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U hebt als wethouder van de centrumgemeente voor uw arbeidsmarktregio een 

belangrijke voortrekkersrol om de regionale samenwerking met andere 

gemeenten in uw regio, alsook met UWV, sociale partners en (beroeps)onderwijs 

vorm te geven. Sinds 2015 is deze regionale infrastructuur vanuit het sociaal 

akkoord en de Participatiewet verder ontwikkeld met de oprichting van de 

regionale Werkbedrijven en worden er successen geboekt. Het is belangrijk dat 

wij nu gezamenlijk doorpakken en dat de rijksoverheid, gemeenten, UWV, 

onderwijsinstellingen en sociale partners blijven investeren in het versterken van 

de arbeidsmarktregio. Ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid.  

 

Tijdens de bestuurdersconferentie op 6 maart 2017 te Utrecht hebben wij 

gesproken over het gezamenlijke doel om op alle niveaus een stevige relatie op te 

bouwen en te behouden met werkgevers. Het zijn immers de werkgevers die 

uiteindelijk de baankansen van de nu sterk aantrekkende economie kunnen 

aanbieden aan hen die publieke ondersteuning nodig hebben om aan het werk te 

komen. Werkgevers hebben onder meer behoefte aan een duidelijk en herkenbaar 

aanspreekpunt in de arbeidsmarktregio, aan uniforme afspraken over de inzet van 

instrumenten en aan goede vindbaarheid van de (potentiële) kandidaten. 

Daarnaast hebben wij die middag gezamenlijk vastgesteld dat er al veel gebeurt, 

maar dat wij er nog niet zijn. Zo is er gesproken over de concrete knelpunten die 

de uitvoering vandaag de dag ervaart en waar wij gezamenlijk naartoe willen. Op 

www.samenvoordeklant.nl treft u een verslag van de conferentie aan.  
 

Er zijn extra middelen beschikbaar gesteld om u te ondersteunen  bij het 

versterken van het matchen op werk in uw arbeidsmarktregio. Bij het vaststellen 

van de begrotingsstaten van het ministerie van SZW voor het jaar 2017, d.d. 7 

december 2016, zijn amendementen van Kamerlid Van ’t Wout en voormalig 

Kamerlid Kerstens aangenomen ten behoeve van het opstellen en beschikbaar 

maken van (gemeentelijke) klantprofielen1 en het versterken van reeds bestaande 

                                                
1 Kamerstukken II, 2016-17, 34 550 XV, nr. 20 

http://www.samenvoordeklant.nl/
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grensoverschrijdende initiatieven in de grensstreek met Duitsland en/of België2. 

In deze brief informeer ik u over de middelen die voor deze doeleinden aan 

gemeenten ter beschikking worden gesteld. 

 

Impuls opstellen, beschikbaar maken klantprofielen 

Voor het realiseren van een match is inzicht in de vaardigheden, interesses en 

competenties van (potentiële) kandidaten voor werkgevers van groot belang. De 

Kandidatenverkenner banenafspraak ondersteunt werkgevers hierbij. De tool 

maakt het voor werkgevers nu al mogelijk geanonimiseerd klantprofielen te 

zoeken, te bekijken en te bewaren, waarna zij via uw werkgeversservicepunt in 

contact komen met kandidaten die zij als potentieel beschouwen. 

 

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal gemeentelijke klantprofielen voor de 

Banenafspraak achterblijft. Werkgevers geven daarnaast signalen af dat zij over 

aangepaste, geschikte banen beschikken, maar geen geschikte kandidaten 

voorgelegd krijgen of kunnen vinden. Samen met de ketenpartners VNG, Divosa, 

UWV en Cedris in de Programmaraad constateer ik dat een flinke inspanning nodig 

is om het aantal gemeentelijke klantprofielen op het gewenste niveau te krijgen.  

 

Vanuit de Programmaraad zal ook dit jaar aan gemeenten en arbeidsmarktregio’s 
ondersteuning worden geboden, ook wat betreft het opstellen en beschikbaar 

maken van klantprofielen. U hebt van de Programmaraad separaat een brief 

hierover ontvangen. 

 

Om gemeenten in arbeidsmarktregio’s eenmalig een extra impuls te geven voor 

het opstellen en beschikbaar maken van klantprofielen, stelt het ministerie van 

SZW aan uw centrumgemeente eenmalig € 88.500,- ter beschikking. Dit bedrag 

wordt middels een decentralisatie-uitkering uitgekeerd en in de meicirculaire 2017 

meegenomen.  

 

Aanvulling landelijke arrangementen  

Door grotere werkgevers met vestigingen in meerdere regio’s wordt het belangrijk 

gevonden dat zij uniforme afspraken kunnen maken met gemeenten en 

arbeidsmarktregio’s over de inzet van instrumenten en/of voorzieningen. Voor 

werkgevers die bovenregionaal opereren hebben de partners in de 

Programmaraad afgesproken dat zij vanuit een landelijk team arrangementen 

afspreken met werkgevers. Voor dit landelijke schakelteam naar de 

arbeidsmarktregio’s heeft de VNG aan mij gevraagd om uit de totale € 3,5 miljoen 
die beschikbaar is voor extra gemeentelijk klantprofielen, € 400.000,- vrij te 

maken voor een periode van twee jaar. Net als bij het beschikbaar maken van 

meer (gemeentelijke) klantprofielen is voor de dienstverlening aan bovenregionale 

werkgevers inzet en commitment vanuit gemeenten in de arbeidsmarktregio’s 
essentieel. 

 

Ik verzoek u vriendelijk actief op het extra budget van € 88.500,- voor uw 

arbeidsmarktregio te sturen. De resultaten van de inspanningen in uw 

arbeidsmarktregio ziet u terug in de periodieke regionale trendrapportages van 

UWV over de realisatie van de Banenafspraak, zoals gepubliceerd op 

www.samenvoordeklant.nl.  

 

                                                
2 Kamerstukken II, 2016-17, 34 550 XV, nr. 17 

http://www.samenvoordeklant.nl/
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Impuls grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling met Duitsland, België 

Om kansen beter te benutten die er momenteel zijn voor bemiddeling van 

werkloze werkzoekenden over de grens, wordt een appèl gedaan op 

arbeidsmarktregio’s in de grensstreek met Duitsland en/of België. Ter versterking 
van reeds bestaande grensoverschrijdende initiatieven komt een extra, tijdelijke 

impuls beschikbaar voor veertien arbeidsmarktregio’s3.  

 

Het ministerie van SZW stelt aan de centrumgemeente hiervoor eenmalig  

€ 100.000,- ter beschikking. Ook dit bedrag wordt middels een decentralisatie-

uitkering uitgekeerd en in de meicirculaire 2017 meegenomen.  
 

Het Actieteam grensoverschrijdende economie en arbeid (GEA) heeft het belang 

onderkend van het opzetten van regionale netwerken van grensoverschrijdende 

arbeidsbemiddelingteams in haar eindrapport dat is gepubliceerd op 30 januari 

20174. Het eenmalig uit te keren bedrag kan in dit verband worden benut en is 

vooral bedoeld om het organiserend vermogen (personele capaciteit) tijdelijk te 

vergroten. Maatwerk is hierbij het uitgangspunt en in de ene regio zal de 

samenwerking tussen partijen dan ook anders vorm kunnen krijgen dan in de 

andere regio. Met deze tijdelijke middelen wordt beoogd reeds bestaande 

initiatieven in de grensregio’s, of van de EU-regio’s te versterken. Gemeenten 

voeren hierover overleg met UWV/EURES-Nederland en dienstverleners over de 

grens. 

 

Het Actieteam GEA hecht aan het bevorderen van de regionale en sectorale 

grensoverschrijdende samenwerking tussen (publieke en private) 

arbeidsbemiddelingorganisaties en zal gedurende het jaar volgen hoe deze impuls 

in de veertien arbeidsmarktregio’s wordt benut. 

 

Voor de volledigheid meld ik dat (eventuele) btw bij uitbesteding van 

werkzaamheden in het bedrag van beide uitkeringen is inbegrepen. 

 
Impuls bevordering arbeidsparticipatie mensen met psychische aandoeningen 

Voorts maak ik u erop attent dat op 15 maart 2017 het kader ‘Financiële impuls: 
bevordering arbeidsparticipatie mensen met psychische aandoeningen – 

stimulering regionale samenwerking GGZ en werk en inkomen’ op 

www.rijksoverheid.nl bekend is gemaakt. Het ministerie van SZW stelt € 3,5 
miljoen beschikbaar om regionale samenwerking tussen GGz en de sector werk en 

inkomen op te zetten dan wel door te ontwikkelen en structureel te verankeren. 

De centrumgemeenten kunnen samen met een GGz-instelling en UWV van 12 juni 

tot 24 juni 2017 financiële ondersteuning – maximaal € 90.000,- – aanvragen 

door het indienen van een plan. U kunt daarbij gebruikmaken van de inzichten 

van vier voorbeeldregio’s en de suggesties die zijn opgehaald in regionale 
bijeenkomsten; u vindt op www.samenvoordeklant.nl meer informatie hierover. 

 

Ik wens u succes met uw werkzaamheden en kijk uit naar uw resultaten.   

 

 

                                                
3 Veertien arbeidsmarktregio’s aan de grens: Groningen, Drenthe, Twente, Zwolle, 
Achterhoek, Midden Gelderland, Rijk van Nijmegen, Noord-Limburg, Midden-Limburg, Zuid-
Limburg, Zuid Oost Brabant, Midden-Brabant, West-Brabant en Zeeland. 
4 Huizing (2017), Grenzen slechten, regio’s verbinden, mensen bewegen. Rapportage 
Actieteam grensoverschrijdende economie en arbeid, Den Haag 

http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.samenvoordeklant.nl/
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Met vriendelijke groet, 

de Staatssecretaris van Sociale Zaken  

en Werkgelegenheid, 

 

 

 

 

Jetta Klijnsma 

 


