
Over deze kaart
Nederland is onderverdeeld in 35 arbeidsmarktregio’s. Binnen deze regio’s werken gemeenten, UWV en sociale partners samen aan dienstverlening voor 
werkgevers en werkzoekenden. Op 14 en 19 april 2022 organiseerde De Argumentenfabriek twee denksessies met strategisch adviseurs van verschillende 

arbeidsmarktregio’s. Deze kaart laat zien welke strategische vraagstukken de deelnemers zagen voor arbeidsmarktregio’s in de komende raadsperiode. Deze 
inventarisatie is een weergave van de twee denksessies en dient ter inspiratie voor mensen die werkzaam zijn in een arbeidsmarktregio. Met dank aan allen voor 
hun denkwerk. Meer weten? Neem contact op met Petra van de Goorbergh (petra@argumentenfabriek.nl) of Silvie Zonderland (silvie@argumentenfabriek.nl).

Strategische vragenkaart arbeidsmarktregio’s

2022De ArgumentenFabriek De Informatiekaartgemaakt door:

Beleid

Samenwerking

Geld

Dienstverlening

Organisatie

Wat zijn onze opgaven en hoe verhouden die zich tot andere (regionale) opgaven?

Hoe breed kiezen we de opgaven van de arbeidsmarktregio?
Hoe verhouden de opgaven van onze arbeidsmarktregio zich tot andere regionale opgaven?
Hoe verbinden we de politieke en bestuurlijke ambities van gemeenten aan de opgaven van de arbeidsmarktregio?

Hoe verhouden we ons tot landelijk beleid?

Hoe vertalen we landelijk beleid en adviezen naar een eenduidige aanpak voor de arbeidsmarktregio?

Hoe voeren we onze arbeidsmarktstrategie samen uit?

Hoe verbeteren we de samenwerking tussen bestuur, beleid en uitvoering binnen en tussen onze organisaties?
Hoe werken we regionaal samen met oog voor de lokale uitvoering van publieke dienstverlening?

Hoe werken we samen vanuit een gedeeld perspectief?

Hoe verhouden de belangen van alle loketten en aanspreekpunten in een arbeidsmarktregio zich tot elkaar?
Hoe benaderen we arbeidsmarktvraagstukken zowel vanuit het economisch als sociaal domein?

Hoe maken we optimaal gebruik van financiële middelen?

Hoe zetten we budgetten zo in dat ze gekoppeld zijn aan een persoon, in plaats van aan een uitkering of regeling?
Hoe combineren we structureel landelijke, regionale en lokale budgetten voor arbeidsmarktvraagstukken?
Hoe komen we tot structureel beleid als financiering, zoals subsidie, tijdelijk is?

Hoe richten we de organisatie van onze arbeidsmarktregio in?

Welke organisatievorm past het beste bij het werken aan de opgaven van onze arbeidsmarktregio?
Hoe komen we binnen onze organisaties aan voldoende mensen om de arbeidsmarktstrategie uit te voeren?

Hoe kunnen we werken aan onze opgaven?

Hoe helpen we kwetsbare groepen duurzaam aan het werk?
Hoe bereiken we dat meer mensen van werk naar werk gaan, zonder uitkering tussendoor?
Hoe stimuleren we werkenden en werkzoekenden regie te nemen over hun eigen loopbaan?
Hoe houden we aandacht voor mensen die begeleiding nodig hebben bij het vinden en behouden van werk?
Hoe stimuleren en helpen we werkgevers om hun werk inclusiever te organiseren?
Hoe koppelen we werkzoekenden aan werkgevers als ze (nog) niet de juiste kwalificaties hebben?

Hoe komen we tot eenduidige dienstverlening voor werkzoekenden en werkgevers?

Hoe komen we tot één gezamenlijk loket voor werkzoekenden en werkgevers?
Hoe richten we onze gezamenlijke publieke werkgeversdienstverlening in?
Hoe brengen we de vele initatieven voor kwetsbare groepen en werk bij elkaar?
Hoe spelen we flexibel in op actuele vragen van werkgevers, werknemers en werkzoekenden?
Hoe komen we tot een goed werkende duurzame structuur van om- en bijscholing voor werkzoekenden?

Wat zijn voor 
arbeidsmarktregio’s 
strategische vragen  
voor de komende  

vier jaar?
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Over deze kaart
Nederland is onderverdeeld in 35 arbeidsmarktregio’s. Binnen deze regio’s werken gemeenten, UWV en sociale partners samen aan dienstverlening voor 

werkgevers en werkzoekenden. Op 14 en 19 april 2022 organiseerde De Argumentenfabriek twee denksessies met strategisch adviseurs van verschillende arbeids-
marktregio’s. Deze kaart laat zien welke aanbevelingen de deelnemers hadden om de samenwerking tussen partners in de arbeidsmarktregio te verbeteren. Dit is 
een weergave van de twee denksessies en dient ter inspiratie voor mensen die werkzaam zijn in een arbeidsmarktregio. Met dank aan allen voor hun denkwerk. 

Meer weten? Neem contact op met Petra van de Goorbergh (petra@argumentenfabriek.nl) of Silvie Zonderland (silvie@argumentenfabriek.nl).

Samenwerkingskaart arbeidsmarktregio’s

2022De ArgumentenFabriek De Informatiekaartgemaakt door:

Organisatie

Cultuur

Mensen

Formuleer de opgave van de arbeidsmarktregio samen met alle partners, vanuit aansturing, beleid en uitvoering.
Expliciteer met partners wie welke rol en verantwoordelijkheden heeft.
Verdeel de taken zo dat alle partners zich (bestuurlijk) verantwoordelijk voelen voor het eindresultaat.
Sta bij de start van samenwerking met alle partijen stil bij de reden en het doel van de samenwerking.

Werk aan een cultuur waar ruimte is om fouten te maken.
Werk aan een cultuur waar mensen bereid zijn voorbij hun eigen belang te denken.
Deel je eigen (organisatie)opgaven met partners, zodat je transparant kan samenwerken.
Leer over netwerksamenwerking en wat dit betekent voor houding, gedrag en aansturing van professionals.
Leer van de vaak succesvolle samenwerking tussen uitvoerende professionals in de arbeidsmarktregio.

Kies je (gespreks)partners op basis van het onderwerp en beoogd resultaat van de samenwerking.
Versterk de vertegenwoordiging van werkgevers in bestuurlijke overleggen.
Investeer in de (persoonlijke) relatie tussen bestuurders en professionals.

Hoe kunnen 
gemeenten de 

samenwerking in hun 
arbeidsmarktregio 

verbeteren?
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