
 

 

Regionaal Ondersteuningstraject: opbrengst uitvraag 

Programma Matchen op Werk in de Arbeidsmarktregio’s 

Vanuit het Programma Matchen op Werk in de Arbeidsmarktregio’s zijn alle 35 arbeidsmarktregio’s 

gevraagd om voor 15 oktober te laten weten of ze een stap verder willen zetten richting de stip 

aan de horizon van gecoördineerde werkgeversdienstverlening (zie onder), wat deze stap zou zijn 

(ambitie en plan van aanpak) en welke ondersteuning benodigd is om die stap ook daadwerkelijk 

te kunnen zetten (concrete ondersteuningsvraag).  

Uiteindelijk hebben 32 arbeidsmarktregio’s bij het ministerie van SZW aangeven zich in te willen 

zetten om de gecoördineerde werkgeversdienstverlening in de regio te versterken. De wethouder 

van de centrumgemeente en de UWV regiomanager van deze regio’s hebben een plan ingediend 

waarin staat welke stappen zij willen zetten om de werkgeversdienstverlening in de regio te 

versterken en welke ondersteuning zij daarbij nodig hebben. De G4 heeft aanvullend een 

gezamenlijke notitie ingediend.   

Ambities 

Kijkend naar de ingediende plannen, dan valt op dat veel regio’s de stip aan de horizon 

onderschrijven. De meeste regio’s focussen hun ambities echter op de verdere uitwerking van een 

beperkt aantal onderdelen van de stip aan de horizon (zie kader). Dat betekent niet dat de regio’s 

geen ambities hebben op de andere onderdelen, maar dat deze ofwel al gerealiseerd zijn, ofwel dat 

er geen ondersteuning bij nodig is ofwel dat er bewust geprioriteerd wordt. 

- 20 regio’s willen activiteiten ondernemen gericht op het realiseren van een gezamenlijk 

regionaal werkgeverservicepunt; 

- 10 regio’s willen activiteiten ondernemen om tot 1 manager of meer eenduidige aansturing 

voor het werkgeversservicepunt te komen;   

- 15 regio’s willen activiteiten ondernemen (of vragen SZW om ruimte) voor de  inzet van 

regionale budgetten voor werkgeversdienstverlening,  al dan niet gecombineerd met  

gezamenlijke regionale prestatieafspraken voor partijen die participeren in het 

werkgeversservicepunt; 

- 15 regio’s willen activiteiten ondernemen gericht op de digitale aansluiting van gemeentelijke 

en UWV systemen om het werkzoekendenbestand en werkgevers in de regio betere te 

ontsluiten en zodoende makkelijker tot matches te komen; 

- 13 regio’s willen activiteiten ondernemen om te komen tot een (meer) geharmoniseerd pakket 

van instrumenten en voorzieningen in de regio.   

 

Activiteiten 

Voor de uitwerking van een aantal onderdelen van de stip aan de horizon hebben de regio’s 

activiteiten geformuleerd, waarbij ze ondersteuning kunnen gebruiken. Als redenen voor deze 

ondersteuning wordt bijvoorbeeld genoemd dat er geen middelen voor beschikbaar zijn, dat er 

aanpassingen in wet- of regelgeving benodigd zijn, dat het ministerie kennis heeft over een 

bepaald onderwerp (bijvoorbeeld privacywetgeving) of dat het de regio zelfstandig niet lukt om tot 

afspraken of een doorbraak te komen. 

Activiteiten die de regio’s willen ondernemen om hun ambities te realiseren zijn bijvoorbeeld 

scholing en deskundigheidbevordering van medewerkers, zoals accountmanagers en adviseurs van 

het werkgeverservicepunt. Deskundigheidbevordering van eigen medewerkers komt in 21 van de 

32 ondersteuningsaanvragen terug en is daarmee de meest voorkomende activiteit binnen de 

ondersteuningsvragen. Daarnaast willen veel regio’s marketing en communicatie activiteiten 

ontplooien om de bekendheid van het werkgeversservicepunt te vergroten en meer werkgevers te 

interesseren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te bieden (komt terug in 

de plannen van  veertien regio’s). Op de derde plaats zijn er veertien regio’s die gerichter willen 

sturen op prestaties als werkgeverstevredenheid.  Verder zijn er vijftien regio’s die activiteiten 

willen ondernemen om werkzoekendenbestanden inzichtelijker te maken. Bijvoorbeeld door ICT 



 

 

systemen te ontwikkelen en te koppelen. Bovendien zijn er dertien regio’s die verschillen in 

instrumenten van UWV en gemeenten onderling in beeld willen brengen en willen harmoniseren. 

Tot slot willen dertien regio’s werkzoekenden uit alle doelgroepen kunnen scholen.  

Ondersteuning 

Als ondersteuning van het ministerie wordt daarbij veelal financiële hulp gevraagd. Bijvoorbeeld in 

de vorm van een budget voor de scholing van werkzoekenden. Regio’s willen meer mogelijkheden 

(en financiële ruimte) om arrangementen met werkgevers af te kunnen spreken over het op –en 

toeleiden van mensen en het opzetten van scholingsarrangementen. Regio’s willen daarbij, naast 

P-wetters, ook WW’ers in kunnen zetten op deze arrangementen. Verder vragen veel regio’s 

budget voor een coördinator of aanjager die moet zorgen voor regionale verbinding en 

samenwerking (komt terug in de plannen van elf regio’s) en budget voor het ontwikkelen van 

regionale sturingsinformatie voor de werkgeversdienstverlening (komt terug in de plannen van 

veertien regio’s). Naast budget wordt er ook ondersteuning gevraagd in de vorm van capaciteit en 

expertise. Bijvoorbeeld in het meedenken over het koppelen van ICT-systemen. Tot slot wordt er 

gevraagd om pilots en experimenteerruimte, bijvoorbeeld regelruimte voor het harmoniseren van 

instrumenten en voorzieningen tussen UWV en gemeenten en een pilot met private 

bemiddelingspartijen gericht op het naar werk bemiddelen van werkzoekenden met een korte 

afstand tot de arbeidsmarkt.   

Vervolg 

De eerste vervolgstap voor de regio’s na het indienen van de regionale plannen, is deelname aan 

een zogenaamde Peer Review-dag op maandag 27 november. Elke regio presenteert haar ambities 

en ondersteuningsvragen en kan dan in gesprek met andere regio’s het plan aanscherpen. Ook 

werkgevers en inhoudelijk deskundigen vanuit de landelijke partijen zijn aanwezig en kunnen 

behulpzaam zijn om de ondersteuningsbehoefte scherper in beeld te krijgen. De Peer Review biedt 

daarnaast de mogelijkheid om de verzoeken van regio’s te koppelen aan regio’s die een 

vergelijkbare ondersteuningsbehoefte hebben en om prioriteiten aan te brengen in de thema’s 

waar regio’s mee aan de slag willen. Doordat arbeidsmarktregio’s hierover met elkaar het gesprek 

aangaan geven zij gezamenlijk richting aan de kwaliteit van de ondersteuningsvragen en de 

vervolgstappen die voor de regio van belang zijn.  

In navolging van de Peer Review zal verkend worden welke ondersteuning in 2018 daadwerkelijk 

geboden kan worden. Uitgangspunt hierbij is om optimaal aan te sluiten bij wat werkt in de regio’s. 

Dat betekent dat ook in het vervolg het gesprek met de regio’s centraal staat.  



 

 

 


