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Als regio Amersfoort hebben we daarom een actieplan opgesteld en ingediend bij het 
ministerie van SZW. Het ministerie heeft dit plan goedgekeurd waardoor we in 
aanmerking komen voor een bedrag van 1 miljoen euro in 2019 en bij goede voortgang 
nogmaals 1 miljoen euro in 2020.

Samenvatting
Voor de arbeidsmarktregio Amersfoort is het actieplan: 'Amersfoort Werk(t) voor 
iedereen' opgesteld. De staatssecretaris Tamara van Ark beoordeelde of het actieplan in 
lijn is met de 'Intentieverklaring Perspectief op Werk'. Dit is het geval en het plan heeft
26 September jl. goedkeuring gekregen. Vanaf deze datum heeft het plan een looptijd 
van twee jaar.

Inleiding
Werkgevers (VNO-NCW, MKB Nederland, LTD Nederland), gemeenten (VNG, G4, G40), 
UWV, MBO-Raad, OCW en SZW hebben zich verbonden aan de Intentieverklaring: 
Perspectief op Werk. Hierin wordt gesteld dat in deze fase van arbeidskrapte iedereen 
nodig is. Alle partijen die actief zijn op de arbeidsmarkt zien daarbij extra kansen voor 
mensen die minder makkelijk een baan kunnen vinden. Met een versnelde en effectieve 
bemiddeling kan ook deze groep bijdragen aan maatschappelijke en economische groei.

Het actieplan is een extra impuls bovenop de reguliere werkzaamheden en targets van 
het regionale Werkgeversservicepunt (WSP). Het doel van het actieplan is dat dit 
structurele resultaten op gaat leveren in de vorm van een groter network, grotere 
bekendheid en (nieuwe) werkwijzen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te 
plaatsen. Inmiddels wordt de implementatie vormgegeven. Dit valt onder de 
verantwoording van het regionaal Werkbedrijf.

Het actieplan 'Arbeidsmarktregio Amersfoort Werk(t) voor iedereen' is een gezamenlijke 
inspanning van de arbeidsmarktregio Amersfoort. Onder andere CNV, FNV, VNO-NCW, 
MKB MN, UWV, MBO, RWA/Amfors, UWV, het regionale Werkgeversservicepunt, 
uitvoeringsorganisatie BBS (Baarn, Bunschoten en Soest) en de verschillende 
regiogemeentes zijn betrokken bij de totstandkoming van dit actieplan.
Binnen het actieplan hebben ook 4 van de 5 voorstellen vanuit de regiodialoog die de 
gemeenteraad in april en mei heeft geinitieerd in het kader van een inclusieve 
arbeidsmarkt een plek gekregen. Doel van deze dialoog was om samen met de lokale 
partners regionale opgaven in kaart te brengen, oplossingen te zoeken voor knelpunten 
en uitvoeringsvraagstukken.

Financien
Op 26 September 2019 heeft de staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
per brief bevestigd dat het actieplan is goedgekeurd en dat er bij de nog te ontvangen 
decembercirculaire 2019 middels een decentralisatie uitkering een incidenteel bedrag 
van € 1 miljoen inclusief BTW toegekend gaat worden aan de arbeidsmarktregio. Dit 
bedrag, bedoeld voor de regio, komt bij de gemeente Amersfoort als centrumgemeente 
binnen.

Werkgeversdienstverlening WSP
In het kader van het verbeteren van de werkgeversdienstverlening wijzen wij u ook 
graag op de onlangs gestarte campagne 'WSP Werkt voor iedereen'. We hopen hiermee 
het WSP regio Amersfoort meer bekendheid te geven onder werkgevers om ze te 
inspireren bij het zoeken van personeel. Dit moet zorgen voor meer kansen voor de 
werkzoekenden (met afstand tot de arbeidsmarkt).
De afgelopen maanden hebben we diverse materialen en uitingen ontwikkeld. Zo is 
onder andere de website van het regionale WSP: www.wspregioamersfoort.nl voiledig 
vernieuwd. De nieuwe website is moderner, dynamischer en weer helemaal up to date. 
Met inspiratieverhalen, nieuws en duidelijke informatie. Ook hebben we de campagne op 
social media verbonden aan de hashtag #wspwerkt. Al ons campagnenieuws delen we 
met deze hashtag.
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Gezien het tijdstip van goedkeuring van het actieplan en toekenning van de 
decentralisatie uitkering in december 2019 verwachten wij in 2019 geen besteding van 
deze middelen.

Communicatieboodschap
Het goedgekeurde actieplan 'Amersfoort Werk(t) voor iedereen' is een extra impuls 
bovenop de reguliere werkzaamheden en targets van het Werkgeversservicepunt (WSP). 
In het plan staat hoe we kansen die de huidige arbeidsmarkt biedt, optimaal kunnen 
benutten.
Het doel van het actieplan is dat dit structurele resultaten op gaat leveren in de vorm 
van een groter network, grotere bekendheid en (nieuwe) werkwijzen om mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen. Inmiddels wordt de implementatie 
vormgegeven. Dit valt onder de verantwoording van het regionaal Werkbedrijf.


