
Schakelpunt Landelijke Werkgevers
Praktijkdag 2 november 2017

Tanja Willemsen en Samantha Beaufort

Programmaraad



Achtergrond

• Motie Potters Dijkgraaf 2014 

Achtergrond & Context

Context

• Programmaraad/Kernteam

• Positionering Schakelpunt

• Starten met 6 werkgevers 



Landelijke werkgevers

Landelijke werkgevers willen graag op eenduidige 

wijze hun personeelsbehoefte invullen (zowel 

banenafspraken als bredere doelgroepen):

• Uniform kader

• Niet telkens opnieuw het wiel uitvinden

• Korte lijnen en vanuit vertrouwen 

opereren

• Snelheid



• Het ‘hoofdkantoor’ van een werkgever heeft 

regelmatig een ander geluid dan de lokale 

vestigingen

• Regio’s hebben een eigen (financiële) 

verantwoordelijkheid

• Werkgeversinstrumenten zijn regionaal of lokaal 

afgesproken

• Bij elkaar brengen van vraag en aanbod

Uitdagingen



• Meer mensen aan het werk

• Realiseren van doelstellingen

• Ingangen bij landelijke werkgevers voor regio’s

• Regionale projecten: intensiveren van de regionale 

samenwerking

Compilatievideo Schakelpunt

Kansen

https://vimeo.com/240905153/fdd5de1694


• Verbinden van     

werkgevers (vraag) met 

regio’s (aanbod);     

landelijke afspraken en 

regionale uitvoering 

• Arrangementen - kleine set 

aan afspraken, waarop 

regio’s kunnen intekenen

Doelstelling Schakelpunt Landelijke Werkgevers



• Samenwerking LWSP

• Een contactpersonen per 

regio voor regionaal 

netwerk (RNW)

• Klein team 

• Periode 2017-2018

• Voortgangsrapportage  

begin 2018

Schakelpunt Landelijke Werkgevers 



Aanpak 2017 – I Samen pionieren

• ‘Pionierend’ en ‘Learning by doing’ in co-creatie.

• Team operationeel sinds 1 sept 2017

• Start met 6 werkgevers die al overeenkomsten 

hebben met LWSP van UWV:

– Albert Heijn Post NL 

– ISS Kruidvat 

– Randstad Techniek Defensie



Aanpak 2017 – II Samen pionieren

• Sterke investering regionaal netwerk van de 

regionale contactpersonen (bijeenkomsten en 

individueel)

• Aanpak ontwikkelen per werkgever (bijeenkomsten 

en individueel) 

• Communicatiestrategie: 

stap voor stap



Aanpak 2017 – III Samen pionieren

• Afstemming met regio’s aan de voorkant van het 

bouwen van een arrangement:

• Wat zijn de werkgeversinstrumenten in de regio?

• Zijn er bestaande afspraken en ervaringen met 

de betreffende werkgever?

• Besluitvorming organiseren over een 

arrangement buiten de (regionale) afgesproken 

instrumenten

• Het operationele proces van matchen



Aanpak 2017 – IV Samen pionieren

• Buiten scope, maar binnen het aandachtsgebied, o.a:

• Onderwijs & re-integratie

• Social Return

• Harmonisatie van administratieve processen

• Samenwerking met intermediairs

• Beperkte activiteiten (maar wel invloed) op:

• Landelijke lobby



De vraag van een landelijk opererende werkgever

naar een uniform kader van afspraken stemt het 

publieke Schakelpunt Landelijke werkgevers (SLW) 

af met de regio’s (UWV, gemeenten en SW-

bedrijven).

Het SLW heeft verbinding met alle regio’s en 

kenmerkt zich door kennis van het bestaande 

aanbod van werkgeversinstrumenten. 

Het SLW faciliteert, organiseert en bevordert en 

levert zo een bijdrage aan de match tussen vraag en 

aanbod in het kader van de Participatiewet.

Stip op de horizon



Vragen?



1. Welke toegevoegde waarde moet het Schakelpunt 

mij gaan bieden (mijn regio)?

2. Wat ga ik (mijn regio) doen om maximaal gebruik te 

maken van het Schakelpunt?

Samen aan de slag



Afsluiting

• Wat moeten de komende periode absoluut niet 

vergeten?



• Presentaties beschikbaar op woensdag

6 november op www.samenvoordeklant.nl

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



