
Legenda Beleid Juridisch Fysiek Economisch KT/LTNaar 
Perspectief 

op werk

Bewustwording/
Communicatie

Regionaal 
beïnvloedbaar

Wat zijn de 
kosten en 
wie is de 

financier?

Is het 
betreffende 
voorstel 
ingediend bij 
Perspectief 
op Werk?

Wat voor type beleidsinstrument is dit voorstel vanuit het 
perspectief van de gemeenten?

Is dit voorstel 
regionaal 
beïnvloedbaar? 

Hier wordt 
bedoeld of 
een voorstel 
op korte of 
lange(re) 
opgepakt kan 
worden. Dit 
zegt dus niet 
iets over het 
moment 
waarop 
resultaten 
worden 
geboekt.



Binnen de kaders? 
Proces/financieel/i

nhoud

Globale toets of aan 
alle kaders is 
voldaan. In het 
raadsvoorstel wordt 
aangegeven van 
welke kaders wordt 
afgeweken.



Duiding voorstellen Dialooggroep Inclusieve arbeidsmarkt

Thema's en voorstellen Beleid Juridisch Fysiek Economisch KT/LT

1 N X J KT

2 J X J KT

3 J X J KT

4 N X J KT

Naar 
Perspectief 

op werk

Bewustwording/
Communicatie

Regionaal 
beïnvloedbaar

Sociaal Instituut Opleidingen - Samenwerking overheid, 
onderwijs, bedrijfsleven, erop gericht om flexibel in te 
spelen op tekorten in de arbeidsmarkt. Focus niet op kennis 
en ervaring, maar op vaardigheden en interesse van 
potentiele werknemers

Scholen op de werkvloer - Het klassieke "meester-gezel" 
model opnieuw toegepast

Functiecreatie propageren en faciliteren - bestaande 
functies opnieuw analyseren en daar taken uitnemen die 
opnieuw in vacature worden geplaatst

De sociale coorperatie - Voor mensen zonder werk die 
ondernemerszin tonen en steun nodig hebben om die zin 
om te zetten in ondernemersactiviteiten



5 J X J KTBewustwording en campagne werkgevers - Werkgevers 
bewust maken van het feit dat er ook arbeidspotentieel zit 
bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt



Duiding voorstellen Dialooggroep Inclusieve arbeidsmarkt

Opmerkingen

Nog niet bekend

Wat zijn de kosten en wie 
is de financier?

Binnen de kaders? 
Proces/financieel/inhoud

Nee, want kosten en 
financiers nog niet bekend

Claim: 850.000 via POW te 
financieren

Bij POW is een claim van 2x 
300K neergelegd. Totale 

kosten volgens voorstel  zijn 
850.000.

De financiële paragraaf van het 
voorstel is niet helder (kosten 
per jaar of twee jaar?). Voorstel 
aansturing en huisvesting 
kernteam niet realistisch.

Claim: 200.000 via POW te 
financieren

J, onder voorwaarde dat 
subsidiering via POW 

mogelijk wordt.

45.000 eerste jaar. Daarna 
35.000 (s) per gemeente

Nee, tenzij gemeenten 
budget beschikbaar stellen 
en ook andere partijen (dan 
gemeenten) bereid zijn te 

investeren 

Genoemde kosten zijn per 
gemeente. Mogelijk 
schaalvoordeel te bereiken bij 
een regionale aanpak



 Claim: 100.000 via POW te 
financieren

Uitvoerbaarheid is afhankelijk 
van derden want er wordt een 
beroep gedaan op 5 trainees van 
de VNG die om niet beschikbaar 
lijken te komen.
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