
Juli 2018 

Beste collega’s, 

 

Met deze mail wil het programmateam Matchen op Werk jullie een hartelijke vakantiegroet brengen. Geniet van 

deze prachtige zomer. Daarna gaan we met vereende krachten verdere mooie stappen zetten om de 

werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s te versterken. In het najaar zullen de accounthouders van het 

programma jullie regio’s wederom bezoeken om te spreken over de voortgang bij het implementeren van de 

plannen uit de ondersteuningsaanvragen. De accounthouders zullen daarbij ook inventariseren waar zij de regio’s 

in kunnen ondersteunen en zullen de volgende fase van het programma nader toelichten. Actuele informatie over 

het programma Matchen op Werk kunnen jullie vinden op: 

https://www.samenvoordeklant.nl/werkgeversdienstverlening. 

 

Ook brengen we bij jullie onder de aandacht dat de staatssecretaris dit najaar en begin volgend jaar graag nader 

kennis maakt met jullie werkzaamheden en aandacht wil vragen voor het belang van het versterken van de 

werkgeversdienstverlening voor het matchen op werk. Dat kan bijvoorbeeld door het afleggen van werkbezoeken 

waarbij zij kennis maakt met de uitvoeringspraktijk en/of belangrijke events en bestuurlijke bijeenkomsten. Als 

jullie daar ideeën bij hebben, dan horen wij het graag. Stuur deze naar het mailadres van Matchen op 

Werk(PostbusMoW@minszw.nl). Daarbij vragen we begrip voor het feit dat er op basis van de inventarisatie 

keuzes gemaakt moeten worden. Vanzelfsprekend lichten wij deze toe. 

 

Tenslotte wijzen wij door middel van dit nieuwsbericht jullie op informatiebronnen en ontwikkelingen die relevant 

zijn voor jullie werkzaamheden: 

 De ministeries van SZW en VWS hebben met ActiZ, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de 

Sectorraad Praktijkonderwijs, PO-Raad, het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (Lecso), Divosa, 

UWV, het samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties RegioPlus en werknemersorganisatie 

CNV Zorg & Welzijn een intentieverklaring ondertekend over het bevorderen van de instroom op banen in de 

zorg. Zie hiervoor: http://www.nieuwsszw.nl/mensen-met-afstand-tot-de-arbeidsmarkt-aan-de-slag-in-de-

zorg/. De intentieverklaring heeft betrekking op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

 De Programmaraad biedt de Werkgeversgerichtheidscan aan: een hulpmiddel voor je werkgeversteam of in je 

regio om te toetsen of je met zijn allen hetzelfde nastreeft in je dienstverlening aan werkgevers. De 

Programmaraad ontwikkelde een Quickscan (die vind je hier) en een uitgebreide Organisatiescan. 

Geïnteresseerd in wat de Organisatiescan jou en je regio kan bieden? Tanja Willemsen, projectleider 

Werkgeversdienstverlening Programmaraad, twillemsen@divosa.nl, 0622418114 

 Ruim 60% van de werkgevers heeft te maken met medewerkers met geldzorgen en schulden. Veel werkgevers 

willen wel helpen, maar weten niet hoe. Daarom is een website gemaakt voor werkgevers: 

www.financieelgezondewerknemers.nl. Een flyer om deze website onder de aandacht te brengen vinden jullie 

in de bijlage, evenals een A4 met enkele tips voor werkgevers op het gebied van schulden. Daarop staat hoe 

werkgevers geldzorgen en schulden kunnen herkennen, bespreken en medewerkers kunnen doorsturen, en 

wat zij kunnen doen bij loonbeslag. Waarschijnlijk zijn er ook in jullie arbeidsmarktregio’s werkgevers die met 

deze vraag worstelen. Willen jullie een project starten om werkgevers hierbij te ondersteunen? Neem dan 

contact op met Wijzer in geldzaken; zij denken graag mee! Contactpersoon is Clairette van der Lans, tel. 070-

3427311, email: c.c.lans@minfin.nl. Wijzer in geldzaken is een initiatief van het Ministerie van Financiën en de 

website is ontwikkeld samen met het Nibud, Ministerie van SZW, Divosa en NVVK. 

 De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat in een aantal sectoren moeilijk vervulbare vacatures ontstaan. 

UWV heeft onlangs een overzicht gemaakt van beroepen en sectoren waarin dit vooral het geval is. Meer 
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informatie: https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/sector-beroep/kansrijke-

beroepen/krapteberoepen 

 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Het programmateam Matchen op Werk 

PostbusMOW@minszw.nl 
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