
 

 

Uitnodiging 
 

   Bovenregionale bijeenkomsten in het kader van de aanpak  

‘Samen aan het werk. Matchen op werk in de arbeidsmarktregio’ 

 

 

Afgelopen maanden is er actief met u van gedachten gewisseld over het versterken van 

de gecoördineerde werkgeversdienstverlening. Steeds kwam zeer duidelijk de wens naar 

voren tot informatie-uitwisseling met collega-regio’s. Het ministerie en de 

Programmaraad geven graag gehoor aan deze wens, door een platform te bieden voor 

onderlinge gesprekken.  

 

Op basis van uw input op de voor u meest belangrijkste gespreksthema’s, vinden er in 

september zes bovenregionale bijeenkomsten plaats. Het zijn kleinschalige en informele 

bijeenkomsten verspreid over het land*.  

 

Per bijeenkomst is gelegenheid om over twee inhoudelijke thema’s  te spreken:  

a) Hoe versterk ik de relatie met mijn onderwijspartner(s), inclusief 

scholingsmogelijkheden?;  

b) Hoe vergroot ik transparantie op de arbeidsmarkt?; 

c) Hoe versterk ik mijn regionaal werkgeversservicepunt (branding)?; 

d) Hoe versterk ik de aansluiting tussen regio- en centrumgemeente?; 

e) Hoe harmoniseer ik instrumenten en/of regionale voorzieningen binnen mijn 

arbeidsmarktregio?; 

f) Hoe versterk ik de regionale werkgelegenheid: wat werkt wel en niet?; 

g) Hoe versterk ik de huidige governancestructuur of netwerkvorming (regionaal 

werkgeversservicepunt, regionaal Werkbedrijf etc.)? 

h) Welke (on)mogelijkheden van regionale financiering en regionale targets zijn er? 

 

Daarnaast is er de ruimte om samen met andere deelnemers uw ondersteuningsvraag 

aan te vullen en/of aan te scherpen (i). Dit naar aanleiding van de e-mail van 

staatssecretaris Klijnsma naar de wethouder van uw centrumgemeente. De e-mail 

bevatte een uitnodiging om voor 15 oktober 2017 aan te geven hoe u als 

arbeidsmarktregio de gecoördineerde werkgeversdienstverlening wilt versterken. 

 

*De bovenregionale bijeenkomsten vinden plaats in de arbeidsmarktregio’s Amersfoort, 

Drenthe, Groot-Amsterdam, Food Valley, Rijnmond en Zuidoost-Brabant. Ik maak graag 

van de gelegenheid gebruik om deze regio’s te bedanken voor hun gastvrijheid. 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

directeur Participatie en Decentrale Voorzieningen 

mr. Christien Bronda 



 

 

Praktische informatie 

 

Voorlopig programma 

12:30 – 13:15 Inlooplunch 

13:15 – 13:45 Plenaire aftrap bovenregionale bijeenkomst 

- presentatie over de aanpak door het ministerie van SZW; 

- presentatie over de ondersteuning van de Programmaraad 

door Tanja Willemsen, procescoördinator 

ondersteuningsbureau Programmaraad. 

13:45 – 14:30 

14:30 – 14:45 

Gespreksronde 1   

Pauze 

14:45 – 16:30 

16:30  

Gespreksronde 2 

Plenaire afsluiting  

 

Datum en locatie 

De bovenregionale bijeenkomsten vinden op: 18, 19, 21, 25, 26 en 28 september 2017 

plaats. Deelname aan de bijeenkomst is niet verplicht. Deelnemen aan meerdere 

bijeenkomsten is mogelijk.  

 

Welk thema wordt waar besproken?  

Data Arbeidsmarktregio Adres locatie 

18 september 2017 

 

Thema’s:  

-vergroten transparantie (b) 

-harmoniseren instrumenten 

en/of voorzieningen (e) 

-‘open’ tafel (i) 

Amersfoort Meetingplaza Eenhoorn 

Barchman Wuytierslaan 2, 

Amersfoort 

19 september 2017 

 

Thema’s:  

-versterken 

onderwijspartner(s) (a) 

-versterken regionale 

werkgelegenheid (f) 

-‘open’ tafel (i) 

Drenthe Gemeente Emmen 

Raadhuisplein 1, Emmen 

21 september 2017 

 

Thema’s:  

-versterken regionaal 

servicepunt (branding) (c) 

-versterken 

governancestructuur of 

netwerkvorming (g) 

-‘open’ tafel (i) 

Groot-Amsterdam Congrescentrum 

Weesperstraat 113, Amsterdam 

  



 

 

25 september 2017 

 

Thema’s:  

-versterken 

onderwijspartner(s) (a) 

-aansluiten regio- en 

centrumgemeente (d) 

-‘open’ tafel (i) 

Rijnmond Gemeente Rotterdam 

Coolsingel 40, Rotterdam 

26 september 2017 

 

Thema’s:  

-versterken regionale 

werkgelegenheid (f) 

-regionale financiering en 

targets (h) 

-‘open’ tafel (i) 

Food Valley Gemeente Barneveld 

Raadhuisplein 2, Barneveld 

28 september 2017 

 

Thema’s:  

-versterken 

onderwijspartner(s) (a) 

-harmoniseren instrumenten 

en/of voorzieningen (e) 

-‘open’ tafel (i) 

Zuidoost-Brabant Conferentiecentrum Pullman 

Cocagne Vestdijk 47, Eindhoven 

 

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden via: https://www.samenvoordeklant.nl/aanmeldformulier-

intervisiebijeenkomsten 
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