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1. Inleiding 
 
Context 
In de Arbeidsmarktregio Midden-Limburg is in oktober 2019 de ‘Uitgangspuntennotitie 
Arbeidsmarkttoeleiding van de doelgroep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 2020 en 
verder’ opgesteld en vastgesteld door de samenwerkende partners in de Arbeidsmarktregio Midden-
Limburg, zijnde gemeenten Maasgouw, Roerdalen, Leudal, Echt-Susteren, Weert, Roermond, 
Nederweert, Cranendonck en UWV. Deze regionale samenwerking met als taakstelling  
maatwerkondersteuning aan mensen met een arbeidsbeperking en afstand tot de arbeidsmarkt komt 
voort uit het sociaal akkoord uit 2013 en is verankerd in de Participatiewet en de Wet SUWI. De 
ondersteuning bestaat uit werkzoekendedienstverlening en werkgeversdienstverlening. Op basis van 
de Uitgangspuntennotitie, en op basis van de samenwerkingsverplichtingen uit de Wet Suwi, wordt per 
kalenderjaar een beleidsagenda voor de Arbeidsmarktregio Midden-Limburg vastgesteld door de 
Stuurgroep Regionaal Arbeidsmarktbeleid Midden-Limburg. In de stuurgroep zijn naast de partijen 
zoals hiervoor genoemd ook de directeuren van de sociale werkvoorzieningsbedrijven/ 
ontwikkelbedrijven in een adviserende rol vertegenwoordigd.  
 
Daarnaast zijn de afgelopen jaren de ambities en doelen in onze arbeidsmarktregio verbreed. We  
richten ons naast maatwerkondersteuning aan mensen met een arbeidsbeperking en afstand tot de 
arbeidsmarkt, ook op van werk naar werk ondersteuning en leven lang ontwikkelen, Daarnaast werken 
we op strategische maatschappelijke opgaves met partners samen op de snijvlakken van 
arbeidsmarkt, economie en onderwijs. Deze ambities en doelen zijn minder scherp in wettelijke kaders 
over regionale samenwerking meegegeven en zij hebben geleid tot complexiteit en onduidelijkheid in 
het netwerk. Reden waarom de Stuurgroep Regionaal Arbeidsmarktbeleid Midden-Limburg onlangs 
opdracht heeft gegeven om te komen tot een herontwerp van de Arbeidsmarktregio Midden-Limburg, 
op basis van een inhoudelijke (middel)-lange termijnvisie. Deze loopt parallel aan de voorliggende 
beleids- en uitvoeringsagenda voor 2023, die op de korte termijn is gericht.  
 
Koers beleidsagenda 2023 
In de stuurgroep van 29 september 2022 is besloten om voor de beleidsagenda 2023 een 
pragmatische aanpak te hanteren, die gericht is op: 

• een doorlopende lijn vanuit 2022 voor versteviging van de ingezette inhoudelijke basis: 
verlenging van de Beleidsagenda Arbeidsmarktregio 2022,  

• ruimte voor aanvullende en/of nieuwe ontwikkelingen/wensen voor 2023, 
• het leggen van een stevige bedrijfsvoeringsbasis voor de arbeidsmarktregio en tussen 

arbeidsmarktregio en centrumgemeente: toevoeging van een begroting voor de 
arbeidsmarktregio aan de Beleidsagenda AMR en een samenwerkings-afsprakenset voor het 
stroomlijnen van de bedrijfsvoering, 

• een stevige basis voor het project Herontwerp Arbeidsmarktregio en de nieuwe landelijke 
kaders van het Ministerie van SZW voor de uitbreiding van de arbeidsmarktinfrastructuur 
(lange-termijn-aanpak op inhoud en inrichting). 

 
Begroting 2023 
Om de beleids- en uitvoeringsagenda voor 2023 uit te voeren is in de bijlage de begroting van de 
arbeidsmarktregio opgenomen. Hierbij is de volgende systematiek aangehouden: 

- de regionale arbeidsmarktmiddelen die de centrumgemeente ontvangt, zijn met dit doel op de 
gemeentelijke begroting van de gemeente Roermond opgenomen. Daarmee blijven deze 
behouden voor de arbeidsmarktregio. 

- De arbeidsmarktmiddelen op de begroting van de centrumgemeente zijn het maximale 
financiële kader voor de begroting van de arbeidsmarkregio ML 2023 (bijlage 1: overzicht 
budgetten arbeidsmarktregio 2023. 

- In de begroting van de arbeidsmarktregio 2023 worden de kosten voor 2023 geraamd, die 
nodig zijn om het beleids- en uitvoeringsprogramma uit te voeren (bijlage 1). 

- De publieke samenwerkingspartijen genoemd in de Wet Suwi maken onderling afspraken over 
de governance en bedrijfsvoeringsaspecten m.b.t. het rechtmatig benutten van deze 
middelen. 

- Keuzes m.b.t. de inzet van middelen worden gemaakt binnen de (overleg)structuur van de 
arbeidsmarktregio (bijlage 2). 



- In de begroting 2023 zijn kosten opgenomen voor de organisatorische kerntaken van de 
arbeidsmarktregio, voortvloeiend uit de Wet Suwi. Het betreft: 

o Coördinatie van het samenwerkingsverband 
o Ondersteunende bedrijfsvoeringstaken, administratie, ESF-uitvoering 

- De kosten voor het borgen van de basis-kerntaken worden gedekt uit de decentralisatie-
uitkering Versterking Arbeidsmarktregio’s. Het betreft voor 2023 in elk geval de kosten van: 

o Coördinatie van het samenwerkingsverband 
o Ondersteunende bedrijfsvoeringstaken, administratie, ESF-uitvoering 
o Regionale beleidsondersteuning 
o Monitor Arbeidsmarktregio ML 
o De gemeentelijke adviseurs Leerwerkloket 

  



 
2. Beleids- en uitvoeringsagenda 2023 

 
De beleids- en uitvoeringsagenda 2023 (hierna te noemen beleidsagenda) bestaat uit drie onderdelen: 

1. De speerpunten uit de vastgestelde beleidsagenda 2022 
2. Toegevoegde speerpunten 2022 op basis van recente ontwikkelingen in 2022 
3. Nieuwe speerpunten 2023 op basis van trends en ontwikkelingen voor 2023 

 
Ad 1: Speerpunten beleidsagenda 2022 
De speerpunten die in de beleidsagenda 2022 zijn opgenomen zijn nog steeds actueel en worden 
voortgezet in 2023. Het betreft de volgende speerpunten: 

1. Uitvoering en monitoring Post Corona aanpak / Perspectief op Werk.  
2. Borging samenwerking Taskforce arbeidsmarkt-economie-onderwijs (waaronder ook leven lang 

ontwikkelen, aanpak jeugdwerkloosheid en RMT). 
3. Implementatie ontwikkelingen in het kader van breed offensief en het coalitieakkoord van het 

nieuwe kabinet. 
4. Herontwerp inrichting en financiering arbeidsmarktregio Midden-Limburg. 
5. Vormgeven nieuwe Wet Inburgering. 
6. Overige beleidsactiviteiten (zoals werkgeversdienstverlening, ESF, Social Return on Investment, 

laaggeletterdheid en het leerwerkloket).  
Kortheidshalve wordt voor een actuele stand van zaken verwezen naar bijlage 3. 
 
Ad 2: Toegevoegde speerpunten 2022 
Het jaar 2022 was wederom een turbulent jaar. De samenleving ging “van het slot”, de economie die 
met onverwachte kracht op gang is gekomen, de opvang van Oekraïnse vluchtelingen, de energie- en 
inflatiecrisis, zorgen over klimaat en de beëindiging van de massale Corona-ondersteuning van 
bedrijven in combinatie met het snel oplopende tekort aan arbeidskrachten in vrijwel alle sectoren. Het 
besef dat het roer op grote schaal om moet, wordt in grote delen van de samenleving gedeeld. De 
interesse voor meer duurzaam en circulair ondernemen, is fors aangewakkerd. 
Werkgevers staan te springen om personeel en de continuïteit binnen sectoren (en daarmee onze 
dagelijkse maatschappelijke infrastructuur) komt in gevaar vanwege een tekort aan vakkrachten. 
Voldoende mogelijkheden dus om ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt aan het 
werk te helpen. De urgentie om mensen die nu langs de kant staan naar (parttime) werk of een 
leerwerktraject te begeleiden is groter dan ooit. Toch zien we nog een mismatch tussen vraag en 
aanbod en sluit het onbenut arbeidspotentieel vaak niet aan op de vraag van werkgevers. Naar 
aanleiding van deze trends, ontwikkelingen en voortschrijdende inzichten zijn gedurende het lopende 
jaar 2022 een aantal punten aan de beleidsagenda 2022 toegevoegd. Het betreft: 
 

7. Uitvoering actieplan Dichterbij dan je denkt 
Om de krapte op de arbeidsmarkt om te buigen en werkgevers zoveel mogelijk tegemoet te 
komen, is er een landelijk Actieplan gelanceerd. Hieraan moet door de arbeidsmarktregio’s vorm 
en invulling gegeven worden. Recent heeft de arbeidsmarktregio Midden-Limburg hiervoor een 
Plan van Aanpak vastgesteld. In fase 1 van dit plan worden een aantal projecten gehonoreerd. 
De resterende middelen worden gereserveerd voor latere fases. Er is een bedrag van tussen de 
400.000 en 500.000 toegezegd via de septembercirculaire van de centrumgemeente. Het plan 
loopt door in 2023. 

 
8. Investeringsagenda Midden-Limburg  

Gemeenten in Midden-Limburg zijn in 2021 aan de slag gegaan met het opstellen van een 
Investeringsagenda Midden-Limburg. Samen met partnerorganisaties als Keyport, OML, het 
Platform Vitale Landbouw en Ons WCL is een agenda ontwikkeld die een breed programma van 
acties en maatregelen biedt ter bevordering van de welvaart in de regio. De agenda dient om      - 
- ook op dit niveau - samenhang en synergie te bereiken; doel is ook een propositie te kunnen 
bieden aan anderen om mee te investeren (regio-deal). Eén van de speerpunten binnen de 
Investeringsagenda betreft het thema Arbeidsmarkt-Economie-Onderwijs. Dit wordt als extra 
doorontwikkelingspunt meegenomen bij speerpunt 2: borging samenwerking Taskforce 
arbeidsmarkt-economie-onderwijs.  
 

 



9. Samenwerking GGZ 
In 2022 is actief de samenwerking opgezocht met onze GGZ partners Vincent van Gogh en 
METggz om te komen tot een aanbod van trajecten voor de doelgroep mensen in behandeling bij 
GGZ en tevens bekend in de werkzoekendenbestanden van UWV en gemeenten. Naar 
verwachting wordt eind 2022 gestart met een pilot die verder wordt uitgebouwd in 2023. 

 
10. Uitbreiding arbeidsmarktinfrastructuur Ministerie van SZW  

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in de loop van 2022 sterk ingezet op 
een uitbreiding van de infrastructuur van de 35 Arbeidsmarktregio’s. Het betreft een meerjarig 
traject, waarvan de contouren in de kamerbrief van 11 oktober jongstleden kenbaar zijn gemaakt. 
Deze contouren worden als kaders meegenomen en verder uitgewerkt in het reeds regionaal 
ingezette traject Herontwerp Arbeidsmarktregio Midden-Limburg (speerpunt 4). 

 
Ad 3: Opgave 2023 
Voor 2023 verwachten we dat we volop moeten gaan inzetten op nieuwe speerpunten, projecten en/of 
activiteiten op basis van onderstaande maatschappelijke ontwikkelingen: 
 

11. Bestaans(on)zekerheid  
Door de oorlog in Oekraïne heeft zich een compleet nieuwe crisis aangediend; het percentage 
van mensen dat in armoede leeft, loopt op. Een toename die onder druk van de inflatie en 
stijgende energieprijzen verder versnelt. De stijgende energiekosten raken iedereen, zowel 
uitkeringsgerechtigden als werkenden. Daarnaast zien we ook veel werkgevers die door de 
stijgende kosten in de problemen komen. Financiële onzekerheid is van invloed op zowel de 
mentale als de fysieke gezondheid. Het verbinden van de verschillende onderdelen binnen het 
Sociaal Domein is zodoende van belang.  
Daarnaast zien we steeds meer bedrijven, vooral in het MKB, die steeds meer financiële 
problemen ervaren. Dit vraagt ook in 2023 aandacht van ons als arbeidsmarktregio. 

 
12. Menselijke Maat (Participatiewet in balans) 

Een ander belangrijk thema dat zowel politiek, maatschappelijk als in de media veel aan de orde 
is, is het terugbrengen van de menselijke maat. Het vereenvoudigen van de regels in de bijstand, 
meer ruimte voor maatwerk en uitgaan van vertrouwen. Dit betekent ook dat de regels 
eenvoudiger en herkenbaarder moeten worden, zodat het naleven ervan minder beslag legt op 
het denk- en doen vermogen van inwoners. Door de strakke regelgeving is er daarnaast niet altijd 
voldoende ruimte voor maatwerk. De Participatiewet zal de komende tijd dan ook op een aantal 
vlakken worden aangepast, aangekondigd als “Participatiewet in balans”. Denk hierbij aan een 
vrijlating van giften, maar ook bijvoorbeeld een extra vrijlating voor inkomsten.  

 
13. Simpel Switchen in de Participatieketen 

Vanuit het landelijke programma Simpel Switchen in de participatieketen wordt gestreefd naar het 
wegnemen van drempels om aan het werk te gaan en het mensen makkelijker te maken om een 
stapje terug te doen als het even niet lukt. Een mooie ontwikkeling waar we nu al zicht op hebben 
is dat het switchen tussen beschut werk en een baan met minder begeleiding vereenvoudigd 
wordt. Doorstroming naar een baan binnen de Banenafspraak kan nu alleen na een inhoudelijke 
beoordeling door het UWV. Per 1 juli 2023 vervalt dit waardoor het makkelijker wordt om de 
overstap te maken. Wanneer na verloop van tijd blijkt dat beschut werk toch weer aan de orde is, 
is het even gemakkelijk om weer terug te stappen naar beschut werk. Reden te meer om deze 
ontwikkeling ook binnen onze arbeidsmarktregio te stimuleren. Verder is het belangrijk om ook de 
procedure van het (opnieuw) aanvragen van een uitkering makkelijker te maken, zodat die 
procedure geen drempel vormt om een tijdelijke baan aan te nemen.  

 
14. Monitoring 

Monitoring was ook in de beleidsagenda 2022 al een belangrijk speerpunt. Dit heeft geresulteerd 
in een monitoringsdashboard van DAAT dat een helder overzicht geeft van diverse programma’s 
en de daaronder vallende projecten van de Arbeidsmarktregio Midden-Limburg. Dit dashboard 
omvat nog niet alles wat er in de arbeidsmarktregio gedaan wordt. We zien het belang van 
monitoring en sturing en willen in 2023 het dashboard zodoende verder ontwikkelen. 

 
  



 
3. Samenvatting 

 
De inhoudelijke beleids- en uitvoeringsagenda van de arbeidsmarktregio Midden-Limburg wordt voor 
2023 ingevuld door de volgende speerpunten: 
 

1. Uitvoering en monitoring Post Corona aanpak / Perspectief op Werk  
2. Borging samenwerking Taskforce arbeidsmarkt-economie-onderwijs (waaronder ook leven 

lang ontwikkelen, aanpak jeugdwerkloosheid en RMT) 
3. Implementatie ontwikkelingen in het kader van breed offensief en het coalitieakkoord van het 

nieuwe kabinet 
4. Herontwerp inrichting en financiering arbeidsmarktregio Midden-Limburg 
5. Vormgeven nieuwe Wet Inburgering 
6. Overige beleidsactiviteiten (zoals werkgeversdienstverlening, ESF, Social Return on 

Investment, laaggeletterdheid en het leerwerkloket) 
7. Uitvoering actieplan Dichterbij dan je denkt 
8. Investeringsagenda Midden-Limburg 
9. Samenwerking GGZ 
10. Uitbreiding arbeidsmarktinfrastructuur Ministerie van SZW  
11. Bestaans(on)zekerheid  
12. Menselijke Maat (Participatiewet in balans) 
13. Simpel Switchen in de Participatieketen 
14. Monitoring 

 
De begroting om deze beleids- en uitvoeringsagenda mogelijk te maken is opgenomen in bijlage 1. De 
structuur waarbinnen de regionale ontwikkeling, besluitvorming en uitvoering plaatsvindt is 
opgenomen in bijlage 2. In bijlage 3 is de stand van zaken/evaluatie van de beleidsagenda 2022 
opgenomen. 
 
 
 
  



Bijlage 1:  
 

 
 
  

Begroting arbeidsmarktregio Midden-Limburg 2023
A Ondersteunende diensten vanuit centrumgemeente 344.100
B Monitor Arbeidsmarktregio Midden-Limburg: DAAT 15.000
C Regionaal Lief en Leed 2.000
D Werkbudget facilitering 25.000
E Uitvoeringsplan werkgeversdienstverlening/gecoördineerd WSP 287.600
F Leerwerkloket 324.555
G RMT 432.150
H Aanpak Jeugdwerkloosheid 812.850
I Project Herontwerp 96.000
J Actieplan Dichterbij dan je denkt 375.000
K Overloop 2023: Perspectief op Werk/Post-corona-aanpak 731.000
L Overlegtafel Arbeidsmarkt-Economie-Onderwijs 50.000
M Werkbudget: overig uitvoering Jaarplan AMR 2023 31.826
N Regionaal werkbedrijf 353.990

TOTAAL 3.881.071

Budgetten Arbeidsmarktregio Midden-Limburg 2023
1 Arbeidsmarktmiddelen meerjarig 424.000
2 Arbeidsmarktmiddelen restant 2022: 3.009.991
3 Inleenvergoedingen RMT-medewerkers gemeenten via UWV-kassier* (kostenplaats 62424) 245.000
4 Middelen voor interventies RMT via UWV-kassier* PM
5 Middelen voor LWL via UWV-accountinghouse** (kostenplaats 62131) 102.080
6 Reserveclaim grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling (reserve 50665) 100.000
7 Voorziening Actieplan Jeugdwerkloosheid (voorziening 31164) 0
8 Restantmiddelen voorgaande jaren (overlopend passief) 356.520

TOTAAL 4.237.591
TOTAAL minus overlopend passief 3.881.071
Begroting AMR 2023 3.881.071

*besluitvorming over de inzet van middelen vindt plaats door de deelnemende partijen aan het RMT binnen de overlegstructuur van het RMT
**besluitvorming over de inzet van middelen vindt plaats door de deelnemende partijen aan het LWL binnen de overlegstructuur van het LWL



Bijlage 2: 
 
 

  



Bijlage 3: Stand van zaken/evaluatie Beleidsagenda 2022 

 
De volgende speerpunten zijn genoemd in de beleidsagenda 2022. Een overzicht van de stand van 
zaken maakt deel uit van de agenda van elke stuurgroep AMR-vergadering. 
 

1. Uitvoering en monitoring Post Corona aanpak / Perspectief op Werk.  
Er is gekeken naar de voortgang en de resultaten van alle projecten. De meeste projecten worden in 
2022 beëindigd. Daarbij is gekeken hoe de opbrengsten geborgd worden. Daarnaast loopt een aantal 
projecten door in 2023. Deze worden ondergebracht in de reguliere structuur van de AMR. Een 
overzicht hiervan treft u aan in de bijlage “Post Corona aanpak / Perspectief op werk: afbouw en 
borging”. De werkgroep POW/PCA is inmiddels opgeheven.  
 

2. Borging samenwerking Taskforce economie, onderwijs en arbeidsmarkt. 
Door de Stuurgroep is besloten om de termen “Corona” en ‘Taskforce’ uit de naam te halen. De 
meerwaarde van verbinding van huidige partners arbeidsmarkt-economie-onderwijs is na Corona 
breed onderschreven voor informatie-uitwisseling, afstemming en gezamenlijke aanpak van 
maatschappelijke opgaves, ook in relatie tot de Investeringsagenda/Regiodeal. 
 

3. Implementatie ontwikkelingen in het kader van breed offensief en het coalitieakkoord van het 
nieuwe kabinet. 

Het komende 1,5 jaar staat een aantal wetswijzigingen op de rol. Hierop wordt in het addendum 2023 
verder ingegaan. Het betreft: 

- Breed Offensief, wijziging van de Participatiewet. De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 
2023, mogelijk 1 juli 2023. 

- Participatiewet in balans. In het najaar volgt nadere info vanuit het Rijk. Inwerkingtreding nog 
onbekend. 

- Wijziging Besluit Advisering Beschut Werk. Internetconsultatie en uitvoeringstoets tot 4 
september 2022. Beoogde ingangsdatum 1 juli 2023. 

 
4. Herontwerp inrichting en financiering arbeidsmarktregio Midden-Limburg. 

Op 25 mei 2022 heeft de Stuurgroep AMR akkoord gegeven op de start van een breed en omvangrijk 
traject om te komen tot een koersbepaling van de AMR voor de (middel)lange termijn, met daarvan 
afgeleid keuzes voor de herinrichting van de basis-infrastructuur van de AMR. Inmiddels is de 
projectleider aangesteld en gestart, de kerngroep is geformeerd en gestart, het Procesontwerp voor 
de aanpak is goedgekeurd door de Stuurgroep AMR en de interviewronde is in volle gang. 
 

5. Vormgeven nieuwe Wet Inburgering. 
De inrichting en implementatie van de nieuwe Wet inburgering vindt plaats op lokaal, sub-regionaal en 
regionaal niveau. Het inkoopproces voor de inkoop van de Leerroutes inburgering B1 route en Z-route 
zijn sub regionaal opgepakt, afgerond en belegd bij Gilde Educatie voor alle 8 gemeenten. 
De inkoop van de Onderwijsroute is op regionaal niveau opgepakt en afgrond. Ook deze is belegd bij 
Gilde Educatie.  Vanuit Divosa is de ondersteuningsfunctie voor regionale projectleiders  Nieuwe wet 
Inburgering inclusief financiële dekking beëindigd. In onze regio betekent dit dat projectleider Midden-
Limburg niet meer in functie is. De voorkomende lokale, subregionale en regionale taken worden 
gezamenlijk ingevuld door de beleidsmedewerkers Midden-Limburg, die zo nodig en op afroep bij de 
overleggen van de AMR aanwezig zullen zijn als de inburgerings- en/of AMR-agenda daarom vraagt. 
Een voorbeeld daarvan is de taak financieel ontzorgen.  
 

6. Overige beleidsactiviteiten 
- Werkgeversdienstverlening: going concern op basis van het vastgestelde uitvoeringsplan en de 

verbeterpunten die uit het tevredenheidsonderzoek.  Daarnaast veel betrokken bij integrale 
vraagstukken rondom afstemming Oekrainse vluchtelingen, Leerwerkloket en WSP, SROI-project 
Zorgstart en landelijk actieplan ' Dichterbij dan je denkt'.  

- ESF: going concern totdat nieuwe ronde REACT start 



- Volwasseneneducatie en laaggeletterdheid: going concern binnen afzonderlijke overleg- en 
besluitvormingsstructuur. 

- Leerwerkloket: sinds 1 september is nieuwe coördinator gestart. Het nieuwe businessplan voor de 
komende 5 jaar is door het Rijk uitgesteld in afwachting van de verdere uitwerking van de contouren 
voor de uitbreiding van de arbeidsmarktinfrastructuur van de 35 arbeidsmarktregio’s, zoals 
beschreven in-  de kamerbrief van oktober. 

- Social Return on Investment: de evaluatie over de resultaten van de SROI-verplichtingen over 2021 
is opgeleverd en besproken. Speciale aandacht is uitgegaan naar het uit SROI-ontstane project 
Zorgstart: een initiatief van samenwerkende zorgaanbieders in de regio om gezamenlijk nieuwe 
personeel aan de zorg te binden. 

- Monitoring beleidseffecten: Vanwege andere prioritering icm beperkte capaciteit op going concern 
gesteld, maar biedt goede kansen voor betere monitoring doelen en resultaten op gehele AMR-
terrein. Huidige focus gericht op verbeteren kinderziektes bij huidige beperkte toepassing. Daarna 
in 2023 verbreden en verdiepen. 
 

  
 


