken van de 
landelijke randvoorwaarden voor 
het optimaal functioneren van de 

arbeidsmarktregio’s





Vier regio-overstijgende 
ondersteuningsprojecten

1. Dashboard leer- en 
ontwikkelinformatie

2. Campagne/marketing 
Werkgeversdienstverlening

3. Professionalisering en 
vakmanschap 
accountmanagers WSPs

4. Intervisie en kennisdeling 
arbeidsmarktregio’s

En daarnaast regio-specifieke 
ondersteuning, vraaggericht en 
op maat bij het versterken van 
de gecoördineerde 
werkgeversdienstverlening.

• Ondersteuningsvragen die door 
meerdere regio’s zijn ingediend

• Ondersteuning wordt in de etalage 
gezet voor meerdere regio’s

• Ondersteuning wordt 
georganiseerd door SZW samen 
met een regio-trekker

• 2 miljoen van de 5 miljoen voor 
beschikbaar





• Technische verkenningen 
met ambtelijke 
werkgroepen

• Oplevering voorjaar 2018
• Vervolgstappen?
• Bestuurlijke besluitvorming

Zes verkenningen op 
stelselvraagstukken

1. Verkenning versterken regierol 
in de arbeidsmarktregio’s

2. Verkenning regionale budgetten 
en targets

3. Verkenning uitwisseling 
matchingsgegevens UWV-
gemeenten

4. Verkenning vereenvoudiging en 
harmoniseren re-integratie-
instrumenten

5. Verkenning positie SW-
bedrijven in de 
arbeidsmarktregio’s

6. Verkenning publiek-private 
samenwerking (PPS)



Vandaag

• Opbrengsten van verkenningen breder toetsen. 

• Is de probleemanalyse herkenbaar? Mis je oplossingsrichtingen?

• In gesprek over:

-dashboard

-campagne/marketing

-harmonisatie

-SW-bedrijven

-regionale budgetten en targets

-regierol

-uitwisseling matchingsgegevens



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 13 maart op 
www.samenvoordeklant.nl

 

• Praktijkdag donderdag 7 juni in Gooiland te 
Hilversum  

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/
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