
Arbeidsmarktregio Werk in Zicht

In onze arbeidsmarktregio zorgen wij ervoor dat mensen met een 

(potentieel) kwetsbare positie op de arbeidsmarkt weerbaarder en 

wendbaarder zijn. 



Basis SUWI-wetgeving

Vastgesteld in 2012  - gewijzigd in 2020 

• vormgeving arbeidsmarktregio’s (UWV en gemeenten)
• regionale werkgeversdienstverlening
• regionale werkzoekendendienstverlening
• transparante arbeidsmarkt



Landelijke koers 

Het Rijk zet in op regionale samenwerking op het gebied van arbeidsmarktbeleid.   

• SUWI  - basis arbeidsmarktregio’s 
• Breed offensief 
• Regiodeals / Nationale Programma’s 
• Steun en herstelpakket  – crisispakket
• Regionale Mobiliteitscentra 
• Arbeidsmarktinfrastructuur  

• Toekomst > Commissie Borstlap & Het Betere Werk



Werk in Zicht 
Arbeidsmarktregio Groningen & Noord-Drenthe

• 5 subregio’s
• 14 gemeenten in Groningen en Noord-Drenthe  

• Werkpleinen
• Sociale Ontwikkel bedrijven

• UWV
• Provincie

Partners
• Scholen 
• Sociale partners
• Werkgeversorganisaties
• Brancheorganisaties



#samenwerkenloont!

Waarom samen?

• Werk, ontwikkeling, scholing en werkgevers kennen geen (gemeente)grenzen.

• Gebruik maken van elkaars kennis, kunde, innovatie en organiserend vermogen

• Gezamenlijk extra middelen 

• Gaat om een plus op de basisdienstverlening



Werk in Zicht in de praktijk

Bereiken 
• Kansrijkberoep.nl
• Werkfestival/talenttour 2023
• Banenevent borrels, Afspraaktapa’s
• Talentperron (no wrong door)
• Het Noorden Werkt Door 



Werk in Zicht in de praktijk

Ontwikkelen
• Werkfit (basisvaardigheden)
• Kansrijk Opleiden  (praktijkgerichte scholing)
• Leerwerkloket (keuzehulp)
• Praktijkverklaring  (validatie)
• Route Arbeid, Route entree (preventief)
• Jobcoaching / Loopbaancoaching



Werk in Zicht in de praktijk

Duurzame inzetbaarheid 

• Strategisch partnerschap werkgevers
• Sociaal Impact Ondernemer

• Één aanspreekpunt
• Harmonisatie instrumenten
• Matchen 
• Functiecreatie 
• Jobcoaching
• Maatwerkscholing
• Open Hiring
• Afspraakbanen
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• Één ingang werkgevers   www.werkinzicht.nl

http://www.werkinzicht.nl/


• www.kansrijkberoep.nl

http://www.kansrijkberoep.nl/


Samenwerkingskansen 

Werken aan Ontwikkeling - Nationaal Programma Groningen
Samenwerking van 29 partners
Thema leren en werken 

Interventies om Leven lang ontwikkelen te organiseren 
van wieg tot pensioen



Just Transition Fund

Opvangen van de economische en sociale gevolgen van de klimaattransitie en  
werken aan een groene economie die bijdraagt aan de brede welvaart, met 
nieuwe werkgelegenheid

Economische perspectief
Groen Perspectief
Menselijk kapitaal en maatschappelijk perspectief

330 miljoen tot 2027 



Vragen??


