
Mijlpalen Monitor Juli 2019

Dashboard Utrechtse Werktafel: Hoe staan we ervoor?
2018 2019 2020 20212018Realisatie/prognose Verstreken tijd= evenement

Uitstroom naar werk verhogen x+150 x+250 x+400x

Instroom bij werkgevers verhogen x+150 x+250 x+400x

Start Q2 Uitstroom naar 
betaald werk

Pilot PrO/VSO met circa 10 leerlingen

Baancreatie Zorg en Horeca pilot leerlingen PrO/VSO GereedStart

Pilot Groen met circa 10 leerlingen Uitstroom naar betaald werkStart Q2

Afronding

Ontwikkeling werkwijze succesvol en duurzaam doorstromen 
naar werk leerlingen PrO/VSO; opstellen procesbeschrijving Start Gereed

Regionale uitrol werkwijze leerlingen PrO/VSO regionaal Start Gereed

Toename aantal regionale keyaccounts 201510/11 25

Toename aantal plaatsingen per regionale keyaccount 124 156 19692/40

Implementatie één aanspreekpunt en één set werkgeversinstrumenten 
voor Key-account werkgevers voor plaatsing kandidaten uit de regio

Start Gereed

Slim Matchen:uniform klantbeeld van regionaal 
werkzoekenzoekende-bestand  

>75% in beeld75% in beeld
50% in beeld en onderzoek 
technische mogelijkheden

Start

Alle kandidaten doelgroep banenafspraak in kandidaatverkenner 100%>75%
Technische aansluiting 
gereed

Start

In vervolg op Slim Matchen: Regionale 'treintjes' dienstverlening GereedStart onder voorbehoud

Participatiegraad doelgroep Banenafspraak 44% 47% 50%42%

Harmonisatie werkgeversproces loonkostensubsidie Start Gereed

Onderzoek: verhogen duurzaamheid werk doelgroep Banenafspraak Start Gereed

Nader te bepalen

Indicatie Werkkamer Banenafspraak 1954/2452 3109 Volgt Volgt



De Utrechtse Werktafel is het Regionaal Werkbedrijf voor de 
arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. De Utrechtse Werktafel verbindt 
werkgevers in de regio met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Aan 
de Utrechtse Werktafel werken de uitvoeringsorganisaties (afdelingen Werk 
en Inkomen of regionale sociale diensten) van de 15 gemeenten, het UWV, 
werkgevers en werknemers samen.

Werkgevers en werkzoekenden zijn niet 
gebonden aan gemeentegrenzen. 
Regionale samenwerking is nodig om te 
zorgen voor zo veel mogelijk succesvolle 
matches tussen werkgevers en werkfitte 
werkzoekenden.

Begin 2026 moeten er in totaal 125.000 banen zijn bijgekomen voor mensen 
met een arbeidsbeperking. Dit heet de banenafspraak. Het kabinet heeft deze 
afspraak gemaakt met werkgevers- en werknemersorganisaties. Onze ambitie 
is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Onze 
focus ligt op mensen in de Participatiewet en de Wajong. We laten 
administratieve processen en regelingen beter op elkaar aansluiten en 
proberen het met de juiste instrumenten voor werkgevers zo makkelijk 
mogelijk te maken om mensen uit de doelgroep aan het werk te helpen en te 
houden. We proberen ook de uitval van de doelgroep banenafspraak te 
verlagen door goed te kijken naar het soort werk en hoe dat nog beter bij de 
doelgroep aan kan sluiten.

Impuls Banenafspraak

Aansluiting Onderwijs - Arbeidsmarkt
Op dit moment ligt de werkloosheid laag. Maar door een mismatch op de 
arbeidsmarkt profiteren kwetsbare jongeren hier onvoldoende van. We 
werken samen met onderwijsinstellingen en werkgevers(organisaties) 
concrete acties voor deze groep uit om de aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt te verbeteren. We ontwikkelen een manier van werken om 
kwetsbare jongeren succesvol en duurzaam vanuit school naar werk door te 
laten stromen.

We willen als arbeidsmarktregio beter samenwerken en communiceren vanuit 
de gedachte: één gezicht en één werkwijze. We verbeteren de 
herkenbaarheid en bekendheid van onze dienstverlening door vacatures met 
elkaar te delen en samen kandidaten aan te bieden op vragen van 
werkgevers. We proberen het kandidatenbestand eenvoudiger in beeld te 
brengen en kijken naar vacatures uit het volledige bestand van de gemeenten 
en het UWV.

Krachtige Regio

De Utrechtse Werktafel wil zoveel mogelijk mensen die kunnen en willen 
meedoen zo goed mogelijk, en afgestemd op wat zij aan kunnen, aan het 
werk helpen. We willen de uitstroom uit uitkering en de instroom bij 
werkgevers verhogen. Door een aantrekkende economie is het nu het goede 
moment hier aan te werken.

Strategische Agenda 2018-2021

Regionale samenwerking

De volgende partijen werken samen aan 
de ambitie en verbinden het regionale 
netwerk met de sectoren onderwijs en 
economie: UWV, VNO-NCW, MKB-Utrecht, 
CNV, FNV, Gemeente Stichtse Vecht, WSP  
Utrecht-Midden, WGSP Werk en Inkomen 
Lekstroom, WGSP Krommerijn Heuvelrug, 
FermWerk.

Testimonials Projecten en Experimenten

Nader in te vullen

Nader in te vullen
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