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• Regionale samenwerking in de arbeidsmarktregio

• Reguliere inzet, hoe ziet het er tijdens de Coronacrisis uit?

• Perspectief op Werk

• (Regionaal) steun- en herstelpakket Corona

• Uitdagingen nu en in de toekomst



Regionale samenwerking arbeidsmarktregio
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• In de arbeidsmarktregio werken gemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties, 

onderwijsinstellingen, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en individuele 

werkgevers samen om alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen richting 

werk:

• Vanaf 2010: gezamenlijk regionaal Werkgeversservicepunt (WSP) van gemeenten en UWV

• Vanaf 2015: regionaal Werkbedrijf ter uitvoering van Sociaal Akkoord (Banenafspraak)

• Vanaf eind 2019 Perspectief op Werk: meer baankansen voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt

• Vanaf crisisdienstverlening: regionaal mobiliteitsteam voor mensen die in coronacrisis hun werk verliezen

• Opgaven pakken we gezamenlijk op, waarbij we over organisatie- en gemeentegrenzen 

heenstappen om te kunnen doen wat nodig is.
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Onze reguliere inzet

• Re-integratiebeleid is gericht op een inclusieve arbeidsmarkt en het aan het werk helpen en 

houden van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt

• Afhankelijk van de positie van iemand op de participatieladder leggen we de verbinding 

lokaal met het sociaal domein (participatie) of juist regionaal met de arbeidsmarkt (toeleiding 

naar werk).

• Aan de poort zetten we bij diegenen die zich melden voor bijstand en die werkfit zijn in op 

werk

• We investeren in een intensieve werkgeversdienstverlening (regionaal)

• De trajecten kenmerken zich door een maatwerkaanpak en persoonlijke begeleiding door 

trajectbegeleiders

• Iedereen met ontwikkelingsmogelijkheden en re-integratiekansen krijgt een traject

• We motiveren en stimuleren mensen die (nog) niet kunnen werken om naar vermogen te 

participeren.
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Resultaten tijdens Corona

• Resultaten re-integratie over 2020 zijn door Coronacrisis lager dan over 2019

• Volledige uitstroom naar werk: 2019: 75

2020: 48

• Werkgevers voorzichtiger met het aannemen van mensen 

• Tot aan de zomer van 2021 lastig om mensen werkfit te krijgen; veel instrumenten 

niet meer in te zetten omdat het advies was om zoveel mogelijk thuis te 

werken/thuis te blijven

• In Leusden hebben 56 personen een indicatie Banenafspraak, hiervan zijn  21 

mensen aan het werk (peildatum 1-7-2021)
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Onze arbeidsmarkt in het kort

Stand van zaken arbeidsmarktregio Amersfoort 7

Bron: Regio in Beeld 2019



Stand van zaken arbeidsmarktregio Amersfoort 8

Hoe ziet de vraag er uit?
Openstaande online vacatures arbeidsmarktregio Amersfoort 2020-2021 naar sector

CORONA

Dienstverlenende beroepen

Schoonmakers in kantoren en bedrijven

Medewerkers bediening horeca

Industrieel schoonmakers en stralers

Zelfstandig werkende restaurantkoks, chefs de partie

Huishoudelijk medewerkers (hotel, instelling)

Technische beroepen

Monteurs industriële machines en installaties

Loodgieters, installateurs gawalo

Productiemedewerkers

Elektriciens en monteurs elektrische bedrijfsinstallaties

Mechanisch operators procesindustrie (nonfood)

Zorg en welzijn beroepen

Verzorgenden IG

Basis verpleegkundigen

Groeps- en woonbegeleiders

Psychologen en psychotherapeuten

Tandartsassistenten



WW (personen) jul-18 jul-19 jul-20 jul-21

< 27 jaar 250 230 590 220

Amersfoort 130 140 340 140

Baarn 20 10 20 10

Bunschoten 20 20 30 10

Leusden 20 10 50 20

Nijkerk 20 20 70 20

Soest 40 30 70 20

Woudenberg <10 <10 10 <10

27 - 50 jaar 2.230 1.910 2.480 1.890

Amersfoort 1.210 1.080 1.380 1.050

Baarn 150 130 190 140

Bunschoten 90 80 120 80

Leusden 190 130 180 140

Nijkerk 230 200 260 190

Soest 300 240 290 250

Woudenberg 60 50 60 40

>=50 jaar 2.730 2.110 1.990 1.890

Amersfoort 1.320 1.040 1.030 950

Baarn 210 180 160 150

Bunschoten 100 70 80 80

Leusden 320 220 190 200

Nijkerk 300 230 210 210

Soest 380 300 270 260

Woudenberg 100 70 50 40

Eindtotaal 5.210 4.250 5.060 4.000

Ontwikkeling aantal mensen met een WW-uitkering



Perspectief op Werk
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• Kans om gedurende 2 jaar te investeren in de regionale samenwerking om meer mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen

• Doelgroepen: alle mensen met een afstand tot de arbeidmarkt (in onze aanvraag hebben 

we concreet gesproken over: jongeren, 50+, statushouders, alleenstaande moeders 

(ouders), NUG-ers)

• Inzet op 5 thema’s:

• oriëntatietrajecten

• scholen en certificeren op de werkvloer

• verbeteren werkgeversdienstverlening

• duurzame plaatsingen

• extra verbeteracties vanwege corona (ruimte die door ministerie werd geboden)

• Samenwerking tussen gemeenten, UWV, RWA/Amfors en werkgevers- en werknemers-

organisaties, SBB en onderwijsinstellingen. Het regionale WSP en LWL speelt belangrijke 

rol in de uitvoering.



Oriëntatietrajecten en scholen/certificeren op de 
werkvloer
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• Bouw/Installatie

• Zorg

• Hospitality/facilitair

• Groenvoorziening

• Boomverzorging

• Spoorsector (in onderzoek)

• Foodsector samen met Food Academy Nijkerk

• Werkpaspoort Logistiek

• Productie/assemblage

• Installatietechniek/elektra

• Tandartsassistent



Werkgeversdienstverlening en duurzame 
plaatsingen
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• Voortbouwen op wat we al hebben en dat versterken, waarbij we ook meerwaarde creëren 

voor de periode na 2021 (groter netwerk, elkaar beter weten te vinden/verbeteren 

samenwerking in de keten, investeringen in kennis en instrumenten, weten wat werkt & 

investering waard is).

• Eén regionaal productenboek: gebruik maken van elkaars expertise en instrumenten.

• Filmpjes van werkzoekenden die zich op deze wijze presenteren (na succesvolle pilot tijdens 

speedmeet in Leusden)

• Ondersteuning van werkgever én werknemer na plaatsing van kandidaten met een afstand tot 

de arbeidsmarkt.

• Voorbereidingen voor van één regionaal Werkcentrum: waar iedereen uit de regio zich 

vrijblijvend kan oriënteren op loopbaanmogelijkheden, eigen mogelijkheden, kansen in de 

arbeidsmarkt, scholingsmogelijkheden en concrete vacatures voor (leer)werkplekken en zo 

mogelijk gekoppeld kan worden aan werkgevers uit de regio.



Campagne Werkgeversservicepunt
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Agenda

o 2 september Inspiratiebijeenkomst Taal op de Werkvloer

o 13 t/m 28 september Bustour in de gehele arbeidsmarktregio

o 5 oktober 2021 Online banenmarkt via LinkedIn

o 11 t/m 15 oktober Love to Learn Week met elke dag aandacht voor andere branche

o 13 oktober 2021 Techniekbranche: Bustour naar Beroepentuin in Utrecht

o 25 oktober 2021 Live Meet & Match Zorg en Welzijn

o 25 t/m 29 oktober Week van de Techniek 

o November 2021 MAAND van de 1000 Voorbeelden

o November 2021 Praktijktafel

o 7 december 2021 Online banenmarkt via LinkedIn

Zie voorts campagnevideo van gemaakt bij ambassadeur Kindercentrum Bzzzonder

Dit jaar adverteren we tijdens de zomer-, herfst- en wintereditie van het magazine van OnderNamen. 

Hiermee vallen we bij 6.000 mkb ondernemers op de deurmat met een paginagrootte advertentie op de 

achterkant van het magazine. 







Steun- en herstelpakket Corona
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1. Intensieve ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk: mobiliteitsteam (RMT)

2. Scholing en ontwikkeling voor behoud van werk: individuele trajecten

3. Bestrijding van jeugdwerkloosheid: extra inzet voor jongeren die uitstromen uit onderwijs

4. Aanpak van armoede en schulden

• Gemeentelijk schuldenbeleid

• Extra gelden bijzondere bijstand

• Overige financiële regelingen



Kenmerken mobiliteitsteams
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• Team met bijzondere opdracht bij het WSP

• Schakelt met WSP, LWL, SBB en onderwijswereld (in ons geval MBO Amersfoort en ROC Midden 

Nederland)

• Accent op van werk naar werk begeleiding

• Voor mensen die sinds Covid hun werk (dreigen te) verliezen en extra ondersteuning nodig 

hebben, waar de reguliere dienstverlening niet in kan voorzien

• Bemenst door vakbonden, werkgeversorganisaties, gemeenten en UWV, onder voorzitterschap van 

‘operationeel coördinator’, eventueel extra publieke & private partners. 

• Mogelijkheid om gebruik te maken van elkaars expertise en elkaars instrumenten in te zetten 

(ontschot)

• Ruime mogelijkheden om MBO-praktijkleren in te zetten



De doelgroepen van de mobiliteitsdienstverlening

Categorie Eerstverantwoordelijke partij

Met werkloosheid bedreigde 

werknemers (incl. banenafspraak)

Sociale partners en waar 

gevraagd door UWV

Mensen die instromen in de WW UWV

Jongeren Gemeenten

Mensen die een bijstandsuitkering

aanvragen

Gemeenten

Ondernemers met te weinig 

inkomsten en NUGgers die zich 

oriënteren op (ander) werk

Gemeenten

Waarbij geldt: werk 

verloren sinds 12 

maart 2020

+ Werkgevers

Aanmelden via: https://www.wspregioamersfoort.nl/regionaal-mobiliteitsteam/







Regionale aanpak jeugdwerkloosheid
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Reguliere inzet vanuit regionale RMC/Jongerenloket:

• voortijdig schoolverlaters

• alle jongeren met vragen over inkomen, werk of onderwijs

Extra inzet vanuit verschillende maatregelen: 

• arbeidstoeleiding jongeren uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

• extra ondersteuning voor jongeren die uitstromen uit MBO naar arbeid

• benaderen van jongeren < 27 jaar (zonder diploma, uit beeld)



Coronamaatregelen tot 1 oktober
• Uitvoering Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) en Tijdelijke 

Ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK)

Voor Tozo levensonderhoud is in totaal €3,75 miljoen uitbetaald, voor Tozo bedrijfskrediet is er 

€508 duizend uitbetaald. De TONK loopt nog door tot 1 november. Naar verwachting wordt er 

ongeveer €30 duizend uitbetaald. 

• Flankerend beleid zelfstandigen – inzet dienstverlening Geldloket

Het geldloket heeft in 2021 met 15 Leusdense ondernemers adviesgesprekken gevoerd. 

• WSP als ingang voor werkzoekenden, met of zonder uitkering, die hulp willen krijgen bij het 

vinden van werk -> nu overgegaan in dienstverlening RMT
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Toekenningen 2020 - 2021 Tozo 1 (LO) Tozo 2 (LO) Tozo 3 (LO) Tozo 4 (LO) Tozo 5 (LO) Tozo bedrijfskrediet TONK 

572 105 200 81 49 86 9



Uitdagingen nu en in de toekomst
• Voldoende arbeidskrachten

• Voldoende werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt / laag 

geschoolden

• Matchen op talenten / competenties

• Menselijke maat(werk)

• Niet iedereen heeft voldoende inkomen door werk, bijvoorbeeld door part time 

werk. 
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Vragen?


