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Beste collega’s,  

 

Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen van de nieuwste ontwikkelingen rond de Regio Envelop en de 

Regio Deals. In het nieuwsbericht Matchen op Werk van 8 mei 2018 hebben we een eerste update gegeven rond 

de Regio Envelop die in het regeerakkoord is opgenomen (zie bijlage). Dit nieuwsbericht betreft een nieuwe 

update van de stand van zaken (Kamerbrief Aanpak Regio Deals, 8 juni 2018) . Graag attenderen wij u op de 

mogelijkheden van een Regio Deal, omdat deze een mooie kans kan bieden bij de versterking van uw 

arbeidsmarktregio.  Graag verwijzen wij u naar de Kamerbrief aanpak Regio Deals: 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-

voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2018/06/08/kamerbrief-aanpak-regio-deals  

 

Sinds vrijdag 8 juni kunnen de regionale partners voorstellen indienen bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (LNV) voor de Regio Deals. Tot 1 september kan een plan ingediend worden via 

www.rvo.nl/regiodeals. De regio is de omgeving waarin mensen wonen, werken en leven en waarin bedrijven 

investeren en innoveren. Het kabinet wil samen met (publieke en private) partners regionaal en geïntegreerde 

aanpak bewerkstelligen van economische, sociale en ecologische opgaven die dáár spelen.  

Economische ontwikkeling is bijvoorbeeld afhankelijk van het regionale vestigingsklimaat en de arbeidsmarkt, de 

agglomeratiestructuur en de ligging van een regio. Economische, ecologische en sociale kwaliteit bepalen samen 

voor een belangrijk deel het welzijn van mensen. In de regio komen al deze thema’s samen. De opgave voor de 

regio is dus per definitie meervoudig en de Regio Deals daarmee ook.  Binnen een aantal regio’s zijn mogelijk al 

plannen in ontwikkeling rond een in te dienen Regio Deal. Het initiatief daarvoor ligt bijvoorbeeld bij de economic 

board. Wij adviseren u om in uw regio na te gaan of er sprake is van een concept Regio Deal. En zo mogelijk daar 

bij aan te sluiten en met partijen in de regio de krachten te bundelen. Versterking van een regio kan immers niet 

zonder een goed werkende regionale arbeidsmarkt. Via een Regio Deal verplichten partijen zich aan elkaar om de 

komende jaren gezamenlijk aan nieuwe, concrete oplossingen te werken. In de deals staan de opgaven van de 

regio centraal. Deze opgaven zijn kenmerkend voor de regio en meervoudig van aard. De deals bevatten concrete 

plannen die op korte termijn tot uitvoering kunnen komen en snel tot resultaten kunnen leiden.  

 

Voor de aankomende tranche is er voor de Regio Deals een bedrag beschikbaar gesteld van € 200 miljoen. De 

bijdrage uit de Regio Envelop zal een omvang hebben van minimaal € 5 miljoen en maximaal € 40 miljoen per 

Regio Deal. Belangrijk is het commitment van alle betrokken partijen bij een Regio Deal. Dit komt nadrukkelijk tot 

uiting in de randvoorwaarde van cofinanciering door de regio.  De regio is aan zet om plannen uit te denken. Het 

regioteam van LNV biedt aan mee te denken over de inhoud. Het verdient aanbeveling om met hen in contact te 

treden over een mogelijke aanvraag.  

 

Indien er in uw aanvraag een onderdeel is wat zich richt op het beleidsterrein van SZW, dan worden wij graag 

hierover geïnformeerd.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Het programmateam Matchen op Werk 

PostbusMOW@minszw.nl 
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NB. Graag verwijzen wij u naar de volgende sites: 

- Veelgestelde vragen over de Regio Deals: www.rvo.nl/regiodeals  

- Nieuwsbericht Kamerbrief Regio Deals: 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/06/08/voorstellen-voor-regio-deals-vanaf-vandaag-

mogelijk  
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