
Q & A’s Perspectief op Werk

Uitgangspunten

Wat is Perspectief op Werk?
Perspectief op Werk is een extra impuls om de arbeidstoeleiding 
van mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig 
de weg naar werk vinden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan mensen 
met een beperking, statushouders, mensen die al langdurig langs 
de kant staan, mensen uit krimpsectoren. Een intensievere 
publiek-private samenwerking moet zorgen voor goede matches 
tussen werkzoekenden en werkgevers. Perspectief op Werk is 
naast een extra impuls ook een leertraject om vanuit de praktijk 
te bezien hoe de bemiddeling van deze groep verbeterd kan 
worden. Benadrukt wordt dat Perspectief op Werk niet in de 
plaats komt van bestaande initiatieven, maar deze met de 
regionale doe-agenda juist verbindt en versterkt. 

Waarom is PoW nodig? 
De Nederlandse werkgevers staan te springen om mensen  
die aan de slag kunnen en dat biedt kansen voor aanzienlijke 
groepen werkzoekenden. Een extra en effectieve bemiddeling 
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk  
zal bijdragen aan meer maatschappelijke participatie en 
economische groei. Dit is goed voor deze mensen, het 
bedrijfsleven en voor de samenleving. 

Waartoe dient de Intentieverklaring?
Werkgevers (VNO-NCW, MKB Nederland, LTO Nederland), 
gemeenten (VNG, G4, G40), UWV, MBO-Raad, OCW en SZW 
hebben met de Intentieverklaring Perspectief op Werk een 
oproep aan de arbeidsmarktregio’s gedaan om de kansen die  
de huidige arbeidsmarkt biedt, optimaal te benutten.  
De afspraken in de Intentieverklaring vormen hiermee het 
uitvoeringskader voor de regionale actieplannen.

Wat zijn de afspraken in de Intentieverklaring?
De volgende bestuurlijke afspraken uit de Intentieverklaring 
vormen de kern van Perspectief op Werk:
I.   Arbeidsmarktregio’s maakt een actieplan, waarbij het 

voortouw ligt bij de centrumgemeente en een 
vertegenwoordiger van werkgeverszijde. Door alle in de  
regio betrokken partijen (o.a. de andere gemeenten, UWV, 
werkgevers, onderwijsveld) actief te betrekken bij het 
opstellen van het actieplan borgen zij het publiek-private 
samenwerkingsverband. 

II.  De focus in dat plan ligt op een korte termijn doe-agenda 
voor de huidige kansen die de krappe arbeidsmarkt biedt.  
De inhoud uit de intentieverklaring Perspectief op Werk is 
hierbij leidend. 

III.  Partijen formuleren hierin een duidelijke gedefinieerde en 
concrete, kwantitatieve ambitie met het aantal matches dat 
vanuit Perspectief op Werk voor 2019 worden gerealiseerd. 
Zij maken afspraken hoe ze dit in de regio gaan organiseren.

Waarom wordt er onder de afspraken verwezen 
naar de werkgeversdienstverlening?
Het succes van Perspectief op Werk is mede afhankelijk van 
goede werkgeversdienstverlening. Het is daarom belangrijk dat 
de partijen, naast de uitvoering van de doe-agenda, blijven 
investeren in het verder versterken van de regionale 
werkgeversdienstverlening, met voldoende oog voor regionaal 
maatwerk en vereenvoudiging voor werkgevers, o.a.:
•  Eén gezamenlijk aanspreekpunt in de regio voor werkgevers, 

waar ook private bemiddelaars zich bij aan kunnen sluiten;
•  Het inzichtelijk maken van werkzoekenden van UWV en 

gemeenten op het WSP, ook voor werkgevers en private 
bemiddelaars; 

•  Komen tot een verdere harmonisering en vereenvoudiging van 
instrumenten en processen in de regio, ook tussen gemeenten 
en UWV, om zo de dienstverlening te verbeteren en 
administratieve lasten te beperken.

Komt Perspectief op Werk in de plaats van de 
Banenafspraak?
Perspectief op werk komt nadrukkelijk niet in de plaats van 
bestaande initiatieven zoals de Banenafspraak, maar biedt een 
extra gezamenlijke doe-agenda die ook bestaande initiatieven 
verbindt en versterkt. Daarnaast heeft Perspectief op Werk, in 
tegenstelling tot de Banenafspraak, betrekking op de brede 
groep kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Wat is de doelgroep van werkzoekenden van 
Perspectief op Werk?
Perspectief op Werk heeft betrekking mensen die willen en kunnen 
werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden. Dit hoeven 
niet alleen mensen met een uitkering te zijn. Het kan bijvoorbeeld 
ook gaan over mensen die vanuit het Voortgezet Speciaal 
Onderwijs en Praktijk Onderwijs instromen op de arbeidsmarkt.

Wat wordt er bedoeld met Publiek-Private 
samenwerking?
Onder publiek-private samenwerking wordt in de eerste plaats 
bedoeld de regionale samenwerking tussen werkgevers en 
publieke dienstverleners als gemeenten, UWV en onderwijs-
instellingen. De kracht van Perspectief op Werk is dat in de 
arbeidsmarktregio’s de wethouders van de centrumgemeente als 
vertegenwoordiger van de publieke partijen en de regionale 
vertegenwoordiger van werkgeverszijde gezamenlijk het 
voortouw nemen bij het opstellen en uitvoeren van het regionale 
actieplan. Daarnaast zijn er ook de private intermediairs. Private 
intermediairs kunnen een rol spelen in de werving, selectie, het 
werkfit maken van mensen en het doorontwikkelen van mensen 
om de kans op duurzaam werk te vergroten. Afhankelijk van de 
specifieke behoefte van de arbeidsmarktregio’s kan hiervoor 
gekozen worden. 
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Uitvoering 

Wat wordt er gevraagd van de 
arbeidsmarktregio’s?
In verband met de oproep Perspectief op Werk worden de 
wethouders van centrumgemeenten en regionale vertegen-
woordigers van werkgeverszijde gevraagd om een actieplan  
op te stellen voor hun regio. Daarbij is het verzoek om alle 
relevante partijen in de regio (zoals andere gemeenten, 
werkgevers, UWV en onderwijsveld) actief te betrekken.  
De focus in het regionaal actieplan dient te liggen op een korte 
termijn doe-agenda voor het verzilveren van de huidige kansen 
die de krappe arbeidsmarkt biedt. Een intensievere publiek-
private samenwerking moet zorgen voor goede matches tussen 
werkzoekenden en beschikbaar werk. 

Wat wordt bedoeld met de regionale  
doe-agenda?
Met regionale doe-agenda wordt de concrete aanpak in het 
actieplan bedoeld. Daarin wordt beschreven hoe en met welke 
activiteiten de regionale ambitie wordt verwezenlijkt.  
Gevraagd wordt om aan te geven wat daarbij de verbetering is 
ten opzichte van de bestaande situatie.

Hoe ziet de Perspectief op Werk aanpak er  
op hoofdlijnen uit?
Als handreiking naar de arbeidsmarktregio’s is er naar aanleiding 
van de Intentieverklaring een vier pijler-aanpak opgesteld.  
Deze is verwerkt in de Call for Action (zie bijlage).

Waar dient het regionale actieplan aan  
te voldoen?
In de Call for Action zijn de 9 onderdelen die terug dienen te 
komen in het regionale actieplan nader uitgewerkt. 

Hoeveel pagina’s dient het actieplan te bevatten?
Het Actieplan dient in ieder geval de 9 genoemde onderdelen te 
bevatten. In de Call for Action staan bij de eerste 7 onderdelen 
indicatief het maximaal aantal pagina’s per onderdeel 
beschreven. 

Waar is de concrete, kwantitatieve ambitie van 
het aantal matches op gebaseerd?
Op basis van een analyse van de arbeidsmarktregio dient een 
concrete kwantitatieve ambitie geformuleerd te worden.  
Daarbij moet er een duidelijke correlatie zijn met het aantal 
werkzoekenden, het aantal vacatures en de kansen en 
uitdagingen in de regio.

Welke kosten kunnen worden opgevoerd in  
de doe-agenda?
Regio’s maken kans op een impulsfinanciering van 1 miljoen 
euro per jaar. Deze financiële bijdrage vindt plaats bovenop de 
inzet en bijdragen vanuit de eigen reguliere budgetten van 
(betrokken) partijen in de arbeidsmarktregio. In het actieplan 
dient er een totaaloverzicht te komen instrumenten, financiële 
middelen (incl. de 1 mln) en capaciteit (van UWV, gemeenten en 
onderwijsveld) die zullen worden ingezet voor het realiseren van 
de ambitie. 

Wat wordt er gevraagd van regionale 
samenwerking met andere partijen dan  
de bestuurlijk trekkers?
Regionale samenwerking is een vereiste bij het realiseren van  
de doe-agenda. Het is aan de arbeidsmarktregio’s hoe en in 
welke mate zij andere partijen betrekken bij het opstellen en 
implementeren van de doe-agenda. De wethouder van de 
centrumgemeente en de vertegenwoordiger aan werkgeverszijde 
voeren hierover de coördinatie. 

Hoe wordt de doe-agenda beoordeeld?
De stuurgroep zal de actieplannen beoordelen op onder meer  
de volgende criteria:
• Onderschrijft het plan de doelstellingen en gedachte van PoW?
• Staan alle voorgeschreven onderdelen erin.
•  Is er een duidelijke correlatie tussen analyse enerzijds en 

ambitie/aanpak anderzijds
•  Beschrijft de doe-agenda concrete stappen om de ambitie  

te behalen?
• Is de doe-agenda afgestemd met partners in de regio?
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Ondersteuningsstructuur van Perspectief op Werk

Welke organisatievorm krijgt Perspectief op 
Werk?
Op regionaal niveau is het aan de samenwerkende partijen in de 
arbeidsmarktregio om de samenwerkingsstructuur te bepalen 
(zie onderdeel 4 van het regionale actieplan: betrokkenen en 
samenwerking). Omdat het uitvoeren van een concrete doe-
agenda voorop staat wordt de suggestie gedaan om zoveel 
mogelijk gebruik te maken van bestaande structuren. 

De publiek-private initiatiefnemers achter de Intentieverklaring 
Perspectief op Werk gaan de arbeidsmarktregio’s helpen en 
ondersteunen bij het uitvoeren van de doe-agenda. Vanuit dat 
doel is er op landelijk niveau een brede stuurgroep samengesteld 
met opdrachtgevers vanuit de stakeholders (VNO-NCW, MKB-
Nederland, LTO Nederland, VNG, G4, G40, MBO Raad, UWV en 
ministeries van OCW en SZW) én een landelijk 
ondersteuningsteam bestaande uit ambassadeurs van dezelfde 
stakeholders. 

Welke rol heeft de stuurgroep? 
De landelijke stuurgroep stelt de kaders vast voor de regionale 
actieplannen, beoordeelt de actieplannen (uiteindelijke 
besluitvorming door staatssecretaris) en ondersteunt en 
monitort de voortgang in de regio’s. 

Welke rol heeft het landelijk 
ondersteuningsteam?
De bovengenoemde stakeholders hebben vanuit hun achterban 
medewerkers benoemd die samen een landelijk 
ondersteuningsteam vormen. Deze mensen geven onder meer 
ondersteuning en advies bij het opstellen en uitvoeren van de 
actieplannen, kunnen door de regio’s ingeschakeld worden om 
de doelstellingen van Perspectief op Werk toe te lichten en 
knelpunten op te lossen, leggen verbinding met de landelijke 
initiatieven die er al zijn en zorgen ervoor dat geleerde lessen 
tussen de regio’s worden gedeeld en worden ingezet om beleid 
en dienstverlening structureel te verbeteren. Daarnaast wordt 
vanuit het ondersteuningsteam de algemene voortgang 
bewaakt, de algemene communicatie verzorgt en de landelijke 
overlegstructuur op bestuurlijk niveau onderhouden.  
De arbeidsmarktregio’s en het ondersteuningsteam komen op 
vaste momenten bij elkaar.

Wat is de rol van de koplopers en hoe zijn zij 
geselecteerd?
De koplopers geselecteerd zijn op basis van hun eigen 
aanmelding en regionale spreiding. De rol van de koplopers is 
om als eerste met het ondersteuningsteam na te denken over 
het regionale actieplan. Vanuit die hoedanigheid hebben ze hun 
feedback gegeven op een conceptversie van de call for action.
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Aanvraag

Hoe kan een arbeidsmarktregio een aanvraag 
voor financiering van de doe-agenda indienen?
De arbeidsmarktregio kan het regionale actieplan – voorzien van 
handtekeningen – sturen naar postbusPoW@minszw.nl. Dit kan 
in de periode tot uiterlijk 15 juli 2019 op ieder gewenst moment. 
Wel wordt geadviseerd om over de inhoud van het actieplan 
tijdig de afstemming te zoeken met het ondersteuningsteam. 
Om het actieplan aan de gestelde kwaliteitseisen te laten 
voldoen ondersteunt en adviseert dit team de regio’s. Zie ook de 
algemene planning in hoofdstuk 4 van de Call for Action.

Hoe ziet het proces van beoordelingen van de 
ondertekende actieplannen eruit?
De stuurgroep Perspectief op Werk adviseert de staatssecretaris 
van SZW over de te fiatteren actieplannen. Het ondersteunings-
team bereidt dit advies voor. Na het besluit van de staats-
secretaris van SZW wordt de arbeidsmarktregio zo spoedig 
mogelijk geïnformeerd. Hiermee kan de regio van start gaan 
(als dat nog niet het geval was). 

Hoe en wanneer worden de financiële middelen 
voor goedgekeurde plannen uitgekeerd?
De financiële middelen zullen middels een decentralisatie-
uitkering overgemaakt worden naar de centrumgemeente onder 
de noemer “Perspectief op werk” volgens de gebruikelijke 
systematiek. 
Dit is in 2019 nog mogelijk bij september- en decembercirculaire. 
Om in aanmerking te komen voor het uitkeren van middelen bij 
septembercirculaire dient een concept van het regionale 
actieplan uiterlijk op 15 april te zijn ingediend bij het 
ondersteuningsteam via de postbusPoW@minszw.nl.  
Na ontvangst van het actieplan gaat het ondersteuningsteam 
hierover het gesprek aan met de regio. Zie ook de algemene 
planning in hoofdstuk 4 van de Call for Action.

Welke looptijd heeft Perspectief op Werk?
Het actieplan heeft betrekking op een periode van maximaal 
twee jaar (24 maanden) vanaf datum goedkeuring actieplan door 
staatssecretaris van SZW. Hiervoor is gekozen omdat naar 
verwachting een groot deel van de actieplannen in de tweede 
helft van 2019 geoperationaliseerd zullen worden. In februari 
2020 zal er tijdens een landelijke bijeenkomst een tussentijdse 
evaluatie worden uitgevoerd. Mede op basis hiervan zal besloten 
worden of de financiële middelen ook voor het tweede jaar 
zullen worden uitgekeerd.
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Monitoring voortgang

Waar wordt op gemonitord?
De monitoring gaat daarbij niet om het afrekenen op de 
behaalde resultaten, maar om de goede voortgang en het 
inzetten op lerend vermogen. Centraal staat de concrete, 
geleverde inspanning om mensen van een afstand naar de 
arbeidsmarkt te leiden, de werkgeversdienstverlening te 
verbeteren en te komen tot een praktische publiek-private 
samenwerking. 

Hoe wordt het uitwisselen van leerervaring 
ondersteund?
Periodieke bijeenkomsten, gericht op het uitwisselen van de 
voortgang en het delen van goede voorbeelden en van 
knelpunten. Doel van de bijeenkomsten is niet het vergelijken 
van het resultaten, maar het inzichtelijk maken van 
leerervaringen en resultaten en vragen dus een transparante 
houding van betrokken partijen. De arbeidsmarktregio’s en het 
landelijk ondersteuningsteam komen op vaste momenten bij 
elkaar. Regio’s delen op periodieke basis (zo’n 4 keer per jaar) 
behaalde resultaten (plaatsingen en voortgang werkgevers-
dienstverlening) met elkaar en het landelijk ondersteuningsteam. 
Het doel daarvan is om van elkaar te leren en te onderzoeken of 
de aanpak nog effectiever kan worden. Deelname door 
arbeidsmarktregio’s aan deze bijeenkomsten is niet vrijblijvend. 
Het is een voorwaarde voor de extra middelen. 

Is sprake van een inspannings- of 
resultaatverplichting?
Het programma PoW is vooral bedoeld om een versnelling te 
geven op activiteiten die nu reeds in de regio’s plaatsvinden, om 
vraag en aanbod bij elkaar te brengen en zo match op werk te 
realiseren. Om voor financiering in aanmerking te komen dient 
een doe-agenda te worden ingediend (resultaatverplichting). 
Voor de uitvoering van deze agenda geldt een inspannings-
verplichting. 

Wanneer is sprake van goede voortgang?
Als uit de resultaten blijkt dat de kwantitatieve doelen zijn 
behaald of dat partijen de beoogde inspanningen hebben 
gepleegd die in het plan zijn omschreven om die doelen te 
behalen dan wel dat regionale samenwerkingspartners 
gezamenlijk maatregelen hebben getroffen om doelen en 
inspanningen beter met elkaar in overeenstemming te brengen 
op basis van een aanvullende analyse, dan is er sprake van een 
goede voortgang. Uiterlijk in februari 2019 zal aan de hand van 
de voortgang en evaluatie en de bijeenkomsten bezien worden 
of er sprake is van een goede voortgang. Zie ook is sprake van 
een inspannings- of resultaatverplichting?

Ik heb nog vragen...
Vragen en ondersteuningsverzoeken kunnen gemaild worden 
naar postbusPoW@minszw.nl. Denk bijvoorbeeld aan 
ondersteuning bij het opstellen van het actieplan, informatie 
over landelijke ontwikkelingen en ondersteuning bij het 
organiseren van een bovenregionale ontwikkelsessie op specifiek 
thema’. Het ondersteuningsteam zal vervolgens z.s.m. contact 
opnemen.
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