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1.  Algemeen
Het uitvoeringsplan voor de SUWI geeft een overzicht van de afspraken, acties en aandachtspunten 
bij de samenwerking binnen uw arbeidsmarktregio. Het plan zorgt ervoor dat de neuzen van alle 
publieke partijen dezelfde kant op staan én de werkgever op een gecoördineerde dienstverlening kan 
rekenen. 

Dit eerste onderdeel gaat over de algemene aspecten van het uitvoeringsplan en de regionale 
samenwerking: van de redenen om dit plan te maken tot en met de stip op de horizon bij wat we willen 
bereiken. Hiermee zetten we de basis van de samenwerking neer. Vervolgens gaan we bij de andere 
onderdelen verder de diepte in en behandelen we wat er binnen de regio is afgesproken en geregeld. 
Elk onderdeel wordt afgesloten met de planning van de uit te voeren acties. Hier beschrijven we 
concreet het hoe: welke acties nemen we wanneer? 

In Midden-Limburg kiezen we ervoor om onze samenwerking en werkgeversdienstverlening vorm te 
geven in de vorm van een uitvoeringsplan, die we jaarlijks actualiseren. De deelnemers zijn:

- UWV Werkgeversdienstverlening Midden-Limburg (1);
- Werk.kom (Nederweert, Cranendonck, Weert, Risse Groep) (2);
- Werkgeversdienstverlening Midden-Limburg Oost (Roerdalen, Echt-Susteren, Maasgouw, 

Leudal, Roermond, Westrom) (3).

Regio
Hieronder een korte beschrijving van de karakteristieken van de arbeidsmarktregio Midden-Limburg.

De arbeidsmarktregio Midden-Limburg telt acht gemeenten. De potentiële beroepsbevolking is de 
bevolking van 15 tot 75 jaar. Eind juni 2020 zijn dat in Midden-Limburg 195.000 mensen. Hiervan heeft 
68% betaald werk, dat zijn 132.000 mensen. Het onbenut arbeidspotentieel in Midden-Limburg is 14.000 
mensen. 

Ruim vier op de tien werknemers (45%) in Midden-Limburg werkt in sectoren met een kleine of geen 
krimp. Het betreft dan onder meer grote sectoren als zorg & welzijn, onderwijs en openbaar bestuur. 
Bijna een kwart van de werknemers in Midden-Limburg werkt echter in sectoren met een zeer grote 
krimp of een grote krimp. Het aandeel van deze sectoren is met 23% iets lager dan landelijk. Voor heel 
Nederland gaat het om 25%. Dit is een gevolg van de regionale werkgelegenheidsstructuur. 

In Midden-Limburg heeft bijna drie op de tien werknemers in mei 2020 een flexibel contract. 
Werknemers met flexibele contracten werken vaker in sectoren die te maken hebben met een zeer grote 
krimp. Werknemers met een vast contract werken vooral in sectoren waar sprake is van geen of een 
kleine krimp. Werknemers met een flexibel arbeidscontract hebben dus een groter risico op 
werkloosheid en een zwakkere arbeidsmarktpositie. Dit betreft vaak lager en middelbaar opgeleiden, 
jongeren en mensen met een migratieachtergrond. Deze zijn zeker in tijden van een mondiale crisis die 
COVID-19 is kwetsbaar. 
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Missie
Vanuit partnership met werkgevers en vanuit een breed werkzoekendenbestand willen we zoveel 
mogelijk werkgevers voorzien in hun personeelsvraag en/of de uitvoering van hun werkprocessen 
door inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Visie
We richten ons in de werkgeversdienstverlening op partnership met werkgevers die samen met ons 
aan de slag willen om met onze werkzoekenden meerwaarde te creëren op de arbeidsmarkt. We 
laten zien wat de toegevoegde waarde voor werkgevers is. Voor werkgevers is er een centraal 
servicepunt in onze regio, waarbinnen gemeente(n), UWV en SW-bedrijven, hun krachten bundelen 
om werkgevers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Werkgevers kunnen rekenen op een 
samenwerking voor alle ondersteuning die men wenst of voor alle mensen die men via het 
servicepunt werft, ongeacht uit welk bestand ze komen1. 

We hanteren het principe van ‘direct contact met ondernemers, de boer op gaan’. We laten zien 
waar we voor staan, wat we voor een bedrijf kunnen betekenen en maken dit vooral ook waar in de 
praktijk. We dragen zorg voor een algemeen positief gevoel over het te doorlopen proces, door 
prettig contact met de werkgever, een goede relatie, door deskundigheid, betrokkenheid en 
betrouwbaarheid. Dit uit zich in een bereidheid tot samenwerking en meedenken en het goed 
luisteren naar wat de werkgever wil. We zorgen dat we de werkgevers echt kennen en dat we 
weten wat ze nodig hebben om als sparringspartner op te kunnen treden en om pro-actief 
oplossingen aan te dragen. We dragen hierbij zorg voor snelheid van communiceren en 
duidelijkheid en correctheid van de verstrekte informatie. We zijn pro-actief, bereikbaar, komen 
afspraken na en geven tijdig terugkoppeling ten aanzien van geleverde of nog te leveren 
kandidaten of ondersteuning.  Bij het matchen en plaatsen van kandidaten stemmen we goed 
af met de werkgever waar precies behoefte aan is. Hierbij hanteren we het principe ‘we 
bedenken niet wat werkgevers moeten doen, maar we vragen aan werkgevers waar behoefte 
aan is’. Doordat de behoefte aan andere vormen van dienstverlening per bedrijf variëren, van alleen 
kandidaten tot volledige ontzorging, leveren we hierbij maatwerk. 

Om zowel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als werkgevers te kunnen bedienen achten wij 
het noodzakelijk om vanuit het personele aanbod gericht te werken aan de vraag van werkgevers. We 
streven naar een optimale samenwerking op regionaal niveau met uitvoerende teams in 
subregio’s, die met elkaar samenwerken en kennis met elkaar delen. Hiermee beogen wij een 
win-win situatie te bereiken voor alle betrokken partijen.

Uitgangspunten hierbij zijn:
 Netwerksamenwerking; openstellen en gebruiken van elkaars netwerk en expertise
 Bundelen van krachten; weten van elkaar wat je doet
 De belangen van de werkgever staan voorop, boven eigen belang.
 Doorverwijzen naar partners daar waar noodzakelijk is. Samen daar waar kan.

1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/15/werkgeversdienstverlening-en-pow-
breed-offensief 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/15/werkgeversdienstverlening-en-pow-breed-offensief
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/15/werkgeversdienstverlening-en-pow-breed-offensief
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2. Gezamenlijk aanspreekpunt voor werkgever

Gecoördineerde werkgeversdienstverlening
Gemeenten en UWV werken in een arbeidsmarktregio vanuit een eigen werkgeversteam naast elkaar, 
maar wel in onderlinge coördinatie/ afstemming. In deze variant wordt de wettelijke taak van 
samenwerking tussen gemeenten en UWV minimaal vormgegeven. Partijen delen informatie met 
elkaar, kennen elkaars dienstenpakket en in de regio wordt de arbeidsmarktagenda gezamenlijk 
vormgegeven. De marktbewerkingsplannen van partijen worden met elkaar afgestemd. Niettemin 
hebben partijen allen hun eigen kleur naar de markt. In de uitvoering van de benoemde thema’s kan 
diversiteit voorkomen. Werkgevers met gerichte vragen worden warm doorverwezen binnen de 
samenwerkende partijen. In deze variant kunnen soms ook private partijen, zoals uitzendorganisaties 
en re-integratiebedrijven, een grote rol spelen. 

Met de publieke partners die actief op het gebied van werkgeversdienstverlening (UWV-werkbedrijf, 
gemeenten en SW) worden samenwerkingsafspraken gemaakt om invulling te geven aan een 
gecoördineerde werkgeversdienstverlening. De publieke partners willen complementair zijn aan elkaar 
in de dienstverlening naar werkgevers. Hiervoor wordt het netwerk, kennis en expertise aan elkaar 
beschikbaar stellen. Onderwerpen hierbij zijn coördinatie en samenwerking rondom relatiebeheer, 
marktbewerking, vacatures en aanbod.  In deze variant wordt de wettelijke taak van samenwerking 
tussen gemeenten en UWV vanuit de nieuwe SUWI-wetgeving vormgegeven. Een 
marktbewerkingsplan per publieke partij die we met elkaar afstemmen ondersteunt de coördinatie.
 
In de praktijk ontstaat hierdoor 1 WSP voor de arbeidsmarkregio Midden-Limburg, met daaronder een 
gecoördineerde samenwerking van 3 partijen. We richten het werkgeversservicepunt in Midden-
Limburg op een zichtbare, vindbare en uniforme manier in door te werken met een eenduidige 
naamgeving (Werkgeversservicepunt Midden-Limburg), een gezamenlijke website en gezamenlijke 
communicatie naar buiten toe.

Het WerkgeversServicepunt functioneert als het gezamenlijke aanspreekpunt voor de werkgever door:
- Een korte reactietermijn: als de werkgever om contact vraagt, reageert het WSP binnen 24 

uur. 
- Consequent relatiebeheer: contactmomenten en afspraken worden geregistreerd.
- Eenduidige en herkenbare uitstraling: 

 De naam van de gecoördineerde werkgeversdienstverlening is: WerkgeversServicepunt 
Midden-Limburg (wij willen 1 ingang naar de publieke dienstverlening via een algemene 
website, via deze website kan doorgeklikt worden naar de drie “huizen” voor midden-
Limburg oost zal dit betekenen dat om verwarring te voorkomen de naam aangepast moet 
worden);

 Wij gaan ervan uit dat de site met telefoonnummers en doorklikken naar de eigen 
“huizen”, dan wel adviseurs met contactgegevens voldoende gaat zijn;

 Iedere medewerker gebruikt het eigen e-mailadres en voert in de handtekening het logo 
WSP;

 Bij iedere uiting draagt men – naast hun eigen merknaam - het logo en naam WSP 
Midden-Limburg herkenbaar uit in alle communicatie-uitingen. 

- Onderzoek naar werkgeverstevredenheid: jaarlijks wordt gemeten wat werkgevers vinden van 
de dienstverlening van het WSP. Hierbij is er een aansluiting bij landelijke ontwikkelingen. 
Hierbij sluiten we aan bij het uniform model van de Programmaraad.
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3. Informatie en advies

Binnen de samenwerking wordt vastgelegd welke soorten informatie en advies het WSP aan de 
werkgever geeft, zodat dit voor iedere deelnemer duidelijk is. Dit betreft o.a. (onderwerpen):

 Werving en selectie van personeel
 Advies over de inzet van instrumenten en voorzieningen, inclusief bijbehorende 

voorwaarden;
 Advies over specifieke instrumenten en voorzieningen voor de werkgever en de 

werknemer bij een plaatsing en informatie over de daarbij behorende wet- en regelgeving;
 Advies over het zodanig organiseren van werk dat de werkgever werkplekken kan 

aanbieden aan mensen met een arbeidsbeperking;
 Informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de regio (door 

accountmanagers).
 Advies over maatschappelijk verantwoord ondernemen met de nadruk op de P van 

‘people’ in relatie tot mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 Advies over leerwerktrajecten en branchespecifieke arrangementen;
 Advies over beleid voor ‘social return on investment’ (SROI);
 Advies over de mogelijkheden van flexibele inzet van mensen via bijvoorbeeld 

detachering en payrolling;
 Advies over de specifieke (totale) dienstverlening van de regionale SW-bedrijven. 
 We beschikken over een groot netwerk, die we inzetten en delen met werkgevers.
 Adviseren over werving en wervingskanalen, inclusief werven in Europa
 Toepassen methode van de Inclusieve Arbeidsanalyse
 Advies over een divers personeelsbeleid en bieden ondersteuning met betrekking tot 

werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt
 Advies over financiële voordelen met betrekking tot het in dienst nemen van mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt
 Ondersteuning met betrekking tot aannemen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 Hebben en delen van kennis van de verschillende mogelijkheden tot (om)scholing
 Denken mee bij faillissementen en andere mobiliteitsvraagstukken
 Ondersteunen bij van werk naar werk trajecten
 Wij bieden onze netwerkpositie aan en organiseren ontmoetingen tussen werkgevers en 

tussen werkgevers en werknemers

De arbeidsmarktregio zet deze vormen van informatie en advies voor werkgevers in om werkgevers 
en werkzoekenden met elkaar te verbinden. 
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4. Instrumenten en voorzieningen

De arbeidsmarktregio zet deze vormen van informatie en advies voor werkgevers in om werkgevers 
en werkzoekenden met elkaar te verbinden.
De arbeidsmarktregio zet o.a. deze instrumenten en voorzieningen voor werkgevers en kandidaten in:

 Proefplaatsing
 Premie
 Loonkostensubsidie
 Werkstage
 No risk polis
 Participatieplaats
 Detachering
 Loonkosten tegemoetkoming
 Jobcoach
 Werkcomponent / Externe leer-werkplek
 Loonkostentegemoetkoming
 Oriëntatieperiode
 Loondispensatie
 Looncompensatie bij ziekte (No risk polis)
 Loonkostenvoordeel (LKV) *
 Lage inkomens voordeel (LIV)*

*LKV/LIV tegemoetkoming wordt door UWV vastgesteld en door de belastingdienst uitbetaald.

5. Werkprocessen 

In Midden-Limburg werken we met 3 units samen in de vorm van een gecoördineerde 
werkgeversdienstverlening. Iedere unit heeft zijn eigen werkprocessen en we stemmen goed af in het 
belang van de werkgever. Iedere unit heeft ook zijn eigen netwerk en expertise. Toegevoegde waarde 
is van de diverse netwerken en expertise gebruik te mogen maken.

6. Aansluiting op werkzoekendendienstverlening en scholing

De aansluiting van de werkgeversdienstverlening op de werkzoekendendienstverlening wordt 
gerealiseerd door een doorgaande lijn bij gemeenten in een route naar werk.  Belangrijk onderdeel 
daarbij is het systeem dat we hiervoor gebruiken (Sonar UWV/ Paragin – gemeenten).

Werkzoekendendienstverlening en werkgeversdienstverlening worden in samenhang met elkaar 
georganiseerd door de verschillende uitvoeringsorganisaties. Hierbij wordt tevens een goede balans 
gevonden tussen vraaggericht en aanbodgericht werken.

De aansluiting van de werkgevers- en werkzoekenden dienstverlening op scholing wordt gerealiseerd 
door het leerwerkloket Midden-Limburg waar alle partijen, die werkgevers- en werkzoekenden 
dienstverlening uitvoeren, zijn aangesloten op alle partijen die scholing en ontwikkeling aanbieden. In 
het leerwerkloket wordt gewerkt vanuit een gezamenlijk jaarplan, afgestemd met alle betrokken 
partijen en onderwijsinstellingen. 
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7. Overige dienstverlening

Naast het basispakket aan dienstverlening aan werkgevers biedt onze regio ook aanvullende 
dienstverlening:

- Social return on investment (SROI);
- Begeleiden van niet-uitkeringsgerechtigden;
- Begeleiden van werk naar werk en andere activiteiten uit het Steun- en herstelpakket voor 

economie en arbeidsmarkt vanaf 1 oktober 2020.

Deze dienstverlening is voor een deel al opgenomen in de reguliere dienstverlening en deels in 
ontwikkeling binnen de post corona aanpak arbeidsmarkt Midden-Limburg.

8. Resultaten van dienstverlening 
Hieronder leggen wij vast welke gezamenlijke resultaten wij binnen onze regio willen halen tijdens het 
jaar van het uitvoeringsplan. Hierover maken wij afspraken op basis van de regionale 
arbeidsmarktanalyse. Zo zorgen we voor een duidelijke focus van alle deelnemers op wat wij samen 
willen bereiken. Het uitgangspunt is: de beste kandidaat en de beste oplossing voor de werkgever 
voor de plek ongeacht welke gemeente of UWV. De beoogde resultaten van de gezamenlijke 
dienstverlening zijn:

- Het WSP Midden-Limburg draagt bij aan de maximale arbeidsparticipatie en vermindering van 
uitkeringslast van de verschillende uitvoeringsorganisaties met als doel zo duurzaam mogelijk;

- Het WSP Midden-Limburg draagt bij aan verhoging van de participatiegraad van de 
werkzoekenden;

- Doelen voor werkgeverstevredenheid; onze ambitie gaan we beschrijven zodra de landelijke 
richtlijnen rondom metingen helder zijn.

9. Activiteiten
Hieronder wordt een opsomming gegeven van de belangrijkste activiteiten in het jaar van het 
uitvoeringsplan. Daarbij lichten we ook toe waarom voor deze activiteiten is gekozen. 

In het kader van de gezamenlijke dienstverlening worden in ieder geval deze activiteiten ondernomen: 

 Voortzetten en uitbreiden huidige gezamenlijke activiteiten;
 Organiseren van gezamenlijke banenmarkten voor brede doelgroep; om toerbeurten in de 

verschillende subregio’s;
 Gezamenlijke projecten opzetten en uitvoeren, gericht op grote werkgevers en einde WW;
 Gezamenlijke communicatie-uitingen en -campagnes;
 Samen optrekken bij (grote) werkgevers.

De activiteiten worden structureel onderling afgestemd in het managementoverleg. Door 
georganiseerd overleg op verschillende niveau’s (management/uitvoering) zorgen we voor de 
uitvoering van de activiteiten.

10. Monitoring
De voortgang bij het uitvoeringsplan wordt als volgt gemonitord: binnen de structuur van de 
arbeidsmarktregio worden ieder kwartaal de voortgang en resultaten van het uitvoeringsplan 
besproken in het managementoverleg. In dit overleg zijn alle samenwerkende partijen betrokken en 
kan tijdig worden bijgestuurd. 

11. Evaluatie
Binnen de structuur van de arbeidsmarktregio wordt het uitvoeringsplan jaarlijks door de managers 
geëvalueerd. De evaluatie gebeurt aan de hand van de resultaten van de dienstverlening en het 
onderzoek naar de werkgeverstevredenheid. 
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Bijlage 1 – Opbrengst groepssessies betrokkenen

Relaties in de samenwerking (afspraken maken en faciliteren om hieraan invulling te geven)
 Relaties opbouwen, versterken en onderhouden, zowel met elkaar als met werkgevers
 Elkaar kennen; ook onder de ijsberg / weet wie waarvan is (ken elkaar, incl. expertise). Ook 

zonder inhoud en agenda bij elkaar komen om de relatie te versterken.
 Elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen, bijv. x-keer per jaar bijeenkomst
 Ken elkaars grenzen (wettelijke) beperkingen, ruimte
 Elkaar weten te vinden bij vragen / elkaar opzoeken
 In netwerksamenwerking kennen van elkaars opdrachten
 In je kracht / specialisme blijven, doorverwijzen bij vragen
 Vertrouwen in en met elkaar!
 Respecteren van elkaar / elkaars expertise gebruiken en inzetten
 Zoeken naar overeenkomsten / duiden van verschillen
 Gezamenlijk belang / doel bepalen en onderschrijven
 Duidelijke afspraken maken over het invullen en omgaan met overeenkomsten, verschillen en 

gezamenlijke doelen en belangen
 Ons vooral verplaatsen in onze werkzoekenden; werkgevers die gebruik willen maken. Van de 

publieke werkgeversdienstverlening om meer werkzoekenden aan het werk te helpen / 
werkzoekenden die zonder publieke werkgeversdienstverlening niet aan het werk komen.

Communicatie (extern)
 Herkenbaar en bereikbaar
 Naamsbekendheid WSP verbeteren
 Communicatie (intern) – als dat het doel van de werkgever en werkzoekende dient / 

afstemmen is van belang / 1 (CRM)systeem is vooralsnog niet mogelijk en wenselijk / los van 
eigen belang, geen concurrentie / daar waar behoefte en noodzaak er is

o Delen werkzoekendenprofielen 
o Delen van vacatures
o Delen van expertise
o Delen van vacatures en kandidaten (aanbod)

Projecten en activiteiten
 Voortzetten en uitbreiden huidige gezamenlijke activiteiten
 Organiseren van gezamenlijke banenmarkten voor brede doelgroep; om toerbeurten in de 

verschillende subregio’s
 Gezamenlijke projecten opzetten en uitvoeren, gericht op grote werkgevers en einde WW
 Samen optrekken bij (grote) werkgevers

Om invulling te geven aan een gecoördineerde werkgeversdienstverlening willen we 
samenwerkingsafspraken maken over:

 Centraal herkenbaar en vindbaar (digitaal) loket
 Gezamenlijke communicatie
 2 keer per jaar een bijeenkomst met alle betrokken medewerkers; expertise, 

aandachtsgebieden, elkaar kennen en spreken (onder de ijsberg). Apart overleg managers 
werkgeversdienstverlening, en aparte meetings voor adviseurs.

 Delen van vacatures en contacten 
 Vraag werkgever en werkzoekende leidend bij gecoördineerde samenwerking
 Heldere missie, doelen en governance
 Westrom aanhaken bij gecoördineerde werkgeversdienstverlening
 Samen projecten; waar mogelijk
 Loketfunctie / WSP als paraplu – als desk/receptie


