
In Nederland zijn er 35 arbeidsmarktregio’s waarin 
gemeenten en UWV samenwerken aan dienstverlening 
voor werkgevers en werkzoekenden met als doel om de 
(matching op de) arbeidsmarkt te versterken. Werk in Zicht 
is de arbeidsmarktregio voor 14 gemeenten in de provincie 
Groningen en Noord-Drenthe. Er wordt daarnaast nauw 
samengewerkt met de provincie, met onderwijsinstellingen, 
de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven (SBB) en met sociale partners.
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Samenwerken
SAMENWERKEN LOONT OP DEZE AMBITIES

1. Werkgeversdienstverlening
• Onder andere door één aanspreekpunt voor werkgevers te 

zijn en strategische partnerschappen te vormen waarin met 
werkgevers wordt gewerkt aan sociale impact 

2. Ontmoetingen
• Faciliteren van ontmoetingen tussen werkgevers en werk-

zoekenden (bijvoorbeeld door banenmarkten)

3. Oriëntatie, scholing, begeleiding en matching
• Bijvoorbeeld door middel van een Talentperron (oriëntatie 

en advies), door Kansrijk Opleiden (praktijkgerichte scholing 
en begeleiding), het Leerwerkloket (advies) en Praktijkleren 
(certificaten voor deeltaken)

4. De ontwikkeling en het benutten van de infrastructuur 
• Bijvoorbeeld door het samen benutten en ontwikkelen van 

de dienstverlening van de sociale (leer-) en ontwikkelbedrij-
ven

5. Het benutten, verwerven en inzetten van fondsen en 
subsidies
• Bijvoorbeeld ESF, NPG en JTF.

6. Jeugdwerkloosheid
• Bijvoorbeeld door samen met scholen te werken aan een 

doorlopende lijn van school naar werk.

#samenwerkenloont

Organisatie
HOE WERKT WERK IN ZICHT?

Wat is de (wettelijke) basis van de arbeidsmarktregio?
• De arbeidsmarktregio’s zijn geregeld in de wet Structuur uitvoeringsorganisatie 

werk en inkomen (Suwi). Hierin is vastgelegd dat gemeenten en UWV samen-
werken bij de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden. De centrum-
gemeente heeft daarbij formeel de rol van aanjager en regisseur. Wanneer er 
specifieke middelen naar de arbeidsmarktregio gaan, is de centrumgemeente de 
beheerder van de middelen. De centrumgemeente neemt hierover pas een besluit 
na overleg met andere gemeenten en het UWV. Binnen Werk in Zicht vindt dat 
overleg plaats binnen het Directeurenoverleg WIZ (ambtelijk) en het bestuurlijk 
overleg WIZ (bestuurlijk). De gemeente besluit altijd conform de genomen beslui-
ten in deze overleggen. 

Welke middelen lopen via de arbeidsmarktregio?
• De arbeidsmarktregio ontvangt een basisbedrag voor regionale samenwerking. 

Daarnaast worden incidenteel middelen beschikbaar gesteld (bijvoorbeeld in het 
kader van het crisis- en herstelpakket, een tijdelijke aanpak voor een impuls van de 
matching (Perspectief op Werk) of een tijdelijke impuls voor de aanpak van krapte 
(Dichterbij dan je denkt). De aanvraag voor middelen uit het ESF verlopen ook via 
de arbeidsmarktregio.

Welke samenwerkingsprojecten en -vormen zijn er nog meer?
Vanuit Werk in Zicht werken we met verschillende partners samen in:

1. Werken aan Ontwikkeling
• Een aanpak om het leven lang ontwikkelen voor alle leden van de beroepsbevol-

king in alle fasen van hun leven te versterken (als onderdeel van het Nationaal 
Programma Groningen)  

2. Just Transition Funds
• Het vormgeven van een aanpak om de gevolgen van de klimaattransitie voor onze 

regio te kunnen opvangen, onder andere door maatregelen te nemen voor een 
leven lang ontwikkelen en het creëren van passende werkgelegenheid (op basis 
van Europese subsidies voor regio’s waarin die extra zwaar door de klimaattransitie 
worden getroffen).

Missie
IN ONZE ARBEIDSMARKTREGIO ZORGEN WIJ ERVOOR DAT 
MENSEN MET EEN (POTENTIEEL) KWETSBARE POSITIE OP DE 
ARBEIDSMARKT WEERBAARDER EN WENDBAARDER ZIJN.

We werken samen vanuit de gedachte dat de arbeidsmarkt 
geen grenzen kent. En we doen dat door kennis met elkaar te 
delen, samen projecten te ontwikkelen om vraag en aanbod 
bij elkaar te brengen, werkgevers zoveel mogelijk op dezelfde 
manier te ondersteunen en van één aanspreekpunt te voorzien 
en om gezamenlijk extra middelen uit subsidies en fondsen te 
verwerven. De inwoner staat hierbij centraal, onafhankelijk van 
de uitkering of de regeling die op hem of haar van toepassing is. 
Iedereen moet passende dienstverlening krijgen om toegang te 
kunnen krijgen tot goed en duurzaam werk op de arbeidsmarkt, 
zich daar verder te kunnen ontwikkelen en wendbaar en 
weerbaar te worden of te blijven. 

KANSEN CREËREN WE SAMEN
Klik om video af te spelen op You Tube.

Of ga naar diit webadres:
https://www.youtube.com/watch?v=cQNcbCUlgLE&t=2s

https://www.werkinzicht.nl/
https://www.werkinzicht.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=cQNcbCUlgLE
https://www.youtube.com/watch?v=cQNcbCUlgLE
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Het Regionaal Mobiliteitsteam
Vanaf juli 2021 hebben we samen met de sociale partners, de SBB 
en de onderwijsinstellingen een RMT gevormd waarin werkenden en 
werkzoekenden (ontschotte) dienstverlening krijgen bij het vinden van (ander) 
werk of opleiding.

#samenwerkenloont

Het Regionaal Werkbedrijf
Vanaf 2015 werken we samen met sociale partners aan het creëren van extra 
banen voor mensen met een arbeidsbeperking (de banenafspraak).

Project kansrijk opleiden 
Zorgen voor een aanbod aan basisopleidingen en maatwerkscholing voor 
praktisch opgeleiden , gebaseerd op de vraag op de arbeidsmarkt en kosteloos 
te volgen door de deelnemer

Praktijkleren
Een praktijkverklaring brengt iemand verder in zijn vaardigheden. 
Waardering voor ieders talent.
Bekijk de vlog 

Talentperron
Maak werk van talenten. Arbeidsmarktorïentatie op basis van talent en 
persoonlijke drijfveren. Bekijk hier de video Welkom bij het Talentperron! 
door een van de gidsen van Talentperron. 

Leerwerkloket 
Advies voor inwoners  voor werken en leren
Het leerwerkloket

Social return on investment
Samen zorgen voor extra sociale impact bij investeringen 
Social return award 

Adviseurs Werk in Zicht staan klaar
www.werkinzicht.nl 
Updates via Nieuwsbrief
Aanmelden

Ontmoetingevents 
Op een andere manier ontmoeten om tot een match te komen
Baanborrels in regio 2022

Realisatie 

www.kansrijkberoep.nl www.leerwerkloket.nl

Baanborrels in de regio

Snel contact met een adviseur

Uitreiking social return award

Het Noorden werkt door 
Loopbaanadvies, scholing en matching van werk naar werk
www.hetnoordenwerktdoor.nl

www.hetnoordenwerktdoor.nl

https://www.werkinzicht.nl/
https://www.werkinzicht.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=qFRIYGNoicU
https://kansrijkberoep.nl/
https://groningen.leerwerkloket.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=ZQxfhQFYtLQ
https://www.werkinzicht.nl/baanborrels-in-de-provincies-groningen-en-drenthe-groot-succes-dankzij-anderstaligen/
https://www.werkinzicht.nl/contact/
http://www.middengroningennieuws.nl/midden-groningen-sroi-award-uitgereikt/
https://www.youtube.com/watch?v=Jy3cjuAP1b0
https://www.hetnoordenwerktdoor.nl/

