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Beste collega's, 

 

Met het programma ‘Matchen op Werk’ (MoW) zet het ministerie van SZW zich samen met de landelijke en 

regionale partners in op het versterken van een gecoördineerde werkgeversdienstverlening in de 

arbeidsmarktregio’s. Dit doen we door arbeidsmarktregio's op maat en vraaggericht te ondersteunen bij het 

verbeteren van de samenwerking in hun regio's en het oplossen van regio-specifieke en landelijke knelpunten. 

 

Door middel van dit bericht willen wij u over relevante ontwikkelingen op de hoogte houden. Dat zullen we niet 

met een vaste frequentie doen, maar uitsluitend als er daadwerkelijk iets te communiceren valt. Daarnaast willen 

we u de mogelijkheid bieden om via ons onderwerpen in te brengen die u met dit netwerk van contactpersonen 

wilt delen: wij zullen dit dan opnemen in een volgend nieuwsbericht. In het volgende nieuwsbericht zullen ook alle 

mailadressen zichtbaar worden opgenomen. Als u daar geen prijs op stelt, horen wij dat graag. Ook horen wij 

graag op welke punten wij onze communicatie kunnen verbeteren. Als u uw mails richt aan 

PostbusMOW@minszw.nl, zal er contact met u worden opgenomen.  

 

Met dit nieuwsbericht MoW willen wij u graag over de volgende zaken informeren: 

1. Stand van zaken Matchen op Werk: de regionale en de landelijke pijler. 

2. Fiche MoW voor nieuwe wethouders (zie bijlage).  

3. Stand van zaken regio-enveloppe (zie bijlage). 

 

1. Stand van zaken Matchen op Werk: de regionale en de landelijke pijler 

De afgelopen periode hebben we met elkaar mooie stappen gezet: 

 Er zijn door 33 arbeidsmarktregio’s plannen ingediend met ambities en concrete ondersteuningsaanvragen.  

 De Tweede Kamer heeft voor 2018 een bedrag van 5 miljoen beschikbaar gesteld voor het versterken van de 

werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s. Met alle arbeidsmarktregio's is bilateraal besproken hoe 

het geld besteed zal worden:  

o 2 miljoen wordt ingezet voor vier bovenregionale ondersteuningsprojecten ten behoeve van de 

versterking van de werkgeversdienstverlening: 

 de professionalisering van de accountmanagers op de werkgeversservicepunten; 

 de ontwikkeling van een dashboard waarmee de werkgeversservicepunten kunnen sturen op hun 

prestaties; 

 een campagne om de herkenbaarheid en vindbaarheid van werkgeversservicepunten te vergroten 

voor de werkgevers; 

 een intervisietraject voor de arbeidsmarktregio’s waarmee ervaringen en best practices kunnen 

worden gedeeld op het gebied van werkgeversdienstverlening. 

o 3 miljoen wordt ingezet voor regio-specifieke ondersteuningsvragen die betrekking hebben op het 

versterken van de werkgeversdienstverlening en passen binnen de stip aan de horizon. De regio’s die deze 

ondersteuningsvragen hebben ingediend, ontvangen hierover een kennisgevingsbrief.  

 Daarnaast zijn er de afgelopen maanden zes verkenningen uitgevoerd naar knelpunten in het landelijk stelsel 

die op regionaal niveau de werkgeversdienstverlening bemoeilijken: het zgn. ‘landelijk huiswerk’. Omdat de 

verkenningen ‘Landelijk Huiswerk’ in de afrondende fase zitten, krijgen we veel vragen over de status van deze 

verkenningen en over de opvolging hiervan: 

o De verkenningen zijn uitgevoerd door werkgroepen bestaande uit professionals in de uitvoering die vanuit 

persoonlijke betrokkenheid en zonder last en ruggespraak (dus niet namens een organisatie) mee wilden 

mailto:PostbusMOW@minszw.nl


denken over de knelpunten en oplossingsrichtingen waar we met het programma Matchen op Werk mee 

aan de slag moeten. De verkenningen zijn een nadere analyse van de vraagstukken door professionals die 

dagelijks met de problematiek te maken hebben. De verkenningen worden niet gezien als standpunt of 

visie van alle arbeidsmarktregio’s. De verkenningen zijn door de onafhankelijke werkgroepen aan SZW 

meegegeven als input voor verdere gedachtevorming (en uiteindelijk besluitvorming). De verkenningen 

worden niet openbaar gemaakt of formeel vastgesteld. Alle verkenningen vormen waardevolle input voor 

SZW om beleidsvoorstellen voor onze bewindspersonen te ontwikkelen. De beleidsvoorstellen zullen door 

SZW ambtelijk en bestuurlijk afgestemd worden met de betrokken partijen in het land. Qua tijdpad 

denken we aan rond de zomer (voor/na). We houden jullie op de hoogte. 

 

2. Fiche Mow voor nieuwe wethouders 

In de gesprekken die wij de afgelopen tijd met de partijen in de arbeidsmarktregio’s zijn gevoerd, is regelmatig de 

wens naar voren gekomen om de nieuwe wethouders van informatie te voorzien over programma Matchen op 

Werk. Daarom hebben wij bijgaand beleidsfiche opgesteld. U kunt dit gebruiken om de nieuwe wethouders te 

informeren over het programma. 

 

3. Stand van zaken regio-enveloppe van het ministerie van LNV 

In het regeerakkoord is afgesproken dat er deze kabinetsperiode middelen vrijkomen voor regionale knelpunten. 

Bij brief van 19 februari jl. is de Tweede Kamer hierover 

geïnformeerd:  https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/02/19/kam

erbrief-stand-van-zaken-regio-envelop/kamerbrief-stand-van-zaken-regio-envelop.pdf. In bijgaande update over 

deze zgn. regio-enveloppe informeren we u over de huidige stand van zaken en de mogelijkheid om een aanvraag 

in te dienen, waarbij ook arbeidsmarkt gerelateerde vragen aan de orde kunnen komen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Het programmateam Matchen op Werk 

PostbusMOW@minszw.nl 

 

 

 

 

 

 

NB. Verder wijzen wij u graag op de volgende zaken: 

- De brief over het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt dat raakvlakken heeft met het 

programma Matchen op Werk: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/03/30/kamerbrief-verdere-integratie-op-

de-arbeidsmarkt-de-economie-heeft-iedereen-nodig.  

- Het Gemeentenieuws van SZW, voorheen de Verzamelbrief aan gemeenten: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand-voor-zelfstandigen-

bbz/documenten/kamerstukken/2018/04/10/gemeentenieuws-van-szw-2018-nummer-1 

- Onlangs is de nieuwe website  www.zichtbaarinwerk.nl live gegaan. Op deze website zijn bestaande 

kennis, informatie en ervaringen samengebracht over werken met een visuele beperking in het reguliere 
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arbeidsproces. Het doel van de website is kennis bevorderen, bewustzijn vergroten en laten zien wat er 

allemaal wél kan. Ook met een visuele beperking. De website is primair bedoeld voor jongeren met een 

visuele beperking die op zoek zijn naar een reguliere baan, maar ook voor werkgevers en professionals die 

begeleiden naar werk. 

 


