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continuous living process that every day has to 
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VOORWOORD 

 

Vanuit een samenwerking tussen het Noord-

Limburgs Open Atelier en het Erkend Regionaal 

Samenwerkingsverband (ERSV) Limburg startte 

in 2017, met ondersteuning van het  €pees 

Sociaal Fonds, het transnationaal project 

“Werkbaarheid en Integratie op Streekniveau 

(kortweg WIS). Opzet van het project is 

enerzijds de ontwikkeling van een maatgerichte 

methodiek om personen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt (PMAA) duurzaam aan een job te 

helpen in de regio. Hierbij wordt vertrokken van 

de openstaande vacatures en een hechte 

samenwerking met de werkgevers. Anderzijds 

verzamelt het project aandachtspunten om, 

vanuit een samenwerking tussen diverse 

organisaties, op regioniveau een arbeidsmarkt-

beleid uit te bouwen.  Inspiratie voor beide doelstellingen werd gevonden bij de transnationale 

partners Arbetsförmedlingen en Samspelet in Zweden (Karlstad) en Art.1. Midden Nederland 

(Utrecht).  

Een regionaal beleid moet een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in 

de regio bevorderen. Bij deze matching zijn veel partijen betrokken waaronder ondernemers, 

onderwijs- en opleidingsinstellingen, VDAB, interimkantoren, werkgevers- en werknemers-

organisaties, sociale economieprojecten en arbeidszorginitiatieven. Zweden en Nederland 

tonen aan dat samenwerking tussen deze partners leidt tot succes. Hoe Zweden en Nederland 

dit doen vormt het hoofditem van deze nota.  

Het is duidelijk dat de werking van de arbeids-

markt geen losstaand gebeuren is. Ook sociale 

kenmerken zoals de gezinssituatie, armoede, het 

ontbreken van een sociaal netwerk, huisvesting 

en bijvoorbeeld gezondheid bepalen mee de 

kansen om werk te vinden of aan het werk te blijven. Een actieve arbeidsmarktstrategie wordt 

door de Vlaamse Overheid dan ook gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle 

betrokken beleidsniveaus. De lokale besturen zijn hierbij het overheidsniveau bij uitstek omdat 

ze door hun aanwezigheid op het terrein voor aansluiting zorgen tussen verschillende 

beleidsdomeinen waaronder onder meer onderwijs en arbeidsmarkt, arbeidsmarkt en bijstand 

Noord-Limburgs Open Atelier 

Noord-Limburgs Open Atelier, met vestigingsplaatsen 
in Lommel, Overpelt en Turnhout, biedt werkervaring 
aan jongeren uit het deeltijds onderwijs en aan 
langdurig werkzoekenden die een doorstart willen 
maken naar reguliere tewerkstelling op de open 
arbeidsmarkt. Open Atelier voert toeleverings-
opdrachten uit voor bedrijven. De activiteiten situeren 
zich in industriële confectie, hout en metaalbewerking 
en diverse montage-werkzaamheden.   

 

 

 

Erkend Regionaal Samenwerkingsverband 

De vzw ERSV Limburg ondersteunt de werking van de 
Sociaal Economische Raad van de Regio (SERR) (overleg 
tussen de Limburgse sociale partners) en ontwikkelt in 
samenwerking met diverse partners, waaronder de 
Limburgse gemeentebesturen, sociaal economische 
projecten.  

 

 

 

Philippe Muyters Vlaams Minister van Werk:  "In 

Vlaanderen voeren we een arbeidsmarktbeleid op 

maat van de werkzoekende. Het lokale niveau 

sterker betrekken om beter het hoofd te bieden aan 

de lokale werkelijkheid is dan vanzelfsprekend" (1). 
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en economie en milieu 1 .  In deze nota wordt aandacht besteed aan de regisserende en 

coördinerende rol die de gemeentebesturen opnemen in de samenwerkingsverbanden.  Naast 

de aanpak van Zweden en Nederland wordt ook de werking van het Werkstation in de stad 

Genk uitgelicht. Dit initiatief toont aan hoe een lokaal bestuur, in samenwerking met 

arbeidsmarktpartners, een prominente rol kan opnemen op de (lokale-) arbeidsmarkt.  

Voorafgaand aan deze nota werd binnen WIS een bevraging georganiseerd van de stakeholders 

van het project. Onder de titel “quotes” zullen geregeld uitspraken van de stakeholders ter 

verduidelijking worden opgenomen in de tekst. De resultaten van deze bevraging zijn 

opgenomen in bijlage.    

Elke regio kent zijn eigen sociaal economische wetmatigheden, uitdagingen en partners. Een  

regionaal arbeidsmarktbeleid vraagt dan ook maatwerk en flexibiliteit om gericht op regionaal 

ervaren uitdagingen in te spelen. Deze nota heeft dus zeker niet de pretentie van een 

allesomvattende handleiding om tot een regionaal arbeidsmarktbeleid te komen. In deze nota 

vindt de lezer enkele handvaten, gebaseerd op goede voorbeelden, die hiervoor inspirerend 

kunnen werken.  

  

                                                                 

1 https://www.vdab.be/nieuws/pers/vdab-en-lokale-besturen-verhogen-arbeidskansen-voor-kansengroepen 
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ZWEDEN EN NEDERLAND ALS GOEDE PRAKTIJK VOOR REGIONALE SAMENWERKING OP 

DE ARBEIDSMARKT.  

 

De twee partnerorganisaties van het WIS-project bezitten heel wat ervaring in het regionaal 

samenwerken op de arbeidsmarkt. Samspelet (Karlstad, Zweden) ontwikkelt sinds 2004 

regionale projecten en acties en dit vanuit een hechte samenwerking tussen 

gemeentebesturen, de provincie, de sociale zekerheidskas (Försäkringskassan) en de publieke 

tewerkstellingsdienst (Arbedsformedlingen). Art.1.Midden Nederland functioneert, als 

organisatie voor gelijke behandeling en non-discriminatie, op de Nederlandse arbeidsmarkt 

waar sinds de goedkeuring van de Participatiewet in 2015 een arbeidsmarktbeleid wordt 

gevoerd  binnen zogenaamde arbeidsmarktregio’s.    

 

SAMSPELET EN HET REGIONAAL ARBEIDSMARKTBELEID IN ZWEDEN 

 

In Zweden verplicht de wet op de financiële coördinatie 

(finsam 2004) lokale besturen, de provincie, de Zweedse 

sociale zekerheidskas (Försäkringskassan) en de publieke 

tewerkstellingsdienst (Arbetsförmedlingen) om samen te 

werken. De wet finsam werd ingevoerd om (financiële) 

coördinatie te brengen tussen organisaties (en 

professionals) die zich richten naar werkzoekenden en mensen die een werk gerelateerde 

rehabilitatie wensen. Door de oprichting van een agentschappen als coördinatieorgaan voor de 

financiering van activiteiten gericht naar deze doelgroep, stapte men over van een vroegere 

“kokerbenadering” naar een horizontale benadering.  De financiering van de  werking verloopt 

via een verdeling: 50% Zweedse overheid (tewerkstellingsdienst, sociale zekerheidskas), 25% 

van de provincie en 25% vanuit de deelnemende gemeentebesturen. Samspelet is actief binnen 

de regio Värmland bestaande uit de gemeenten Karlstad, Hammoro, Grums en Kristinehamn. 
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COÖRDINEREND AGENTSCHAP 

 

De kern van de werking wordt gevormd door 

het coördinerend agentschap. Dit agentschap 

wordt aangestuurd door een Raad van Bestuur 

samengesteld uit beleidsverantwoordelijken 

vanuit de gemeenten en de provincie en  

leidinggevenden vanuit de sociale 

zekerheidskas en de publieke tewerkstellings-

dienst. Dit bestuur beslist over de doelen, 

richtlijnen en budgetten. Verder verloopt de 

werking via een bureau en een stuurgroep 

(directies met beslissingsbevoegdheid). Het geheel wordt mee aangestuurd door een 

coördinerend manager. De link met de basiswerking tenslotte verloopt via lokale stuurgroepen 

per deelnemende gemeente en/of project.  

Het agentschap staat in voor:   

- de coördinatie van de werking en het efficiënt inzetten van de financiële middelen die 

vanuit de verzekeringskas, de arbeidsvoorziening, de provincie en de gemeenten ter 

beschikking worden gesteld;  

- het bevorderen van de samenwerking tussen de actoren binnen het beoogde 

werkdomein; 

- het vergemakkelijken en verbeteren van de mogelijkheden voor mensen die behoefte 

hebben aan een gecoördineerde aanpak voor de herintrede in het arbeidsleven en dit 

door hun competenties te vergroten en de kansen op het vinden van een baan te 

verhogen.  

 

Binnen de structuur functioneert tevens een evaluatiegroep. In deze groep zetelen senior 

executives behorend tot de Samspelet leden. De evaluatiegroep bevordert het samenwerken 

en de coördinatie tussen de partijen en volgt de behoeften van de burgers dienaangaande op. 

Daarnaast staat de evaluatiegroep de voorzitter van het samenwerkingsverband bij in het 

voorbereiden van de bestuursbesluiten, de ontwikkeling van de operationele doelstellingen en 

strategieën en de evaluatie van de projecten.    
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WAT MAAKT DEZE AANPAK STERK EN SUCCESVOL? 

 

STERKTE:  EEN GEZAMENLIJK ERVAREN NOOD EN EEN GEZAMENLIJK DOEL 

De betrokken partijen, in het bijzonder de Zweedse overheid, ervaarden de nood om de 

bestaande dure kokerbenadering in de rehabilitatie van mensen in het arbeidsleven te 

doorbreken en de hiervoor bedoelde financiële middelen op elkaar af te stemmen en 

efficiënter in te zetten. Ook het gebrek aan coördinatie en samenwerking tussen de 

professionals binnen dit domein werd ervaren als een gemis.  De werking van het agentschap 

moet leiden tot gezamenlijke projecten, met een gecoördineerde inzet van de individuele en 

gezamenlijke sterktes van de organisaties in de regio. Door de gezamenlijke aanpak van de 

begeleiding naar werk of een opleiding moet de zelfontplooiing en  het welzijn van de burgers 

in de regio verhogen.  

 

STERKTE: LINK MET LOKALE NODEN (BOTTOM- UP) – PROJECTGERICHTE WERKING 

Doorheen de gehele structuur en werking blijft 

het lokale en gemeentelijke niveau centraal 

staan en wordt gewerkt vanuit een duidelijke 

bottom-up benadering.  Indien één of twee 

leden een (gezamenlijke) problematiek 

ervaren, wordt door het agentschap een 

subsidiëringsprocedure opgestart. Van de 

projecteigenaar wordt verwacht dat hij/zij in 

samenspraak met andere partners een 

projectvoorstel uitwerkt. Dit voorstel wordt 

ter financiering voorgelegd aan de stuurgroep. 

Daarna gaat het voorstel naar de Raad van Bestuur die de nodige subsidies toekent om het 

project te laten starten. Om de link met de gemeentebesturen te bewaken wordt elk project 

gekoppeld aan een gemeentelijke stuurgroep. 

 

STERKTE: BETROKKENHEID VAN ZOWEL BELEID ALS UITVOERDER 

Alle betrokken partijen maken structureel en evenwaardig deel uit van het samenwerkings-

verband. Zo zijn de gemeentebesturen, via een politiek mandataris of een ambtenaar, 

betrokken in zowel de Raad van Bestuur als de diverse stuurgroepen. Deze deelname zorgt 

ervoor dat elk lid een verantwoordelijkheid kan (en dient)  op te nemen in de organisatie 

waardoor zeker de betrokkenheid toeneemt.    
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STERKTE: GEZAMENLIJKE BESLISSING OVER DOELEN, STRATEGIE EN FINANCIERING 

De Raad van Bestuur, waar alle partners in vertegenwoordigd zijn, beslist over de 

doelstellingen, de strategie en de financiering van de diverse projecten. Alle leden hebben een 

gelijke stem.  

 

STERKTE: EIGEN PERSONEEL EN WERKINGSMIDDELEN   

De werking en de projecten worden gefinancierd door bijdragen van de diverse leden. De 

toewijzing voor het jaar 2018 voor Samspelet bedroeg 959.924 €. De gehele werking wordt 

gecoördineerd door een coördinerend manager die vanuit zijn/haar functie beroep kan doen 

op een ondersteuning vanuit de gemeentebesturen.  

 

STERKTE: VERPLICHTING VAN DE HOGERE OVERHEID OM PROJECTEN TE ONTWIKKELEN  

Naast de wettelijke verplichting (finsam 2014) houdt de Zweedse overheid de druk op de ketel. 

Indien door het samenwerkingsverband niet voldoende projecten worden gegenereerd, 

worden de subsidies verminderd. Dit zorgt ervoor dat de leden allert blijven voor 

projectoproepen of uitdagingen waarmee de gemeenten en de regio worden geconfronteerd.  

 

IS ZWEDEN SUCCESVOL? 

Het Zweedse samenwerkingsmodel bewijst haar 

nut. Heel wat projecten werden succesvol 

uitgewerkt om regio gebonden noden weg te 

werken. Sinds het ontstaan in 2008 werden in 

totaal 16 projecten afgewerkt, waarvan er 9 

volledig of gedeeltelijk structureel werden 

geïmplementeerd. Momenteel zijn 7 projecten 

lopende. In 2016 namen maar liefst 283 mensen 

deel aan deze projecten.  
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In de periode 2014-2020 werden in Karlstad vijf ESF projecten opgestart voor een projectkost 

van 20 mio €, waarvan 12 mio € subsidie vanuit het ESF.  

- “De toekomst van Värmland”: jongeren van 18 tot 24 jaar aan het werk of het studeren 
krijgen en dit om “drop outs” te voorkomen en het opleidingsniveau te laten stijgen.   

- “De jongeren van Värmland”: voorkomen dat jongeren (15-18 jaar) vroegtijdig de school 
verlaten. 

- “Nieuw in de regio Värmland”: kinderen van vluchtelingen (15-24 jaar) begeleiden naar een 
studie en naar de arbeidsmarkt. 

- “Värmland samen”: samen met de tewerkstellingsdienst, de provincieraad van Värmland 
en de gemeentebesturen, methodieken en projecten ontwikkelen om personen met een 
migratieachtergrond te begeleiden bij de intrede in de arbeidsmarkt. 

- “Porten”: zie kader onder.  
 

 

Toch was het uitbouwen van deze samenwerking niet altijd even gemakkelijk. Samenwerken 

kost tijd en energie en vooral ook een financiële investering waarvan de opbrengst niet op korte 

termijn kan berekend worden.     

Door Samspelet werd een economische berekening gemaakt van de kosten en opbrengsten 

van hun regionaal arbeidsmarktbeleid. Zij kwamen tot de conclusie dat (naast de voordelen 

voor het individu, de hulpverleners en de maatschappij) over een periode van 5 jaar: 

- Er een sterke kostendaling optreedt voor de sociale zekerheid 

- De (sociale-) inkomens stegen met bijna 4 mio SEK (371.716 €) 

- De winst wordt geraamd op meer dan 2 mio SEK (185.858 €) 

- De terugbetalingsperiode  voor de gemeente wordt geraamd op 9 maanden met een 

opbrengst van 1.6 mio SEK (148.686 €) 

- De kosten voor de gemeenten daalde met 1.2 mio SEK (111.515 €).  

Het ESF- project “Porten”, Samspelet 

Vanuit WIS werd uitvoerig informatie uitgewisseld met het project “Porten” dat liep binnen Samspelet. Dit ESF project 

beoogt de toegang tot werk voor personen met een handicap te verbeteren. Het budget voor dit project bedraagt 

bijna 2 mio € met een cofinanciering vanuit het ESF van 47%. Het project startte in 2015 en liep tot maart 2019. Porten 

ontwikkelde een model waarbij, op basis van de competenties en talenten van de doelgroep en het aanbieden van 

werkbare methoden (jobcrafting, taakdeling enz.), werkgevers worden gestimuleerd tot aanwerving van de doelgroep. 

Zowel werkgevers als de doelgroep zelf worden in het project maatgericht ondersteund en begeleid. Het resultaat in 

januari 2018 toont dat 101 personen met een handicap deelnamen aan het project. 66% van deze groep vond werk of 

ging verder studeren.  
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Bij de deelnemers aan de diverse projecten werd vastgesteld dat het inkomen steeg met een 

gemiddelde van 43.000 SEK (4 104 €) per jaar en dat ze een deel van de samenleving werden 

met een sterk verbeterde levenskwaliteit en gezondheid. 
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ARBEIDSMARKTREGIO’S IN NEDERLAND 

 

ARBEIDSMARKTREGIO’S  

Door een aantal wetgevende initiatieven (Participatiewet2 , wet SUWI3,) werd in Nederland 

door de gemeenten de omslag gemaakt van uitkeringsverstrekking naar activering. De 

gemeenten werden financieel meer en meer verantwoordelijk voor de arbeidsparticipatie van 

hun burgers. Aan de gemeenten werd gevraagd om in onderlinge samenwerking met regionale 

partners zoals het Uitvoeringsinstituut Werknemers-

verzekeringen (UWV) een antwoord te vinden op de 

arbeidsmarktvraagstukken in hun regio.  

In Nederland ontstonden zo 35 regio’s van waaruit 

gemeenten en UWV de dienstverlening aan werkgevers en 

werkzoekenden vormgeven door de creatie van: één 

aanspreekpunt voor werkgevers, één registratiesysteem voor 

vacatures en werkzoekenden en één arbeidsmarktagenda 

met duidelijke samenwerkingsafspraken (wet SUWI). Deze 

indeling is bottom-up, door gemeenten zelf, tot stand 

gekomen, na forse investeringen in de samenwerking in de 

regio’s. Gemeenten en UWV worden hierbij ondersteund door een Programmaraad. In dit 

samenwerkingsverband zetelen Divosa (Vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein), 

de VNG (Vereniging van Nederlandse gemeenten), UWV en Cedris (Landelijke vereniging voor 

een inclusieve arbeidsmarkt). De programmaraad stimuleert de samenwerking tussen alle 

betrokken partijen, beantwoordt vragen en organiseert bijeenkomsten voor kennis- en 

contactuitwisseling.  Binnen elke regio is er een centrumgemeente. Het zijn vooral deze 

gemeenten die het samenwerkingsproces dat leidt tot een regionaal arbeidsmarktbeleid vorm 

moeten geven en een regisseurs rol moeten opnemen.  

                                                                 

2 De Participatiewet: Het doel van deze wet is om meer mensen, ook personen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen 
in een reguliere werkomgeving. Deze wet legt de banenafspraak uit het sociaal akkoord wettelijk vast en regelt hoe het aantal 
gerealiseerde extra banen worden gemeten. De wet regelt tevens (in opvolging van de Wet Werk en bijstand) de ondersteuning 
bij arbeidsinschakeling en bijstand voor mensen die weinig of geen ander inkomen (waaronder andere uitkeringen) hebben en 
ook weinig of geen vermogen.  

3 De wet SUWi geeft het kader aan voor uitvoering van de sociale zekerheidswetgeving. De hoofddoelstellingen zijn: werk 
boven uitkering, klantgerichtheid en doelmatigheid. De wet geeft onder meer aan dat er samenwerking moet gerealiseerd 
worden op een aantal domeinen: arbeidsmarktbeleid, werkgeversdienstverlening en de dienstverlening aan de 
werkzoekenden.  

https://www.samenvoordeklant.nl/lexicon/13#UWV
https://www.samenvoordeklant.nl/lexicon/13#Programmaraad
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Een belangrijke doelstelling van 

de Participatiewet is om zo veel 

mogelijk mensen met een arbeids-

beperking aan het werk te helpen 

en hen volwaardig te laten 

participeren aan de samenleving. 

Met het sociaal akkoord van 11 

april 2013 hebben ook de sociale 

partners zich verbonden aan deze 

doelstelling. De sociale partners 

kwamen overeen om in de 

35 regio’s “Werkbedrijven” op te richten om mensen met een arbeidsbeperking succesvol naar 

extra banen toe te leiden. Zo versterkt en concretiseert het  akkoord om de dienstverlening aan 

werkgevers en werkzoekenden verder vorm te geven in de  arbeidsmarktregio’s. In totaal gaat 

het om 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze extra banen 

moeten in 2026 gerealiseerd zijn.  

 

REGIONALE WERKBEDRIJVEN 

 

In elke arbeidsmarktregio functioneert een regionaal werkbedrijf. De Werkbedrijven zijn 

netwerkorganisaties waarin gemeenten binnen een arbeidsmarktregio samenwerken met 

minimaal UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties. Binnen het werkbedrijf worden 

afspraken gemaakt over het functioneren van de regionale arbeidsmarkt. Elke regio kiest hierbij 

binnen het wettelijke kader zelf de samenwerkingsvorm, taken en prioriteiten en legt deze vast 

in een (arbeids-) marktbewerkingsplan.  Het uiteindelijk doel is mensen aan het werk te helpen 

in een passende job binnen het normaal economisch circuit, met hierbij speciale aandacht voor 

de personen met een arbeidsbeperking waarvoor werkgevers garanties hebben afgegeven. De 

Werkbedrijven staan gemeenten ook bij in het organiseren van het beschut werken. 

 

WERKGEVERSSERVICEPUNTEN 

 

Iedere regio heeft ook een eigen werkgeversservicepunt. Het werkgeversservicepunt is een 

samenwerkingsverband tussen UWV, de gemeenten, SW (Sociale Werkvoorziening)- bedrijven 

en in sommige situaties ook SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en 

Bedrijfsleven), onderwijs en leerwerkloketten. Het servicepunt vormt het aanspreekpunt voor 

werkgevers voor advies en ondersteuning op de arbeidsmarkt. Bij een werkgeversservicepunt 

krijgen werkgevers onder meer informatie en ondersteuning bij de werving en selectie van 

Bron: gemeenten en de participatiewet. Een onderzoek naar de implementatie 

bij gemeenten.  Wise up, april 2015 

https://www.samenvoordeklant.nl/begrippenlijst#Participatiewet
https://www.samenvoordeklant.nl/begrippenlijst#sociale_partners
https://www.samenvoordeklant.nl/begrippenlijst#sociale_partners
https://www.samenvoordeklant.nl/begrippenlijst#Werkbedrijven
https://www.samenvoordeklant.nl/begrippenlijst#arbeidsbeperkten
https://www.werk.nl/werk_nl/werkgever/contact/contact_met_uw_werkgeversservicepunt
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personeel,  advies over en ondersteuning bij financiële regelingen,  hulp bij werven in €pa en 

kosteloos advies inzake inclusieve arbeidsorganisatie.  

 

WAT MAAKT DEZE AANPAK STERK EN SUCCESVOL? 

 

STERKTE: SAMENWERKING VANUIT EEN GEZAMENLIJK DOEL – VISIE  

De werking van de arbeidsmarktregio’s steunt op samenwerking, in eerste instantie tussen het 

UWV en de gemeenten. In meerdere arbeidsmarktregio’s sluiten ook andere partners aan bij 

het samenwerkingsverband binnen het regionaal werkbedrijf.  

In het regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant, met als 

uitvoeringsorganisatie “04werkt”, werken maar liefst 32 partners4 

samen: werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten, UWV, 

SW- bedrijven en onderwijsinstellingen. Samen met de 

werkgevers wensen deze partners de economische kracht van 

Zuidoost-Brabant te versterken vanuit een optimale mix tussen 

bedrijfseconomisch en maatschappelijk rendement en een goede afstemming van 

werkgelegenheid en scholing. Hierbij wordt ook gestreefd naar een inclusieve arbeidsmarkt 

met speciale aandacht voor mensen die extra begeleiding nodig hebben. Het doel, de visie en 

de acties om dit doel te bereiken werden vastgelegd in een marktbewerkingsplan.   

 

STERKTE: EEN DUIDELIJK PLAN VAN AANPAK 

Eens de samenwerkingsovereenkomst is gesloten dienen de regio’s een marktbewerkingsplan 

op te maken. Dit zijn plannen die de partners gezamenlijk opstellen en waarin een beschrijving 

wordt gegeven van: de regionale arbeidsmarkt, de kenmerken van de doelgroep voor de 

garantiebanen, de mogelijkheden van deze mensen, een analyse van de sectoren en bedrijven 

met vacatures en de afspraken over de wijze van matching en bemiddeling van de doelgroep. 

In de regio Zuidoost-Brabant werden marktbewerkingsplannen opgemaakt voor 5 sectoren, 

met name: Transport & logistiek, Techniek, Zorg& Welzijn, Horeca & Toerisme, Diensten & 

overige. De plannen worden jaarlijks opgefrist.  

 

 

 

                                                                 

(4) 14 gemeenten (Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Heeze-Leende, Nuenen,Gerwen en Nederwetten, 
Oirschot, Reusel-de Mierden, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre), werkgevers (Brabants-Zeeuwse 
Werkgeversvereniging, MKB Eindhoven, Stichting ondernemersverenigingen Eindhoven, het Kempisch ondernemersplatform), 
werknemers (De Unie, FNV en CNV), UWV Werkbedrijf, SW-bedrijven (Ergon,De Risse, WSD-Groep en WVK-Groep) en 
onderwijsorganisaties (Scholengroep Het Plein, Pius X College, Summa College, Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven, 
Aloysius stichting) 
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STERKTE: EEN STERKE BOTTOM- UP BENADERING EN AUTONOMIE 

De regio’s hebben een grote vrijheid om een eigen arbeidsmarktbeleid te ontwikkelen op basis 

van de streekeigen structuur van de arbeidsmarkt. De dienstverlening (matchen vraag en 

aanbod) dient aan te sluiten op het regionaal participatie- en arbeidsmarktbeleid en moet 

focussen op de regionale knelpunten en sterktes, opgenomen onder meer in het 

marktbewerkingsplan. De regionale samenwerking is m.a.w. zo georganiseerd dat knelpunten 

op de lokale/regionale arbeidsmarkt worden opgelost. Elke regio krijgt dan ook de vrijheid om 

eigen accenten te leggen en projecten/acties te ontwikkelen.  

Binnen het Regionaal werkbedrijf Zuidoost Brabant is de gemeente Eindhoven gastheer voor 

de netwerkorganisatie. Het centrale orgaan is het bestuur dat:  

- de doelen vaststelt en de realisatie opvolgt;  

- het uitvoeringsplan en het marktbewerkingsplan vaststelt;  

- opdrachtgever is voor het werkgeversservicepunt “04werkt” en het collegiaal 

managementteam;  

- en de middelen beheert en opvolgt.  

 

In dit bestuur zetelen vertegenwoordigers van de werkgevers, de gemeentebesturen, de 

vakbonden en het onderwijs. De bestuursleden mobiliseren zelf hun achterban zodat ze met 

een stevig mandaat kunnen deelnemen.  

Het collegiaal managementteam vormt de spil in “04werkt”. In 

het managementteam zitten, onder voorzitterschap van de 

gemeente Eindhoven, alle beslissingsbevoegde managers van de 

overheden. Het managementteam geeft leiding aan het 

werkgeversservicepunt en de accountteams. De focus ligt op de 

outputsturing. 

Per sector zijn er accountteams. In deze teams werken de 

accountmanagers van gemeenten, SW-bedrijven en UWV 

samen. De accountteams geven uitvoering aan en input voor de 

marktbewerkingsplannen en organiseren het relatiebeheer en 

de relatiemarketing.  De trekker van een accountteam zit altijd in het Collegiaal 

managementteam. 
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STERKTE: ARBEIDSMARKTBELEID ALS ONDERDEEL VAN DE GEMEENTELIJKE AGENDA 

Door de wetgevende initiatieven werden de gemeenten “verplicht” om partner te worden in 

het regionale arbeidsmarktbeleid en een leidende positie (regie) op te nemen in de opgerichte 

arbeidsmarktregio’s. Dit zorgt ervoor dat gemeenten hun beleids- en/of organisatiekracht 

moeten regionaliseren om te kunnen functioneren als slagvaardige gesprekspartners voor 

regionaal opererende partijen. Zodoende wordt het thema arbeidsmarkt een onderdeel van de 

gemeentelijke agenda. Door de initiatieven in het licht van de gemeenschappelijke visie, 

ontstaat er tevens een verbinding tussen de diverse gemeenten in de regio. Praktisch gezien 

kan deze verbinding leiden tot samenwerking- of prestatieafspraken, afstemming van 

instrumenten of het samen ontwikkelen van een nieuw instrumentarium.  

 

STERKTE: GELIJKWAARDIGE PARTNERS 

De partners opereren in het samenwerkingsverband op voet van gelijkheid. Wel wordt één 

gemeente, vaak de grootste voor wat het bevolkingsaantal betreft, als trekkersgemeente.  

 

STERKTE: ÉÉN AANSPREEKPUNT WERKGEVERS EN VACATURE GERICHTE ORIËNTATIE 

Het werkgeversservicepunt functioneert als single point of contact voor de werkgevers. In dit 

servicepunt kunnen werkgevers terecht voor informatie, ondersteuning en de invulling van 

vacatures. Het servicepunt vormt dan ook de gesprekspartner voor de werkgevers. Voor de 

gemeenten betekenen deze servicepunten een versterking van de mogelijkheden om een 

vraaggericht re-integratiebeleid te voeren.  

 

STERKTE: EIGEN FINANCIERING 

Het samenwerkingsverband beschikt over eigen middelen die autonoom kunnen ingezet 

worden ter realisatie van projecten/acties. Vanuit de Nederlandse overheid werd een bedrag 

van 1 mio € per regio ter beschikking gesteld voor 5 jaar. De gemeenten en de UWV dragen 

eveneens bij aan de financiering van de werking.  

De gemeenten worden beloond bij een goed integratiebeleid. Na het aflopen van de periode 

waarop een werkzoekende een uitkering ontvangt, dienen de kosten gedragen te worden door 

de gemeenten indien de werkzoekende geen job vindt. Hoe meer mensen een job vinden, hoe 

minder de financiële druk voor de gemeente. 
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STERKTE: DUIDELIJK ENGAGEMENT VAN DE SOCIALE PARTNERS 

Met het sociaal akkoord van 11 april 2013 engageerden de sociale partners zich uitdrukkelijk 

voor de doelstelling om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te 

helpen. Als objectief worden 125 000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking 

tegen 2026 vooropgesteld.  

 

IS NEDERLAND SUCCESVOL? 

 

Binnen het Sociaal Akkoord van 2013 engageerden de diverse partners zich om meer mensen 

met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen bij reguliere werkgevers. Concreet stelde 

men als objectief om tegen eind 2025 125.000 extra banen voor deze doelgroep te realiseren. 

De opgave voor de werkgevers in het normaal economisch circuit en de overheid was om tegen 

2017, 33.000 extra banen te realiseren waarvan 23.000 in de sector markt en 10.000 in de 

sector overheid.  

De doelstelling van 33.000 banen werd ruim gehaald. Eind 2017 werden 36.904 extra banen 

gerealiseerd, waarvan het merendeel (30.432 banen) binnen het normaal economisch circuit. 

Binnen deze sectoren werd m.a.w. het vooropgestelde objectief overschreden met 7.432 

banen. De overheidswerkgevers behaalden de doelstelling niet, met 6 471 t.o.v. het objectief 

van 10 000 nieuwe banen. 

 Tabel : Resultaten drie-meting eind 2017 ten opzichte van de nulmeting 

 Toename aantal banen 
sector markt 

Toename aantal banen 
sector overheid 

Totale toename aantal 
banen 

Formele dienstverbanden 25 307 496 25 802 

Inleenverbanden (uitzend – 
wws detacheringen) 

5 126 5 976 11 102 

Totaal 30 432 6 471 36 904 

Doelstelling 23 000 10 000 33 000 

 Bron: brief van de staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid, overheid nl, 03/07/2018 

 

 

 

 

 

 



    

 

18 

 

 

UITGELICHT : STAD GENK –  “HET WERKSTATION”  

 

In de aanpak van Zweden en Nederland nemen de gemeentebesturen een prominente rol in 

op de regionale arbeidsmarkt. Een mooi voorbeeld van hoe ook een stadsbestuur ook een 

belangrijke rol kan spelen op de arbeidsmarkt binnen de eigen gemeente is terug te vinden bij  

de stad Genk. Dit voorbeeld wordt dan ook kort even uitgelicht in het volgende hoofdstuk.   

De stad Genk werd in het verleden geconfronteerd met een aantal ingrijpende gebeurtenissen 

(waaronder de hoge jeugdwerkloosheid en sluiting van Ford Genk en toeleveranciers) die 

aanleiding gaven om de tewerkstelling en de werkgelegenheid als een belangrijk prioritair 

beleidspunt op de politieke agenda te plaatsen. Ook nu nog kampt de stad Genk met een hoge 

werkloosheidsgraad (9.6% t.o.v. 6.3% voor Limburg). Vooral de werkloosheid onder de 

jongeren (NEET-doelgroep), de hoge werkloosheidsdruk in bepaalde wijken en de lage 

werkzaamheidsgraad bij inwoners met een niet EU achtergrond, dragen de bekommernis van 

het stadsbestuur. Werken aan tewerkstelling betekent voor de stad werken aan kans- en 

generatiearmoede in de wijken 

 

EEN ACTIEVE COMPLEMENTAIRE ROL VOOR DE STAD 

 

In overleg met VDAB (en de tenderpartners) ontwikkelde de stad een complementair aanbod 

op de arbeidsmarkt, waarbij de VDAB in zijn rol als regisseur erkend blijft. Genk vult het 

bestaande aanbod aan binnen die niches die niet door de VDAB worden opgenomen. Hierbij 

richt de stad zich voornamelijk op de probleemsituaties in de kansarme wijken en een sterke 

maatgerichte begeleiding voor die werkzoekenden waarvoor de normale dienstverlening van 

de VDAB een te hoge drempel vormt. Na het wegwerken van de drempels voor deze 

doelgroepen, wordt onder meer doorverwezen naar het aanbod van VDAB (bijv. de opstart van 

een IBO in samenspraak met de VDAB-consulent).  
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HET WERKSTATION 

 

Een belangrijk initiatief is “Het Werkstation”. Het 

Werkstation vormt een brug tussen de inwoners van 

kansarme wijken, tussen organisaties die ook met 

deze doelgroep werken (OCMW, Centrum 

Basiseducatie, scholen, het vrouwencentrum, 

wereldvrouwen enz.) en de VDAB. Werkzoekenden 

met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen 

op deze locatie terecht voor informatie over vacatures, opleidingen, ondersteuning bij het 

gebruik van “Mijn loopbaan voor partners” of de redactie van een CV/sollicitatiebrief. Ook 

worden gericht informatiesessies, workshops en ontmoetingssessies met werkgevers/ 

uitzendsector georganiseerd. Het Werkstation vormt ook de thuishaven van de jobcoaches en 

een job-accountmanager. Deze coaches voorzien in een persoonlijke maatgerichte begeleiding, 

zowel in de voortrajecten van de projecten Slagkracht en VIAVIA als bij de opleidings- en 

tewerkstellingstrajecten van de werkzoekenden, terwijl de job-accountmanager gericht kansen 

zoekt binnen bedrijven zowel onder de vorm van losse vacatures als onder de constructie van 

opleidings- en tewerkstellingsprojecten. Een eveneens belangrijk kenmerk is de betrokkenheid 

van de werkgever bij het traject van de werkzoekende. Zo worden de vacatures samen met de 

werkgever geanalyseerd naar de gevraagde job vereisten, soft-skills en attitudes. Deze analyse 

vormt input voor het uit te tekenen traject.  

 

TEWERKSTELLINGSOVERLEG  

 

De stad organiseert als regisseur een tewerkstellingsoverleg. De diverse arbeidsmarktactoren 

die actief zijn in de stad worden regelmatig samengebracht onder meer om informatie uit te 

wisselen over lopende tewerkstellingsinitiatieven.  

   

INTERNE ORGANISATIE VAN DE STADDIENSTEN 

 

Ook intern wordt de aanpak steeds meer gestroomlijnd tussen de diensthoofden en de 

stafmedewerkers van de diensten. Momenteel wordt er in het kader van het 

Meerjarenbeleidsplan 2020-2025 onderzocht welke manier de diensten verder op elkaar 

afgestemd kunnen worden in de richten van een horizontale werking om zo ook finaal de (kans-

) armoede in Genk aan te pakken.   
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KORTOM: ENKELE STERKE PUNTEN 

 

De aanpak van de stad Genk: 

- Vertrekt van een integrale benadering van de problematiek; 

- Biedt de mogelijkheid om snel op de problematiek in te spelen door de horizontale 

werking van de stadsdiensten 

- Kent een sterke Bottom-up benadering 

- Vertrekt vanuit een open houding van de betrokken arbeidsmarktpartners (mentaliteit tot 

samenwerking) 

- Vertrekt vanuit een complementariteit en nichebenadering 

- Kent een sterke netwerking (waarbij ook onderwijs betrokken is) 

- Is doelgroep en maatgericht, met een prominente rol voor de werkgevers.  
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EEN IDEAALTYPISCH MODEL VOOR EEN REGIONAAL ARBEIDSMARKTBELEID 

 

Het bieden van maatwerk zowel naar de werkzoekenden als de werkgevers blijkt de constante 

te zijn in de hier voorgestelde goede praktijken. Ook voor de uitbouw van een 

arbeidsmarktbeleid op regioniveau is maatwerk belangrijk. Elke regio is (economisch) 

verschillend, kent eigen arbeidsmarktactoren met een specifieke werking en bezit vaak een 

eigen arbeidsmarktdynamiek en -werking. Het bestaan en erkennen van deze regionale 

verschillen is dan ook een belangrijk uitgangspunt bij de keuze voor een regionaal 

arbeidsmarktbeleid.    

Dit hoofdstuk ondersteunt initiatiefnemers op de arbeidsmarkt met enkele aandachtspunten 

en kapstokken om tot een ideaaltypisch model van regionale samenwerking te komen. Als bron 

maken we gebruik van de eigen ervaringen in Noord-Limburg, deze van onze partnerlanden en 

de contacten die we tijdens het project hadden met diverse organisaties. Tevens worden de 

inzichten uit diverse publicaties over het thema verweven in de nota.  
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SCHEMA 

  

Visie
•Definieer het "waarom  en het doel van samenwerken"

Spelers

•Breng mogelijke partners, inclusief hun belangen, positie en rol in  kaart. 

•Detecteer sleutel- en brugorganisaties.  

• Bekijk en evalueer (lopende) projecten/acties. 

Informatie

•Verzamel de juiste partners rond de tafel

•Detecteer uitdagingen (op lokaal en regionaal niveau) op basis van objectieve arbeidsmarktinformatie.

•Verbreed ook de focus naar andere beleidsdomeinen met invloed op de arbeidsmarkt

Focus

•Bepaal vanuit overleg  en op basis van objectieve informatie de gedeelde uitdaging

•Definieer de  agenda  en de doelstellingen

structureer

•Koppel de juiste partners aan de juiste uitdaging

•Benoem een eigenaar per uitdaging 

•Formuleer duidelijk  het doel, de verwachte resultaten, de rollen, verwachtingen van elke partner

•Maak duidelijke taak- en werkafspraken 

Proces

•Werk projectmatig en SMART met voldoende evaluatie- en bijsturingsmomenten

•Blijf focussen op de voorheen gemaakte afspraken

Legitimeer

•Bouw, verbind en legitmeer samenwerkingsverband

•Zorg voor voldoende draagkracht

voorwaarde
n

•Zorg voor een actieve werking en voldoende middelen en mankracht
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FORMULEER EEN VISIE OP HET “WAAROM VAN HET SAMENWERKEN”  

 

 

 

Alvorens aan de uitbouw van een regionale 

samenwerking te beginnen is het belangrijk 

om duidelijk te krijgen waarom samen-

werken noodzakelijk is en wat het doel van 

de samenwerking moet zijn.  Samenwerken 

is niet gemakkelijk: het vraagt een grote 

investering in tijd en energie om het 

samenwerken op te starten en te 

onderhouden, het kost financiële middelen 

terwijl de opbrengsten op lange termijn 

duidelijk worden, het is moeilijk om de 

samenwerking te organiseren en leiden en natuurlijk zijn er ook velerlei obstakels die kunnen 

opdagen (bijvoorbeeld: administratieve hindernissen, regels en wetgeving, verschillende 

organisatieculturen, andere waarden, attitudes en enthousiasme tussen de leden.   

Er zijn heel wat mogelijke motieven om tot een regionale samenwerking op de arbeidsmarkt te 

komen. Zo kan de samenwerking vrijwillig tot stand komen op basis van een bestaande 

problematiek of kan opgelegd worden door het beleid.   Ook het waarom van het samenwerken 

kan variëren. Het samenwerken kan bijvoorbeeld vanuit operationele, tactische of strategische 

doelstellingen vertrekken.  

Zowel in Zweden als in Nederland betreft het een opgelegde samenwerking. De Zweedse en  

de Nederlandse overheid verplichtten de betrokken organisaties tot samenwerking via een 

specifieke wetgeving. In beide landen ligt voornamelijk een operationele (financiële) reden aan 

de basis. In Zweden betreft het (financiële) coördinatie brengen tussen dienstverlenende 

organisaties. In Nederland het (financieel) verantwoordelijk maken van gemeentebesturen 

voor de arbeidsmarktparticipatie van burgers.  

Een opgelegde samenwerking gaat vaak gepaard met een aantal voorwaarden waaraan het 

samenwerkingsverband moet voldoen.    

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash 
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In Nederland worden in de algemene maatregel van bestuur minimaal volgende voorwaarden 

voor een regionaal werkbedrijf opgesomd: 

- Deelname van minimaal de sociale partners,  gemeenten en het UWV.  

- Helderheid en duidelijke afspraken over de rolverdeling en taken van de leden en de wijze 

waarop de uitvoering gestalte krijgt, inclusief de financiering.  

- De opmaak van een gezamenlijk plan van aanpak in relatie tot overige regionale activiteiten.  

- Harmonisering van de instrumenten in de regio (eenduidig pakket voor werkgevers).  

- Eén methodiek om de loonwaarde te bepalen per regio.  

- Kennis en inzicht verwerven in de competenties en vaardigheden van cliënten ( c.q. 

aanbieden van passende kandidaten aan werkgevers).  

- Kennis en inzicht verwerven in de mogelijkheden en kansen bij werkgevers (vraagzijde 

transparant maken). 

     

 

  



    

 

25 

 

 

 

 

VERKEN DE MARKT EN HAAR SPELERS 

 

 

Op de regionale arbeidsmarkt zijn heel wat spelers actief, vaak met een eigen deskundigheid, 

aanpak maar ook ervaring. Het complementair inzetten van deze deskundigheid vormt de basis 

voor een goed geregisseerd arbeidsmarktbeleid. Kennis van deze spelers en vooral hun rol, 

positie en belangen op de arbeidsmarkt is dan ook een belangrijk gegeven.  

Het in kaart brengen van de spelers zal in een latere fase toelaten om de juiste partnerkeuze te 

maken om de gestelde uitdaging voor het samenwerkingsverband adequaat te kunnen 

aanvatten. Tevens voorkomt een goed overzicht dat belangrijke partners niet of te laat worden 

betrokken.   

De nodige aandacht moet zeker gaan 

naar organisaties die een sleutel- of 

brugpositie bezitten.   De focus moet 

hierbij breed liggen. Een aantal 

organisaties die niet rechtstreeks op de 

arbeidsmarkt actief zijn, kunnen toch 

een betekenisvolle rol opnemen in het 

samenwerkingsverband. In het project 

WIS werd bijvoorbeeld de organisatie 

Focus noord betrokken. Deze 

koepelorganisatie voor de Noord-Limburgse ondernemersclubs bleek een bruikbare brug te 

vormen naar de bedrijven in de regio.    

Naast de spelers vormen ook lopende of vroegere projecten een bron van inspiratie. De 

opgedane ervaringen binnen deze projecten vormt vaak een leerrijke input en voorkomt dat  

eerder gemaakte “fouten” zich opnieuw voordoen. 

Photo by Alina Grubnyak on Unsplash 
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Zowel in Zweden als Nederland werden de sleutelorganisaties door de overheid vastgelegd. 

Voor Zweden zijn dit de gemeentebesturen, de provincie, de publieke tewerkstellingsdienst en 

de sociale zekerheidskas. In Nederland wordt de kern van de samenwerking gevormd door de 

gemeenten, het UWV en de werkgevers- en werknemersorganisaties. In beide landen laat de 

overheid toe om ook andere actoren in het samenwerkingsverband te betrekken.   

Voorbeeld analyse Noord-Limburg: partners met een brugfunctie 
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VERZAMEL (CONTINU) BRUIKBARE ARBEIDSMARKTINFORMATIE  

 

 

Het (statistisch) in kaart brengen van de 

arbeidsmarkt geeft inzicht in de uitdagingen en 

problemen waarmee een regio wordt 

geconfronteerd en brengt focus in de 

samenwerking.   

Objectieve feiten brengen het gesprek tussen de 

partners op gang en laten toe de impact van de 

problematiek in kaart te brengen. Het is dan ook 

aangewezen om op geregeld tijdstip deze 

informatie te actualiseren en te bespreken 

binnen het samenwerkingsverband.     

Bij het verzamelen van deze informatie is het interessant om ook andere (beleids-) domeinen 

in kaart te brengen.  Ook wonen, armoede en bijvoorbeeld  gezondheid zijn mee bepalend voor 

het vinden van een job.   

In Nederland vormt deze analyse een verplichting. Na ondertekening van de 

samenwerkingsovereenkomst door de partners dient een marktbewerkingsplan opgemaakt te 

worden. Het samenwerkingsverband geeft een beschrijving van de kenmerken van de 

personen die behoren tot de doelgroep, de mogelijkheden van die personen, een analyse van 

de sectoren en bedrijven waar vacatures voor deze personen bestaan of kunnen worden 

gecreëerd. Samspelet in Zweden monitort eveneens continu de ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt ondermeer via haar partner Arbedsformedlingen.  

Voor het detecteren van de uitdagingen is het belangrijk dat de juiste partners mee aan tafel 

zitten. Het eerder opgemaakt overzicht kan hierbij ondersteunend werken.  

Een aantal aandachtspunten bij het betrekken van partners:   

- Het aantal partnerorganisaties is niet de maatstaf, wel de kwaliteit (kennis en kunde) en 

onderlinge relaties. 

Photo by Carlos Muza on Unsplash 
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- Sleutel- en brugpartners zijn belangrijk om op te nemen. 

- Elke partner moet bereid zijn een deel autonomie op te geven en er op  te vertrouwen dat 

daar een meerwaarde tegenover staat.  

- Alle partners moeten de juiste mindset hebben om organisatiegebonden obstakels te 

overkomen en bij te dragen aan het gemeenschappelijk doel. 

- De partners moeten voldoende mandaat bezitten om effectief besluiten te kunnen nemen 

namens de organisatie die ze vertegenwoordigen.   

  

Quotes uit de interviews 

Uit de bevraging van de stakeholders kwam naar voor dat gemeenten vaak weinig tot geen zicht hebben op de situatie 

op de regionale arbeidsmarkt. Arbeidsmarktstatistieken komen slechts sporadisch aan bod, bijv. bij de opmaak van 

beleidsplannen of de opmaak van een dossier.  

We (gemeente) hebben niet het personeel dat zich hier (arbeidsmarktinformatie) mee kan bezighouden. Er is weinig 

tot geen kennis over de arbeidsmarktsituatie in de gemeenten (statistisch, bruikbare tewerkstellingsmaatregelen,…), 

tenzij binnen specifieke contexten (bijv. projecten). Ook de kennis van mogelijke tewerkstellingsmaatregelen is eerder 

beperkt te noemen  (lokaal bestuur). 

 

 

Heel wat arbeidsmarktinformatie is terug te vinden op:   

- www.arvastat.be 
- www.steunpuntwerk.be 
- www.vlaanderen.be/nl/gemeenten-en-provincies/organisatie-en-werking-van-gemeenten-en-provincies/cijfers-

en-statistieken-over-gemeenten 
- www.regionalestatistieken.vlaanderen.be/monitor-gemeentelijke-profielschetsen 
- www.vdab.be/lokalebesturen 
- www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/statistieken-van-bevolking/ 
- https://statbel.fgov.be/nl 
- www.mi-is.be/nl 

- www.nbb.be/nl/statistieken 
- www.ksz-bcss.fgov.be/nl/dwh/homepage/index.html 
- www.rsz.fgov.be/nl/statistieken 
- www.vmsw.be/statistieken 
- www.onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken 

 

 

 

http://www.arvastat.be/
http://www.steunpuntwerk.be/
http://www.vlaanderen.be/nl/gemeenten-en-provincies/organisatie-en-werking-van-gemeenten-en-provincies/cijfers-en-statistieken-over-gemeenten
http://www.vlaanderen.be/nl/gemeenten-en-provincies/organisatie-en-werking-van-gemeenten-en-provincies/cijfers-en-statistieken-over-gemeenten
http://www.regionalestatistieken.vlaanderen.be/monitor-gemeentelijke-profielschetsen
http://www.vdab.be/lokalebesturen
http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/statistieken-van-bevolking/
https://statbel.fgov.be/nl
http://www.mi-is.be/nl
http://www.nbb.be/nl/statistieken
http://www.ksz-bcss.fgov.be/nl/dwh/homepage/index.html
http://www.rsz.fgov.be/nl/statistieken
http://www.vmsw.be/statistieken
http://www.onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken
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BRENG FOCUS IN HET VERHAAL 

 

 

De objectieve informatie (aangevuld met 

informatie en ervaringen uit vroegere of 

lopende projecten, vormt de basis voor 

een duidelijke definiëring van de 

uitdaging waarvoor het samenwerkings-

verband wil gaan. Gemeenschappelijk 

ervaren problemen vormen hierbij de 

meest solide basis. De deelnemende 

partners moeten bereid zijn om over hun 

organisatiegrenzen heen te kijken en hun 

focus te verleggen op regioniveau. Dit 

betekent ook dat elke partner zijn standpunten zo goed mogelijk moet herkennen en kunnen 

plaatsen in het gemeenschappelijk belang.  

Een succesvolle samenwerking steunt op gedeelde ambities. Indien alle partners een 

gezamenlijk doel hebben en gezamenlijk voor dit doel wensen te gaan,  is de kans op slagen 

groter. De uitdaging is om deze gezamenlijke ambitie tijdens het verloop van de samenwerking 

niet uit het oog te verliezen.  

  

Photo by Carlos Muza on Unsplash 
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STRUCTUREER DE SAMENWERKING OP BASIS VAN DE AGENDA 

 

 

 

Zodra de uitdaging en het netwerk 

duidelijk zijn, is het zaak om te bepalen hoe 

en op welke manier de regionale 

samenwerking zal lopen en wie welke rol 

zal opnemen. Een goed arbeidsmarkt-

beleid veronderstelt een uitgebalanceerd 

complementair samenspel tussen de 

verschillende actoren, waarbij elke actor 

maximaal zijn deskundigheid kan inzetten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een zeer belangrijke rol is weggelegd voor de trekker of eigenaar van het 

samenwerkingsverband. Hij/zij moet bezieling geven aan de samenwerking en moet vooral ook 

verbindend optreden. In Zweden wordt deze belangrijke sturende en regisserende rol bij het   

agentschap gelegd, in Nederland vooral bij de grootste gemeente in het 

samenwerkingsverband.  

Photo by Jo Szczepanska on Unsplash 

Enkele voorstellen van acties uit de interviews 

Tijdens de interviews werd gepolst naar mogelijkheden die de samenwerking gestalte kunnen geven. Volgende 

voorstellen werden geformuleerd:  

 Oprichten van een regionale adviesraad arbeidsmarkt. 

 Oprichten van een regionaal extern verzelfstandig agentschap (EVA) als wendbare structuur. 

 Oprichten van een arbeidsmarktloket: duiding, coördinatie samenwerking, screening arbeidsmarkt, detectie 

projecten, reguliere inzet van middelen, afspraken oneerlijke concurrentie.  

 Oprichten van een projectenbureau dat gericht projecten kan initiëren m.b.t. de arbeidsmarkt.  

 Oprichten van een Arbeidsmarktobservatorium: continu scannen van arbeidsmarkt naar knelpunten 

  Uitbouw van een detectiesysteem (via gemeentelijke diensten) voor knelpunten op de arbeidsmarkt of personen te 

detecteren die in een traject naar werk zouden moeten gebracht worden.  
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Ook in Vlaanderen wordt naar de lokale besturen gekeken om mede een regierol op te nemen  

waarbij de besturen voldoende ruimte krijgen om de Vlaams niveau getrokken lijnen aan te 

passen en te vertalen naar plaatselijke noden. Samen met VDAB, gemeentebestuur en het 

OCMW wordt gesproken over “co-regie” waarbij de VDAB de regie voert over de arbeidsmarkt, 

de gemeentebesturen over het werkgelegenheidsbeleid en tot slot de OCMW’s over het 

welzijnsbeleid. Nu reeds voeren de gemeentebesturen, onder projectvorm, de regie over de 

sociale economie in hun regio. De regie kan kort omschreven worden als een vorm van sturing 

gericht op de afstemming van de actoren hun doelen en handelen om tot een samenhangend 

resultaatsgericht geheel te komen. Toch zijn er in deze rol meerdere varianten mogelijk 

waaronder: beheersgerichte, uitvoeringsgerichte, visionaire of faciliterende regisseur5.   

 

 

  

                                                                 

5 Regietypes van Partners + Pröpper 

Quotes uit de interviews 

Een arbeidsmarktbeleid is een beleid dat op regio niveau moet gevoerd worden. Ook de hogere overheid moet hierbij 

haar rol blijven spelen. Het gemeentelijk niveau is hiervoor te beperkt. Gemeenten kunnen dit regionaal/ Vlaamse beleid 

mee ondersteunen door projecten of het  in orde stellen van de randvoorwaarden (lokaal bestuur). 

Lokale besturen kunnen meehelpen aan de creatie van de randvoorwaarden die de matching tussen vraag en aanbod 

kunnen optimaliseren (bijv. bereikbaarheid van de bedrijven) (lokaal bestuur) .  

Gemeentebesturen kunnen in overleg en samenwerking met de VDAB, een regisseursrol  opnemen binnen dit domein 

(arbeidsmarkt) omwille van hun: kennis van de lokale doelgroepen (bijv. door contacten bij gemeentelijke 

dienstverlening) en de mogelijke linken naar andere beleidsdomeinen die van invloed zijn op de bemiddeling naar werk  

(connectie tussen arbeidsmarkt en welzijn) (sociale partner) 
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WERK PROCES- EN PROJECTGERICHT  

 

 

Een proces kan omschreven worden 

als een geheel van interacties tussen 

verschillende partners over een 

bepaald thema en dit met als doel het 

realiseren van één of meer projecten. 

Een project vormt een geheel van 

activiteiten nodig om een bepaald 

resultaat binnen een bepaalde tijd te 

kunnen realiseren. Het werken met 

een projectmatige aanpak heeft het 

voordeel dat er gestructureerd kan 

gewerkt worden met een duidelijk doelomschrijving (vooraf vastgelegd), een duidelijke aanpak 

en een duidelijke timing.  

Bij projecten en projectdoelen wordt vaak gesproken over een SMART aanpak. SMART is een 

letterwoord dat staat voor: Specifiek (precies geformuleerd) , Meetbaar (meetbaar en 

opvolgbaar), Acceptabel (draagvlak), Realistisch (haalbaar) en Tijdgebonden(startdatum en 

einddatum).  

Zweden kent een sterke projectmatige aanpak. Op basis van een analyse van de noden 

(individueel en maatschappelijk) worden de verschillende uitdagingen en bottlenecks in de 

regio in kaart gebracht.  Indien de leden een gezamenlijke problematiek ervaren, wordt door 

het agentschap een projectoproep opgestart. Partners/organisaties die een bijdrage kunnen 

leveren kunnen intekenen op deze projectoproep. Per project wordt binnen de participerende 

leden van het samenwerkingsverband een projectmanager aangesteld. De verschillende 

projecten worden altijd gezamenlijk uitgevoerd door de partners om op de best mogelijke 

manier gebruik te kunnen maken van de aanwezige competenties en deskundigheid. Deze  

manier van werken zorgde ervoor dat in de periode 2008 (start van Samspelet) – 2018 liefst 18 

projecten werden afgewerkt.   

Photo by William Iven on Unsplash 

De nodige tools en Informatie over een projectmatige aanpak zijn terug te vinden op de website: 

https://overheid.vlaanderen.be/toolbox/projectmanagement/stappenplan 

 

https://overheid.vlaanderen.be/toolbox/projectmanagement/stappenplan
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LEGITIMEER HET SAMENWERKINGSVERBAND 

 

 

Samenwerking gebeurt vanuit een bepaalde 

doelstelling. Een doelstelling die binnen de 

regio maar ook binnen de participerende 

organisaties draagvlak moet kennen. Om dit 

draagvlak te creëren is een goede 

communicatie essentieel. Een belangrijke rol 

is weggelegd voor de leden van het 

samenwerkingsverband. Zij vormen de brug 

naar hun respectievelijke organisaties. Het is 

dan ook belangrijk dat deze leden namens 

hun organisatie kunnen spreken en beslissen.  

 Voor de lokale besturen komt hierbij de 

democratische legitimiteit. De samen-

werking moet zodanig geregeld zijn dat een goed bestuur mogelijk is en dat een goede 

verantwoording kan gegeven worden voor de uit te werken projecten en de hierbij eventueel 

voorziene financiering. Kortom ook bij de burgers (en zijn verkozenen)  moet draagvlak blijven 

voor de samenwerking.  

 

  

Photo by Startaê Team on Unsplash 
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BIJKOMENDE VOORWAARDEN  

 

 

 

Samenwerkingsverbanden vallen vaak stil 

omwille van het gebrek aan middelen,  

personeel en trekkers. Alvorens een 

project te starten zou dit volledig 

uitgeklaard moeten zijn. 

In Zweden werd een duidelijke 

ondersteuning vanuit de overheid 

ingebouwd. Elke partner in het 

samenwerkingsverband draagt bij aan de 

financiering van de activiteiten. De 

Sociale zekerheidskas 50% van de kosten, de provincie en de gemeenten elk 25%. Deze subsidie 

wordt ingezet deels voor de organisatie van het samenwerkingsverband, deels als 

projectfinanciering.  De werking wordt in goede banen geleid door een coördinerend manager.  

De ondersteuning van de arbeidsmarktregio in Nederland is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van de betrokken gemeenten en het UWV. De kosten worden 

gezamenlijk gedragen door een financiële bijdrage of een bijdrage in personeel.   

Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash 

Quotes uit de interviews 

De structuur waarbinnen de samenwerking op de arbeidsmarkt tot stand moet worden gebracht moet zeker verder komen 

dan het overlegkarakter. Er zullen dus beslissingsbevoegdheden en financiële middelen moeten komen wil men slagen 

(sociale partner).   
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BESLUIT 

 

Als besluit formuleren we de voornaamste bevindingen in de vorm van enkele kritische 

succesfactoren die doorheen de opmaak van de nota en de ervaringen bij de uitvoering van het 

project WIS naar boven kwamen.  

 

KRITISCHE SUCCESFACTOREN 

 

ARBEIDSMARKTACTOREN 

 

Sleutel- en brugfiguren 

 

Het samenwerkingsverband moet doordacht worden 
samengesteld. Belangrijk is om sleutelorganisaties mee 
te nemen, maar zeker ook te kijken naar 
brugorganisaties die het mogelijk maken draagvlak te 
creëren bij hun achterban.   

Complementariteit Een goede kennis van het werkveld en de partners 
hierbinnen is noodzakelijk. Elke partner moet in het 
samenwerkingsverband zijn deskundigheid en kennis 
complementair kunnen inzetten om het 
gemeenschappelijk doel te bereiken.  

Gedragen ambitie 

 

De ambitie en doelen van het samenwerken op de 
arbeidsmarkt moeten duidelijk zijn, maar vooral ook 
gedragen worden door de verschillende 
arbeidsmarktactoren.  

Verbinding 

 

De diverse partners moeten verbonden zijn door een 
gemeenschappelijk doel. Ze moeten bereid zijn een deel 
van hun eigen autonomie af te staan ten voordele van 
dit gemeenschappelijk doel. Van de partners vraagt dit 
de mogelijkheid om regionaal domein overschrijdend te 
denken. Een belangrijke verbindende schakel is de 
voorzitter of trekker van het samenwerkingsverband. 

Vertrouwen  

 

Tussen de partners moet een vertrouwensrelatie 
bestaan t.o.v. elkaar en t.o.v. de samenwerking.  

Daadkracht 

 

Het samenwerkingsverband moet daadkracht bezitten. 
De diverse partners moeten actief participeren en 
moeten hun rol actief invullen met een duidelijk 
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realistisch doel voor ogen.  Dit betekent eveneens dat 
de vertegenwoordigers in het samenwerkingsverband 
de nodige zeggenschap en besluitkracht moeten 
bezitten voor hun organisatie 

Dialoog Partners moeten met elkaar op een open constructieve 
manier kunnen dialogeren.  

 

PROJECT –  PROCES AANPAK 

 

Gezamenlijk doel De partners moeten zicht hebben op en overtuigd zijn 
van het nut van het samenwerken en moeten het doel 
onderschrijven. De deelnemers moeten de win – win 
zien voor de eigen organisatie en het 
samenwerkingsverband. 

Uitdagende probleemstelling De basis voor de samenwerking moeten reële ervaren 
noden en knelpunten zijn. Dit verhoogt de 
betrokkenheid en de actiebereidheid van de partners. 
Lokale noden verdienen hierbij eveneens aandacht.  

Focus  Niet alle uitdagingen kunnen worden aangepakt. Focus 
in het verhaal brengt duidelijkheid. Goede 
arbeidsmarktstatistieken kunnen hierbij ondersteunend 
werken.    

Structuur  Naast een duidelijke werkstructuur, is een 
gestructureerde aanpak noodzakelijk. De doelstellingen 
en projecten moeten SMART worden uitgewerkt.  .  

Gecoördineerde aanpak Een goede coördinatie van het samenwerkingsverband 
op zich en de diverse acties hierbinnen draagt bij aan de 
verschillende KSF’s.  

Draagvlak Het samenwerkingsverband en het geleverde werk 
moet draagvlak vinden niet enkel bij de deelnemers op 
zich, maar ook bij de achterban.  

Middelen en personeel Middelen en personeel verstevigen de daadkracht en 
effectiviteit van de samenwerking.  

Flexibiliteit Gedurende het proces dient de nodige flexibiliteit te 
worden ingebouwd. De arbeidsmarkt is geen constante 
wel een markt in beweging. Regelmatige evaluaties op 
basis van actuele gegevens is dan ook aangewezen.   
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BIJLAGE : Verslag bevraging stakeholders  

 

GEMEENTESECRETARISSEN 

 

1. Arbeidsmarktbeleid  

 Is geen rechtstreeks prioritair aandachtspunt voor de lokale besturen. In de 

beleidsplannen wordt hieraan weinig aandacht besteed (onvoldoende personeel om 

dit actief te kunnen doen). De aandacht gaat vooral naar de vraagzijde 

(industrieterreinen, aantrekken van bedrijven,..).  

 Is een beleid dat op regio niveau (eventueel binnen intergemeentelijke koepel) moet 

gevoerd worden (gemeentelijk niveau te beperkt).  Eventueel grensoverschrijdend 

(link Nederland).  

 Gemeentebesturen kunnen (en bieden) projectmatig mee ondersteuning.  

 De hogere overheid moet haar rol blijven spelen. De lokale besturen kunnen wel 

regionale prioriteiten aanbrengen bij deze hogere overheid.  

 LIRES en de samenwerkingsverbanden in de regio kunnen/moeten basis vormen voor 

arbeidsmarktbeleid op regio-niveau, zoals opgenomen in het projectdossier.  

 

2. Personen met een afstand tot de arbeidsmarkt: 

 Is een taak/doelgroep voor het OCMW 

 Wordt opgevangen door de samenwerking binnen de welzijnsregio en het project 

regierol lokale besturen sociale economie  

 Er wordt wel samengewerkt met sociale economie projecten in de regio (uitbesteding 

van taken). De gemeentebesturen werken hierbij ondersteunend. 

 De nodige deskundigheid om een goede begeleiding van PMAA te voorzien ontbreekt 

bij de gemeenten.  

 Wordt soms aandacht aan besteed bij de start van gemeentelijke projecten  

(mogelijkheden  van het project voor PMAA) 

 Lokale besturen werven, i.t.t. vroeger, op basis van competenties. Wel wordt 

gestreefd naar  het behalen van de 2% norm voor wat personen met een beperking 

betreft.  

 Een aantal grotere projecten bieden mogelijkheden voor PMAA (cfr. Bosland). PMAA 

worden in deze projecten betrokken door inschakeling van sociale economie 

projecten.  

 

 

 

 

3. Kennis 
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 Er is weinig tot geen kennis over de arbeidsmarktsituatie in de gemeenten (statistisch, 

bruikbare tewerkstellingsmaatregelen,…), tenzij binnen specifieke contexten (bijv. 

projecten)  

 Kennis over mogelijke tewerkstellingsmaatregelen is eerder beperkt. 

 Arbeidsmarktstatistieken worden vaak enkel gebruikt bij opmaak van beleidsplannen.  

 

4. Rol Lokale besturen  

 Kunnen meehelpen aan de creatie van de randvoorwaarden die de matching tussen 

vraag en aanbod kunnen optimaliseren (cfr. bereikbaarheid bedrijven,….) 

 Kunnen inspelen op mogelijkheden/projecten die zich aanbieden (bv. 

projectoproepen) en deze vertalen op regio-niveau 

 Kunnen maatschappelijke knelpunten mee helpen vertalen in de creatie van 

bijkomende tewerkstelling (cfr. doel lokale diensteneconomie) 

 

5. Aangehaalde acties: 

 Uitbouw van een arbeidsmarktloket op regioniveau (rol VDAB?) 

 Verbreding van het arbeidsmarktbeleid over de grens (Nederland/Eindhoven). Zeker 

de ontwikkelingen in deze regio’s en de opportuniteiten hiervan in kaart brengen 

 Statistische opvolging van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de invloed 

hiervan op de domeinen waarbinnen lokale besturen actief zijn (bijv. invloed op 

wonen) 

 Visieontwikkeling over de toekomstige ontwikkelingen binnen de regio  

 Aanpakken van arbeidsmarktknelpunten die momenteel niet worden aangepakt 

(omwille van gebrek aan middelen/personeel) 

 Ondernemers samenbrengen (rol project regierol?) 

 Proeftuin PMAA in wijkwerkbedrijf.  

 Sterk inzetten op taal, statuten op maat doelgroep 

 

6. Bemerkingen: 

 Mogelijkheden voor lokale besturen worden meer en meer afgebouwd (art.60, pwa,..) 

en de vereisten worden strenger. Grote projecten en opportuniteiten zijn er, maar 

deze worden vaak bemoeilijkt door regelgeving.  

 Vrijwilligersstatuut: toezicht hulp op school. Vrijwilligerswerk als link/opstap naar 

Normaal economisch circuit 

 Sociale economie vormt vaak een problemen omwille van de commerciële insteek (tkv 

begeleiding,..) 

 Wijkwerken moet ook bij de welzijnsregio worden ondergebracht als voortraject op 

sociale tewerkstelling. 
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REGIEROL SOCIALE ECONOMIE LOKALE BESTUREN 

 Het thema sociale economie vormt slecht een beperkt onderdeel binnen het volledige 

lokaal sociale beleid. 

 Sociale economie projecten kennen weinig overlegmomenten (momenteel weinig 

behoefte aan: verschillende activiteiten, verschillende input,..). Het overleg gebeurt 

vooral vanuit de koepels (bijv. werkplekarchitecten) opgericht voor verschillende 

domeinen. 

 Het gegeven van de toenemende “concurrentie” tussen de initiatieven. Sociale 

economie maakt onderdeel uit van het commerciële landschap waar concurrentie een 

gegeven is.  Lokale besturen kunnen een goed kader scheppen voor mogelijke 

samenwerking enz. maar ook dan zal het concurrentieel aspect een gegeven zijn.   

 OCMW doelstelling is activeren van PMAA. Dus investeren in activering. 

 Bij een arbeidsmarktbeleid wordt best onderscheid gemaakt tussen regierol en 

actorrol van het lokale bestuur.  

 Lokale besturen beschikken over aantal instrumenten (bijv. LDE, art. 60). Deze moeten 

optimaal worden ingezet.  

 In het verleden werden goede projecten opgestart (cfr. Droomfabriek). Deze kunnen 

zeker tot inspiratie dienen).  

 

SOCIALE PARTNERS 

 

1. Arbeidsmarktbeleid  

 Wordt het best regionaal uitgebouwd. Het lokaal niveau is te beperkt. De VDAB kan 

hierin zeker een belangrijke rol opnemen (zie mogelijkheden om overeenkomsten af 

te sluiten) 

 Het regionaal arbeidsmarktbeleid en aandacht voor PMAA is geen kost maar een 

toekomstgerichte investering voor alle arbeidsmarktpartners. 

 Lokale besturen krijgen een steeds grotere rol in de verschillende Vlaamse 

beleidsdomeinen, ook wat betreft arbeidsmarktbeleid.  Gemeentebesturen kunnen in 

overleg en samenwerking met de VDAB, een regisseursrol  opnemen binnen dit 

domein omwille van hun: kennis van de lokale doelgroepen (bijv. via contacten bij 

gemeentelijke dienstverlening) en de mogelijke linken naar andere beleidsdomeinen 

die van invloed zijn op de bemiddeling naar werk (connectie tussen arbeidsmarkt en 

welzijn). Het project kan hierin een ondersteuning/ experimenteerruimte bieden, het 

nieuwe wijkwerken kan hierbij startpunt zijn.  

 Een regionaal arbeidsmarktbeleid veronderstelt: 

- Een goede samenwerking tussen arbeidsmarktactoren. De huidige werking van de 

welzijnsregio bewijst dat vanuit een samenwerking heel wat kan gebeuren 

- Een politieke bewustwording, betrokkenheid en verantwoordelijkheid (voeling met 

burgers, voeling met gemeenschap) 
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- De integratie van goede praktijken, ervaringen uit het werkveld  

- Moet effectieve verbindingen leggen tussen de sociale, de economische en de 

onderwijsagenda en dit met een bovenlokale aanpak. De cruciale vraag daarbij is 

hoe we ervoor kunnen zorgen dat de komende jaren meer mensen naar hun 

vermogen kunnen meedoen op de arbeidsmarkt en zich daar duurzaam kunnen 

handhaven 

 De regionale structuur waarbinnen de samenwerking op de arbeidsmarkt tot stand 

moet worden gebracht moet zeker verder komen dan het overlegkarakter. Er zullen 

dus beslissingsbevoegdheden en financiële middelen ( door hogere overheden 

toegekend/ondersteund)  moeten komen wil men slagen. 

 

2. Personen met een afstand tot de arbeidsmarkt  

 Moeten terug centraal komen te staan in het arbeidsmarktbeleid. 

 

3. Rol Lokale besturen:  

• Pro-actief: Lokale besturen kunnen voorkomen dat burgers in armoede vervallen en 

op het OCMW terecht komen. De gemeentelijke diensten/loketten kunnen hierbij een 

signaalfunctie opnemen.  

• Kennisverstrekking: lokale besturen hebben een goed zicht op de noden in de 

gemeente ( vinger aan de pols functie, kennis van lokale arbeidsmarkt (nieuwe 

bedrijven, andere initiatieven,..) 

• Creatie en trekker van de overlegstructuur tussen de belangrijkste 

arbeidsmarktactoren (cfr. Fora werkgelegenheid) en wisselwerking tussen de partners 

(“gemeentelijke diensten economie, VDAB, lokale initiatieven) 

• Oprichten van een adviesraad arbeidsmarkt (cfr. Gecoro, milieuraad,…) 

 

4. Rol sociale partners:  

• Meedenken, kennisinbreng, contacten met mensen/bedrijven 

• Afspraken maken over werkgaranties bij het veranderen van job, inzet van werklozen 

met behoud van uitkeringen, kwaliteit en inzet van het (beroeps)onderwijs, enz.… 

• Brugfunctie naar leden/ ondersteuning van bijv. ook ondernemersclubs (zeker rol op 

achtergrond) Opvolging ontwikkeling vraag en aanbod en matchingsinitiatieven 

ontwikkelen. Bijv. vertaling van noden van bedrijven naar …. 

 

5. Regierol:  

• Niet duidelijk wie deze best opneemt 

- VDAB potentie om over gemeentegrenzen heen te denken. Heeft kennis en 

potentie voor arbeidsmarktbeleid en matching 

- VDAB kan zeker vanuit kennis van de arbeidsmarkt het initiatief nemen tot 

projecten/acties 
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6. Voorstellen: 

 Creatie van een wendbare structuur die coördinatie/regie kan opnemen. Uitbouw van 

bijv. een extern verzelfstandig agentschap (EVA) op streekniveau 

 Uitbouw van een loketfunctie (bedrijven hebben nood aan een aanspreekpunt): 

werkwinkel? 

- Duiding, coördinatie samenwerking, screening arbeidsmarkt, detectie projecten, 

reguliere inzet van middelen, afspraken oneerlijke concurrentie 

- Bedrijfsenquête om eventuele bijkomende taken te detecteren voor het loket 

 Uitbouw van een projectenbureau dat gericht projecten kan initiëren m.b.t. de 

arbeidsmarkt.  

 Creatie van een arbeidsmarktobservatorium: continu scannen van arbeidsmarkt naar 

knelpunten/noden 

 Onderzoek naar maatschappelijke behoeften die gekoppeld kunnen worden aan 

creatie van nieuwe tewerkstelling 

 Uitbouw van systeem (via gemeentelijke diensten) om beter en snellere detectie van 

knelpunten op de arbeidsmarkt (plaatselijke kennis in arbeidsmarktbeleid brengen) 

mogelijk te maken of personen te detecteren die een traject naar werk zouden 

moeten gebracht worden.  

 Duidelijke link maken naar lires werking  

 

7. Bemerkingen: 

 Zicht krijgen op toekomstige rol van VDAB 

 Nood om duidelijk te krijgen wat meerwaarde kan zijn van een lokaal bestuur t.o.v. 

bijv. VDAB 

 Toename van de rol van een lokaal bestuur moet gepaard gaan met de toename van 

het aantal middelen en mogelijkheden 

 Lokaal bestuur is verantwoordelijk voor burgers dus ook voor werkgelegenheid 
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