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Inleiding
Op 26 maart 2020 is het regionaal jaarplan arbeidsmarktregio 2020 vastgesteld in het college van B&W. 
Vanuit de regionale beleidsgroep wordt gewerkt aan de activiteiten en doelen van het jaarplan. De stuurgroep 
arbeidsmarktbeleid wordt op de hoogte gehouden van de voortgang hiervan. Hiervoor is deze 
voortgangsrapportage opgesteld.

De uitvoering van het actieplan ‘Perspectief op Werk’ is reeds gestart vanaf januari 2020. Vanaf en vanwege 
de Coronacrisis heeft het actieplan een koerswijziging gekregen. 

Vanwege de Coronacrisis is er regionaal gewerkt aan een nieuw plan voor de veranderde Arbeidsmarkt ‘Post 
Corona aanpak Arbeidsmarkt Midden Limburg’. Dit plan borduurt deels voort op het bestaande jaarplan 
arbeidsmarktregio 2020, het actieplan Perspectief op Werk en nieuwe onderdelen die zijn toegevoegd 
vanwege de veranderingen op de arbeidsmarkt. Het bestaande actieplan Perspectief op Werk biedt enerzijds 
handvatten om snel aan de slag te gaan, maar biedt ook (financiële) ruimte om andere dingen te doen die 
nodig zijn vanwege de veranderde arbeidsmarkt als gevolg van de Coronacrisis. 

Mede door de noodzaak van een post corona aanpak zijn enerzijds bepaalde activiteiten on hold gezet en 
anderzijds worden bepaalde ingezette activiteiten vanuit o.a. het jaarplan in een versnelling gebracht. 

Voor de uitvoering van de activiteiten uit het jaarplan AMR hebben we de activiteiten verdeeld over een aantal 
werkgroepen:

 Onderzoek en analyse
 Netwerk en activiteiten
 Leefwereld
 Beleidswijzigingen 2021

In dit verslag wordt per cluster van activiteiten een toelichting gegeven op wat er is gebeurd en wat de stand 
van zaken is.
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Onderzoek& Analyse
We brengen de opgave aan de vraagzijde van passende werkplekken in beeld. Hoeveel passende 
werkplekken hebben we nodig in 2020 en verder om het aantal gewenste plaatsingen te realiseren.  
We hebben voor 2020 inzichtelijk met hoeveel werkgevers we een relatie hebben en onderhouden 
en hoeveel nieuwe werkgevers we benaderen.
We maken een analyse van de specifieke aandachtsgebieden van de doelgroep in kwaliteit en 
kwantiteit. We bepalen welke personen we blijven volgen en begeleiden na plaatsing. 
We hebben het begrip duurzaamheid gedefinieerd en de begeleiding gedefinieerd. We maken 
inzichtelijk welke activiteiten er al zijn voor de doelgroep, eventueel gespecificeerd in de specifieke 
aandachtgebieden.
We ontwikkelen en zetten intensiever en langduriger in op dienstverlening na plaatsing. We 
brengen bestaande aanpak op dit vlak in beeld, delen deze kennis en indien nodig ontwikkelen we 
een aanvullende aanpak. 

Stand van zaken:
 Deze activiteiten hebben door de corona-crisis en de inzet op een post corona aanpak geen 

prioriteit, maar worden wel verder uitgewerkt door een werkgroep.
 Deze werkgroep maakt een analyse van de specifieke aandachtsgebieden van de doelgroep 

in kwaliteit en kwantiteit.
 Deze werkgroep brengt de opgave aan de vraagzijde van passende werkplekken in beeld op 

basis van de nog te maken analyse. Deze vraag zal ook worden meegenomen in het traject 
om te komen tot een gecoördineerde werkgeversdienstverlening.

 Deze werkgroep licht ook specifieke vragen en definities uit rondom duurzaamheid en 
begeleiding om hierin eenduidigheid te creëren. 

Netwerk en activiteiten
We starten een regionaal gemeentelijk visietraject op voor werkgeversdienstverlening.
We profileren ons middels een eenduidige boodschap. 
We stemmen onze visie en boodschap af met publieke partners zoals onderwijs en UWV.
We breiden het werkgeversnetwerk uit met werkgevers die onze visie onderschrijven en waarvoor onze 
boodschap van toegevoegde waarde is. We investeren in het onderhouden van het huidige 
werkgeversnetwerk. Voor het investeren, onderhouden en uitbreiden van het netwerk aan werkgevers 
maken we zoveel  als mogelijk gebruik van bestaande netwerken, zoals Konnekt’Os. 

Stand van zaken:
- In de werkgroep hebben we een concept visie op werkgeversdienstverlening opgesteld. Deze 

concept visie is gedeeld met de regionale beleidsgroep arbeidsmarktregio alsook de 
werkgroep werkgeversdienstverlening binnen de post corona aanpak, welke bestaat uit 
beleidsadviseurs, managers werkgeversservicepunten en UWV en vertegenwoordigers van 
de Westrom en Risse Groep.  

- Er hebben voorgesprekken plaatsgevonden en zijn gezamenlijke gesprekssessies ingepland 
met betrokkenen met de insteek om tot samenwerkingsafspraken te komen en om invulling te 
geven aan een gecoördineerde werkgeversdienstverlening.

- Op basis van bovengenoemde gesprekken is het de bedoeling om te komen tot een voorstel 
en samenwerkingsovereenkomst, die we willen voorleggen aan de stuurgroep 
arbeidsmarktbeleid. 

- Vervolgens kunnen we verder aan de slag met het profileren middels en eenduidige 
boodschap en het uitbreiden en onderhouden van het werkgeversnetwerk, waarbij aansluiting 
wordt gezocht bij bestaande netwerken
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Leefwereld
In ons beleid en onze dienstverlening stellen we de leefwereld van onze inwoners centraal. We 
streven naar een optimale samenwerking op basis van gelijkwaardigheid met onze partners op alle 
mogelijke onderdelen van de leefwereld. We maken hierbij gebruik van instrumenten en 
methodieken zoals ‘positieve gezondheid’, ‘sociale netwerkversterking’ en ‘omgekeerde toets’.

Stand van zaken:
 Op beleidsniveau krijgt het thema ‘leefwereld’ en onderwerpen die daarmee samenhangen 

regionaal veel aandacht. Denk aan de inwoner centraal stellen, een integrale benadering en 
samenwerken vanuit gelijkwaardigheid. De vertaling vanuit beleid naar uitvoering is 
voornamelijk lokaal en subregionaal opgepakt. Zo kan iedere gemeente het thema aanpassen 
naar eigen lokale situatie en manier van werken. Daardoor zijn er verschillen in hoe dit wordt 
opgepakt, met welke methodiek wordt gewerkt, hoe medewerkers worden getraind en de 
precieze dienstverlening eruit ziet. 

 In de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen, Roermond en Leudal zijn 
medewerkers getraind in de omgekeerde toets. De gemeente Cranendonck had dit tevens op 
de planning staan, dit is uitgesteld vanwege corona. In de gemeenten Cranendonck, 
Nederweert en Weert wordt geëxperimenteerd met het werken vanuit positieve gezondheid, 
waarvoor de medewerkers een training gaan volgen. Ook in de gemeente Roerdalen zijn de 
medewerkers getraind om te werken vanuit positieve gezondheid en Maasgouw en Echt-
Susteren onderzoeken deze mogelijkheden. Zodoende wordt het streven om breed vanuit de 
verschillende leefgebieden naar de individuele situatie van de inwoner te kijken steeds meer 
praktijk. 

 We merken op dat het voor de uitvoering uitdagend is om de belevingswereld van inwoners 
centraal te stellen. Immers, voor ieder mens zijn verschillende leefgebieden onlosmakelijk met 
elkaar verbonden, zoals gezondheid, participatie, financiën en gezin. Maar in de uitvoering 
hebben we te maken met verschillende wetten, budgetten en professionals. Ontschotting is 
dan ook een belangrijke voorwaarde om van beleid dagelijkse praktijk te maken. Ook is er 
blijvende aandacht nodig bij de uitvoering voor dit thema, om het te internaliseren. 

De volgende actiepunten zijn nodig om het tot een succes te brengen: 
1. Kwaliteitsbevordering van de betrokken professionals. Training is belangrijk om een basis te 

leggen, vanuit waar de medewerkers aan de slag kunnen. Daarnaast is blijvende aandacht 
door bijvoorbeeld casuïstiekbesprekingen, intervisie, coaching en themabijeenkomsten 
noodzakelijk. Anders vervliegt de opgedane kennis en vaardigheden en vallen professionals 
terug op hun oude manier van werken. 

2. Sturing en steun vanuit leidinggevenden is essentieel. Leidinggevenden moeten doordrongen 
zijn van nut en noodzaak, zodat ze hier goed hun medewerkers in kunnen coachen. 

3. Bij werving van nieuwe medewerkers is het belangrijk om te kijken of de kandidaten de nodige 
competenties in huis hebben om de leefwereld van inwoners centraal te stellen en integraal te 
kunnen werken. 

4. Alle werkprocessen, instructies en andere documenten voor de uitvoering moeten hier 
naadloos op aansluiten. Deze moeten helpend zijn voor de nieuwe manier van werken. 

5. Ook de maatschappelijke partners moeten meegenomen worden in de ontwikkelingen. 

Hoewel deze aanbevelingen voornamelijk lokaal in de uitvoering moeten worden geïmplementeerd, vinden 
we het belangrijk om elkaar als gemeenten hierin te steunen, te ondersteunen en te inspireren. Dit zullen we 
concreet oppakken door relevante documenten zoals werkprocessen en instructies met elkaar te delen. Ook 
delen we best practices, zodat gemeenten elkaar onderling inspireren. Niet alleen op beleidsniveau, maar ook 
op uitvoerend niveau. Bij interessante trainingen of bijeenkomsten, stemmen we af of we dit op (sub)regionaal 
niveau oppakken. 
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Inburgering
We ontwikkelen leerwerktrajecten die gecombineerd zijn met taalondersteuning. We richten ons 
hierbij op vaktechnische taal; taal op de werkvloer.
In het kader van de nieuwe wet inburgering dienen leerroutes te worden aanbesteed. 
Wetsvoorstel wet inburgering; beleidswijzigingen voorbereiden verordeningen en beleidsregels in 
samenhang Participatiewet (bij voorkeur integraal onderdeel van verordeningen en beleidsregels 
Participatiewet)
Stand van zaken:

 In de regionale denktank wordt de implementatie van de nieuwe wet inburgering voorbereid;
 De stuurgroep AMR heeft ingestemd met de Uitgangspuntennotitie regionale voorbereiding aanpak 

Nieuwe Inburgering Midden-Limburg 2020-2021.
 De denktank VOI Midden-Limburg heeft de opdracht gekregen om: 

1. De invoering van nieuwe inburgeringswet verder uit te werken en voor te bereiden; 
2. Dit te doen op basis van deze uitgangspuntennotitie en de hierin opgenomen kaders voor 

beleid, organisatie en planning; 
3. Met als resultaat, uiterlijk per eind 2020, een advies aan de stuurgroep over: 

- Hoe de concrete inrichting van de nieuwe taken, nodig voor de uitvoering van de 
nieuwe Wet, eruit moet zien 

- Welke concrete producten hiervoor dienen te worden ingekocht, uitgewerkt naar het 
niveau van gewenste inkoop (lokaal, (sub)regionaal) en niveau van uitvoering (zelf of 
via derden) 

- De kostenraming hiervoor 
- Het plan van aanpak voor de daadwerkelijke implementatie 

 Op basis van dit advies, dat via regionale voorbereiding vanuit Denktank VOI en in 
afstemming met de Beleidsgroep en het MT van de AMR tot stand komt, kan de stuurgroep 
dan besluiten nemen over de regionale inzet en inrichting en kunnen gemeenten besluiten 
nemen over de lokaal noodzakelijke en aanvullend gewenste inrichting en inzet 

Beleidswijzigingen 2021
Wetsvoorstel Breed offensief, verzamelwet, SUWI-net, studietoeslag, Bbz, verordeningen 
(verzamelverordening) 
Stand van zaken:

 de invoering van de wijzigingen uit het breed offensief is door corona vertraagd 
 er zijn nog geen modelverordeningen, volgens Divosa zouden ze volgen na de zomer, we 

houden dit goed in de gaten.
 een kleine aanpassingen in het beoordelingskader van de individuele studietoeslag gaat al in 

per 1-1-2021, terwijl de rest van de wijzigingen aangaande de individuele studietoeslag 
mogelijk pas ingaan per 1-7-2021. We kijken hoe we dit in overleg met de werkgroep inkomen 
praktisch kunnen aanpakken.

 we vragen alvast de meest recente re-integratie en tegenprestatie verordeningen op van de 
verschillende gemeenten en inventariseren waar ze behoefte hebben aan aanpassingen (los 
van de wetswijzigingen).

Domeinoverstijgende samenwerking
We onderzoeken de regionale gemeentelijke structuren waarbinnen de thema’s arbeidsmarkt, 
economie, sociaal domein en onderwijs met elkaar in verbinding kunnen worden gebracht. We 
richten ons op betere samenwerking en afstemming en het maken van effectieve regieafspraken. 
Stand van zaken:

 In de Taskforce economie, onderwijs en arbeidsmarkt wordt er op Midden Limburgse schaal 
domein overstijgend gewerkt aan een gezamenlijk programma. Het programma richt zich op 
het oplossen van problemen rondom de Corornacrisis en het benutten van kansen om beter 
uit de crisis te komen.


