
September 2018 

 

Beste collega’s,  

 

In de afgelopen nieuwsbrief van Matchen op Werk stond de Kamerbrief van 7 september en de wethouders 

bijeenkomst van 12 september centraal. Deze editie willen we kort terugblikken op deze bijeenkomst en gaan we 

in op de bekendmaking van vandaag (Prinsjesdag) om extra financiële middelen te verstrekken aan de 

arbeidsmarktregio’s ter versterking van de werkgeversdienstverlening. 

 

Terugblik: wethouders bijeenkomst 12 september 

We beginnen met een terugblik naar vorige week: op 12 september heeft een eerste, zeer geslaagde bijeenkomst 

plaatsgevonden met de nieuwe centrumwethouders van de 35 arbeidsmarktregio’s, staatssecretaris Van Ark, de 

leden van de Programmaraad Werk en Inkomen en een vertegenwoordiging van werkgeverskant. De volgende 

thema’s stonden centraal: het beter kennen en in beeld brengen van de mensen die langdurig bijstand ontvangen - 

zeker nu de arbeidsmarkt erg krap is - en het zoveel mogelijk ontzorgen van werkgevers. Alle partijen benadrukten 

het belang van een goede samenwerking. Zij riepen zichzelf en elkaar op om elkaar goed op te blijven zoeken, en 

spraken een gedeelde ambitie uit om in de komende jaren flinke stappen te gaan zetten voor het verbeteren van 

de werkgeversdienstverlening en de vindbaarheid van werkzoekenden in de regio. SZW wil deze inzet graag 

ondersteunen.  

 

Extra impuls voor versterking werkgeversdienstverlening 

Bovenstaande elementen komen terug in het plan van de regering dat vandaag (Prinsjesdag) werd 

bekendgemaakt: de aankondiging van financiële middelen voor de arbeidsmarktregio’s ter versterking van de 

werkgeversdienstverlening. Als financiële bijdrage voor het uitvoeren van regionale actieplannen is in de begroting 

SZW namelijk tweemaal 35 miljoen voor de arbeidsmarktregio’s opgenomen: 35 miljoen in 2019 en 35 miljoen in 

2020. Arbeidsmarktregio’s maken aanspraak op deze middelen indien zij voldoen aan een aantal voorwaarden. 

Over die voorwaarden werd in de Kamerbrief van 7 september (in de bijlage van onze laatste nieuwsbrief aan u) 

het volgende al vermeld: “(…) werkgevers en werkzoekenden [moeten] elkaar veel beter weten te vinden in de 

arbeidsmarktregio’s. Belangrijke randvoorwaarde is dat UWV en gemeenten in elke arbeidsmarktregio zorgen voor 

één herkenbaar, gezamenlijk, publiek aanspreekpunt voor werkgevers. Ook private partijen kunnen zich daarbij 

aansluiten. Randvoorwaarde om meer mensen aan het werk te krijgen is bovendien dat gemeenten en UWV hun 

werkzoekenden veel meer en beter inzichtelijk maken op het regionale Werkgeversservicepunt, ook voor 

werkgevers en private arbeidsbemiddelaars. (...) Het kabinet is in gesprek met betrokken partijen (werkgevers, 

gemeenten, UWV en MBO Raad) om de kans die de krappe arbeidsmarkt biedt te grijpen voor een extra, 

gezamenlijke impuls om meer mensen te laten participeren. Hiermee helpen partijen werkgevers aan extra 

krachten, én werkzoekenden aan werk, ook mensen met een arbeidsbeperking. Zo zijn er afspraken gemaakt om 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de zorg aan de slag te helpen. Vanuit de Rijksoverheid 

ondersteunen wij deze impuls.”. 

 

In de begrotingsstukken is hierover het volgende opgenomen: “Het kabinet versterkt de dienstverlening aan 

werkzoekenden en werkgevers om meer mensen aan het werk te helpen. Onderdeel van het Actieplan Perspectief 

op werk is verbetering van het matchen op werk voor alle werkzoekenden die daarbij publieke ondersteuning 

nodig hebben. Werkgevers willen bediend worden vanuit één regionaal werkgeversloket, met een geharmoniseerd 

regionaal pakket van instrumenten en voorzieningen en met een inzichtelijk bestand van alle werkzoekenden. Om 

dit voor elkaar te krijgen, zal het kabinet met bestuurlijke afspraken en financiële ondersteuning richting geven aan 

de samenwerking tussen UWV, gemeenten en andere partijen in de arbeidsmarktregio’s. Het kabinet stelt hiervoor 



€ 35 miljoen beschikbaar in 2019 en 2020.”. Voor de goede orde: deze financiële impuls is extra en loopt dus náást 

de eerder over de arbeidsmarktregio verdeelde € 5 miljoen n.a.v. de ondersteuningsaanvragen eind 2017. Verder 

staat vermeld: “Ook stelt het kabinet per 2019 € 70 miljoen beschikbaar voor persoonlijke dienstverlening door 

UWV aan werkzoekenden met een WW-, WIA- of Wajong-uitkering. Dit geeft UWV de mogelijkheid om een 

dienstverlening op maat verder uit te breiden en de matching op de arbeidsmarkt te versterken. De persoonlijke 

dienstverlening is voor UWV belangrijk om mensen te helpen op weg naar werk en daarmee het beschikbare re-

integratiebudget volledig te benutten’. 

 

De staatssecretaris heeft aangekondigd dit najaar nog te komen met concrete plannen om te stimuleren dat er een 

herkenbaar werkgeversservicepunt komt in de regio dat de matching tussen werkzoekenden en werkgevers beter 

van de grond moet krijgen. Het kabinet zal in landelijke bestuurlijke afspraken met betrokken partijen richting 

geven aan de voorwaarden waaronder de arbeidsmarktregio’s aanspraak op deze middelen kunnen doen. Deze 

zullen in elk geval aansluiten bij de wensen van werkgevers om op regionaal niveau bediend te worden vanuit één 

aanspreekpunt, met één eenduidige werkwijze, één geharmoniseerd pakket aan instrumenten en voorzieningen 

en met inzicht op het regionaal werkgeversservicepunt in de profielen van werkzoekenden.  

 

Nieuwe ronde regiogesprekken 

Tot slot willen we via deze weg aankondigen dat we dit najaar nieuwe regiogesprekken gaan inplannen. Dat 

betekent dat één van onze accounthouders van Matchen op Werk bij u in de arbeidsmarktregio op bezoek komt 

om o.a. de voortgang/ontwikkelingen op Matchen op Werk met u te bespreken. Er wordt contact met u 

opgenomen voor het plannen van een afspraak.  

 

We hopen u in ieder geval voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er toch nog vragen of 

opmerkingen zijn, dan kunt u die altijd sturen naar PostbusMOW@minszw.nl. Tot de volgende nieuwsbrief!  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Het programmateam Matchen op Werk 

PostbusMOW@minszw.nl 
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