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Geachte heer, mevrouw,

Werkgevers gaan tot 2026 125.000 banen beschikbaar stellen voor mensen met een

arbeidsbeperking. Dit is geen eenvoudige opgave, vraag en aanbod bij elkaar brengen voor

deze groep is lastig . De leden van ABU, NBBU en OVAL (vertegenwoordigers van private

intermediairs op de arbeidsmarkt) hebben jarenlange ervaring met het aan het werk helpen

en begeleiden van mensen. Mensen die soms een kleine afstand tot de arbeidsmarkt

hebben, maar vaak ook een veel grotere.

Onze leden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van deze enorme

uitdaging. Daarvoor zijn een aantal zaken van belang:

- ruimte voor publiek-private samenwerking (PPS);

- vrije keuze voor werkgevers voor een private of publieke intermediair;

- transparantie en toegankelijkheid van de bestanden met kandidaten en vacatures

Publiek-private samenwerking

Om 125.000 banen te kunnen realiseren is het belangrijk dat samenwerking tussen publieke

en private partijen op de arbeidsmarkt een structureel onderdeel uitmaakt van de

arbeidsmarktinfrastructuur en goed wordt gefaciliteerd.

Wij ervaren dat het belang van publiek-private samenwerking (PPS) in een aantal

arbeidsmarktregio’s wel wordt onderschreven, maar in de praktijk maar beperkt en vaak op

tijdelijke basis voorkomt. In slechts 17 van de 35 marktbewerkingsplannen is opgenomen

dat PPS onderwerp van gesprek is. We zien dat publieke partijen, waarschijnlijk ook onder

druk van bezuinigingen, meer en meer zelf gaan doen, zonder dat de effectiviteit en de

efficiency daarvan objectief is beoordeeld. De kracht van de samenwerking zit in het feit dat

beide partijen kunnen doen waar zij goed in zijn. Publieke partijen hebben de kennis van de

wettelijke regelingen en de kandidaat, private partijen hebben een uitgebreid

werkgeversnetwerk en 25.000 begeleiders en bemiddelaars. Het zou erg inefficiënt en

kostenverhogend zijn om aan publieke zijde een zelfde organisatie op te tuigen.
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Vrije keuze voor werkgevers

In een aantal arbeidsmarktregio’s is nu sprake van gedwongen winkelnering, werkgevers

worden verplicht om gebruik te maken van de bemiddelingsdiensten van publieke partijen.

Sommige werkgevers doen voor de bemiddeling en begeleiding van kandidaten bij voorkeur

zaken met een private intermediair die ze al jarenlang kennen. Andere werkgevers geven de

voorkeur aan het werkgeversservicepunt in de regio. Wij roepen op om keuzevrijheid van

werkgevers te behouden en hen daarin te faciliteren waardoor optimale baankansen kunnen

worden gecreëerd. Alleen zo is er kans op het slagen van het gezamenlijke doel van

125.000 banen voor arbeidsbeperkten in 2026.

Transparantie en toegankelijkheid van bestanden

Uitgangspunt voor een goede bemiddeling en begeleiding is dat UWV en gemeenten hun

kandidaten met bijbehorende competenties en vaardigheden goed in beeld hebben. Van

elke kandidaat moet een profiel gemaakt worden. Om de baankansen bij werkgevers

efficiënt te kunnen verzilveren, is het belangrijk dat publieke en private intermediairs inzicht

hebben in de profielen van kandidaten. Van te weinig kandidaten is op dit moment

voldoende informatie beschikbaar om hen te kunnen matchen op een baan(kans). Het is

van belang om dit op korte termijn te realiseren. Daarnaast is het belangrijk dat

intermediairs de kandidaten ook daadwerkelijk kunnen benaderen en uitnodigen voor

kennismakingsgesprek of sollicitatie. Vanzelfsprekend onder voorwaarden van privacy en

kwaliteit. Nu wordt die toegang nog niet altijd gerealiseerd, wat tot teleurstelling leidt bij

werkgever en kandidaat. Verbetering van dit proces is daarom wenselijk. Wij leveren

daaraan graag een bijdrage.

ABU, NBBU en OVAL vragen u om erop toe te zien dat publiek-private samenwerking

daadwerkelijk tot stand komt in de arbeidsmarktregio’s en om de expertises en

mogelijkheden van alle partijen te benutten.

Private partijen

- hebben meer handelingsvrijheid om bijvoorbeeld mensen in dienst te nemen;

- hebben een uitgebreid werkgeversnetwerk dat ingezet kan worden;

- brengen jarenlange expertise mee als het gaat om het aan het werk helpen en

begeleiden van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt met heel specifieke

beperkingen;

- kunnen ondersteunen bij het in kaart brengen van competenties van kandidaten.

We stellen voor in de regio’s experimenten uit te voeren met publiek-private samenwerking,

resultaten te delen en succesvolle vormen te verspreiden.

Vanzelfsprekend zijn wij tot nadere toelichting bereid.

Met vriendelijke groet,

Kick van der Pol Jurriën Koops Bart-Jeroen Croll

Voorzitter OVAL Directeur ABU Voorzitter NBBU


