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Tweede AKC-College ‘Arbeidsmarktgegevens en werk zoeken met een beperking’ 

 

Datum:  Donderdag 31 maart 2016 

Tijd:   16:00 - 19:00 

Locatie: UWV Utrecht (Moeder Teresalaan 200, 3527 WB Utrecht) 

 

Op 26 november 2015 vond het eerste AKC-college plaats in het kader van het onderzoek naar 

arbeidsmarktinformatie over werkzoekenden met arbeidsbeperkingen, werkgevers en het werk bij die 

werkgevers. Dat was een zeer levendige en inspirerende sessie waar we nu een vervolg aan willen 

geven! In dit tweede AKC-college presenteren de onderzoekers hun definitieve bevindingen en geven 

ze een advies aan de beroepsgroep arbeidsdeskundigen voor mogelijke vervolgstappen. 

 

Programma 

15.30 - 16.00: Inloop 

16.00 - 17.45: Deel 1 

17.45 - 18.15: Pauze met broodjes 

18.15 - 19.00: Deel 2 

19.00: Afsluiting 

 

We hopen dat u ook (weer) aanwezig zult zijn. U kunt zich via de onderstaande link voor dit AKC-

college inschrijven: 

https://www.arbeidsdeskundigen.nl/evenementen/56cd65a7467da7d100339e37/akc-college-

arbeidsmarkt-gegevens-en-werk-zoeken-met-een-beperking/registreren  

 

Toelichting 

Het onderzoeks- en adviesbureau Regioplan heeft in opdracht van het AKC onderzoek gedaan naar 

de arbeidsmarktinformatie die nodig is om werkzoekenden met een arbeidsbeperking succesvol te 

kunnen koppelen aan werkgevers en het werk bij die werkgevers. Dit levert kennis voor 

arbeidsdeskundigen, werkgeversservicepunten, gemeentelijke klantmanagers, jobcoaches en re-

integratiedeskundigen. Het komen tot relevante arbeidsmarktinformatie is een zoektocht vanuit twee 

perspectieven: dat van de werkzoekenden met een arbeidsbeperking en dat van de werkgevers. Deze 

zoektocht is uitgemond in een compact overzicht van de benodigde arbeidsmarkinformatie om vraag 

en aanbodzijde op elkaar aan te laten sluiten. De input hiervoor kwam uit bijeenkomsten met 

arbeidsdeskundigen en gesprekken met verscheidene experts van werkgevers- en 

werknemersorganisaties, afzonderlijke werkgevers, professionals op het gebied van 

arbeidsbemiddeling en wetenschappers. Verder hebben de onderzoekers een inventarisatie gemaakt 

van de huidige instrumenten of informatiesystemen die relevante arbeidsmarktinformatie kunnen 

genereren. Hierbij hadden ze speciale aandacht voor de unieke of onderscheidende kenmerken van 

de instrumenten en systemen. Ze concluderen dat er vooral behoefte is aan meer 

arbeidsmarktinformatie op het niveau van regio’s en bedrijven. Dit brengt de onderzoekers bij een 

advies aan het AKC dat zij in dit AKC-college nader zullen toelichten. 

 

Vriendelijke groet mede namens Regioplan. 

 

 

https://www.arbeidsdeskundigen.nl/evenementen/56cd65a7467da7d100339e37/akc-college-arbeidsmarkt-gegevens-en-werk-zoeken-met-een-beperking/registreren
https://www.arbeidsdeskundigen.nl/evenementen/56cd65a7467da7d100339e37/akc-college-arbeidsmarkt-gegevens-en-werk-zoeken-met-een-beperking/registreren

