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1. Inleiding 
Dit marktbewerkingsplan beschrijft de ontwikkeling van vraag en aanbod op de 

regionale arbeidsmarkt en geeft aan waar kansen liggen voor werkzoekenden 

die een beroep doen op dienstverlening van gemeenten en UWV. Daarnaast 

wordt in gegaan op de Banenafspraak, de potentiële doelgroep voor deze af-

spraak en de wijze waarop partijen in het Werkbedrijf zich hard maken voor het 

realiseren van de Banenafspraak in arbeidsmarktregio Haaglanden.   

 

Het marktbewerkingsplan bestaat uit een viertal delen: 

 

Deel A 

Het eerste deel - de arbeidsmarktanalyse - is grotendeels gebaseerd op het rap-

port van UWV met als titel “Regio in Beeld”, aangevuld met nadere analyses van 

de betreffende gemeenten. Dan gaat het in eerste instantie om de afdeling Socia-

le Zaken en Werkgelegenheid. In de uitvoering willen de gemeenten echter steeds 

meer de samenhang met Economische Zaken en Onderwijs gaan benutten. Vanuit 

het oogpunt van de ondernemer en dus ook vanuit werkgelegenheidsperspectief 

is het van belang dat met name EZ en SZ elkaar en de bedrijvigheid in de regio 

versterken. Iedere vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Op de (middel)lange 

termijn is beïnvloeding van de aansluiting Onderwijs/Arbeidsmarkt een belangrijk 

aandachtpunt. 

 

Zowel de vraag als de aanbodzijde van de arbeidsmarkt komt in dit deel aan de 

orde en het geheel wordt afgesloten met een algemeen samenvattend beeld, 

waarin de eerste aanzet gegeven wordt voor de invulling van de marktbewerking. 

 

Deel B  

In deel B staan het regionaal Werkbedrijf en de Banenafspraak uit het Sociaal 

Akkoord centraal. Met het Regionaal Werkbedrijf wordt de netwerkorganisatie 

bedoeld, geen écht bedrijf. Het Werkbedrijf Haaglanden is een samenwerkings-

verband van bestuurlijke vertegenwoordigers namens de vijf gemeenten, het 

UWV, werkgevers en vakbonden. In de landelijke Werkkamer is afgesproken dat 

juist deze  partijen vanaf 1 januari 2015 de Banenafspraak in de regio vorm geven, 

ieder vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid.  

 

Gemeenten, UWV en sociale partners werken al ruim 10 jaar samen binnen het 

Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA) Haaglanden. Het nieuwe Werkbedrijf 

plukt de vruchten van deze samenwerking. Zo is de regionale werkgeversdienst-

verlening binnen deze structuur tot stand gekomen. Waar mogelijk wordt verder 

gebouwd op samenwerkingsverbanden die hun waarde hebben bewezen. 
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Deel C 

Het operationeel plan werkgeversdienstverlening – deel C - is geschreven door de 

managers van de Werkgevers ServicePunten (WSP’s). Het gaat in op de hoofdlij-

nen en signaleert waar mogelijke kansen liggen. De managers WSP van gemeen-

ten en UWV gaan met hun accountmanagers nog een slag dieper in de uitwerking, 

daarbij kiezen zij voor een sectorbenadering om de plaatsingsambitie te realise-

ren.  

 

Deel D 

Het vierde en laatste deel van dit marktbewerkingsplan bevat cijfers en feiten die 

gebruikt zijn bij het schrijven van de eerste drie delen. 

Daarnaast wordt enige aanvullende informatie over de werkgeversdienstverlening 

gegeven. Het spreekt vanzelf dat deze dienstverlening dynamisch van aard is en 

waar nodig meebeweegt met signalen uit de praktijk en de inbreng van sociale 

partners binnen het werkbedrijf. 
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