
Midden-Utrecht Werkt Door.
De coronacrisis is ruim twee jaar geleden aanleiding geweest voor 
het aanleggen van een regionale infrastructuur waarop organisaties 
en gemeenten sneller, effectiever en duurzamer met elkaar kunnen 
samenwerken om werkzoekenden te ondersteunen. Het regionaal 
mobiliteitsteam Midden-Utrecht Werkt Door bestaat nu twee jaar. 
In deze update een overzicht van de behaalde resultaten. Op naar 
meer in 2023!

Overzicht 

2 JAAR 
samenwerken

 BEKIJK DE MIJLPALEN



Samenwerkende partners
Midden-Utrecht Werkt Door is een samen- 
werkings verband van verschillende organisaties 
en gemeenten. We trekken in onze regio actief  
samen op om werkzoekenden, zzp’ers, jongeren  
en starters kosteloos ondersteuning te geven  
bij het vinden van (nieuw) werk.

Wil je weten wie wie is? Of contact opnemen? 

531.446  
inwoners

34.200  
vacatures

42.497  
totaal geregistreerde 
werkzoekenden 

31.739  
geregistreerde  
werkzoekenden 
niet-werkend

Hulp bij omscholing naar 
kansrijk beroep

Angelique (39) uit Lopik:
‘ Zonder hulp van mijn coach had 
ik dit werk nooit kunnen doen’

Het team van Midden-Utrecht Werkt Door

 MEER OVER HET TEAM

Ons werkveld

RSD-KRH:
 Zeist 
 Bunnik
 Wijk bij Duurstede
 De Bilt 
 Utrechtse Heuvelrug

WIL Lekstroom:
 Nieuwegein
 Houten
 IJsselstein
 Lopik

Midden-Utrecht:
 Utrecht

Stichtse Vecht:
 Stichtse Vecht

Ferm Werk:
 Woerden
 Montfoort
 Oudewater

Arbeidsmarktregio  
Midden-Utrecht

Lees hier het hele interview

https://middenutrechtwerktdoor.nl/nieuws/hoe-angelique-uit-lopik-weer-aan-het-werk-kwam/
https://middenutrechtwerktdoor.nl/neem-contact-op-met-midden-utrecht-werkt-door/
https://www.zeist.nl/
https://www.bunnik.nl/
https://www.wijkbijduurstede.nl/
https://www.debilt.nl/
https://www.heuvelrug.nl/
https://www.utrecht.nl/
https://stichtsevecht.nl/
https://www.woerden.nl/
https://www.montfoort.nl/
https://www.oudewater.nl/
https://middenutrechtwerktdoor.nl/nieuws/hoe-angelique-uit-lopik-weer-aan-het-werk-kwam/


Feiten en cijfers

Hoe we werken
Ons team helpt inwoners naar werk door persoonlijk advies en begeleiding. We 
geven loopbaancoaching, adviseren bij (om)scholing, werk zoeken en solliciteren. 
Onze kracht is de verbindende rol in de regio en de kennis van mogelijkheden voor 
werkzoekenden die vaak tussen wal en schip vallen. Zo zijn we er voor jongeren, 
zelfstandigen die niet kunnen rondkomen en herintreders die weer aan het werk 
willen. Ook konden we voorzien in hulp voor Oekraïense vluchtelingen, onder  
meer door met andere partners in de regio banenmarkten te organiseren.

1012
kandidaten met  
succes begeleid

400
Oekraïners op weg naar 
werk geholpen

1022 
volgers  
op LinkedIn

634 
Trajecten en opleidingen 
ingezet voor kandidaten

Taaltrainingen
Veel werkzoekenden hebben baat 
bij trainingen in de Nederlandse 
taal. Midden-Utrecht Werkt Door 
regelt deze trainingen voor de groep 
goedgeschoolde kandidaten waarvoor 
de taal een obstakel is op weg naar 
kansrijk werk.

Top 3 Geholpen doelgroep

1. Zelfstandigen

2. Werknemers

3. Niet-uitkeringsgerechtigden

Top 3 Leeftijdscategorie kandidaten

4. 41-50 jaar

5. 31-40 jaar

6. 21-30 jaar

Lees hier het hele interview

Zzp’er in coronacrisis: op weg 
naar een nieuw beroep
Stephanie (35) uit Montfoort:
‘ Door de lockdown vielen al mijn 
inkomsten weg. Ik zag zelf de 
mogelijkheden niet meer’

https://middenutrechtwerktdoor.nl/nieuws/stephanie-uit-montfoort-ontdekte-haar-ware-passie/
https://middenutrechtwerktdoor.nl/nieuws/stephanie-uit-montfoort-ontdekte-haar-ware-passie/


In de media
De media schrijven regelmatig over onze regionale 

samenwerking. 

• In de Volkskrant een reportage over onze 
crisisdienstverlening aan Oekraïners

• In het AD Utrechts Nieuwsblad een artikel  
over hoe we in de regio ongekend talent op weg 
helpen

Succesvolle 
socialcampagne
In 2022 bracht de socialcampagne 
een doelgroep in beeld die we niet 
eerder zo goed bereikten: mensen 
die al lang niet hadden gewerkt. 
Zij hebben veel baat bij samen de 
volgende stap zetten.

Afgestudeerd en op zoek 
naar passend werk 
Eline Bomans (31) uit Utrecht:
‘ Ik was te lang in mijn bijbaantje 
blijven hangen en had nooit 
gesolliciteerd. Waar moest ik 
beginnen?’

Lees hier het hele interview

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/op-de-krappe-arbeidsmarkt-kan-de-oekraiense-vluchteling-meteen-aan-de-slag~bf633b2e/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=whatsapp&referrer=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2F
https://www.ad.nl/utrecht/werkgevers-schreeuwen-om-personeel-terwijl-tienduizenden-arbeidskrachten-werkloos-zijn~a78423ec/
https://middenutrechtwerktdoor.nl/nieuws/eline-vond-haar-droombaan-bij-slachtofferhulp/
https://middenutrechtwerktdoor.nl/nieuws/eline-vond-haar-droombaan-bij-slachtofferhulp/


Sinds 2022 trekken 
we samen op met het 
Leerwerkloket

‘ Er staat een stevige basis. Nu kunnen we 
verder groeien in de regio’

Vincent van Veen, operationeel coördinator, 
over de winst van twee jaar samenwerken
De dagelijkse leiding van Midden-Utrecht Werkt 
Door is in handen van Vincent van Veen. Hij 
stuurt het team aan met daarin collega’s vanuit 
alle partners: UWV, sociale partners, gemeenten, 
onderwijs en SBB. “Ik ben trots dat we in 
gelijkwaardigheid samenwerken met alle partijen 
om inwoners een stap verder te helpen op hun 
weg naar werk.”

A/W

ouders

WSF

RVD

VVNO/NCW/MKB

S-88

UTA

MBO’s

PRO/VSO scholen

RMT

opleiding werkgever

leerling

Lees hier het hele interview

Aanjager praktijkleren 
in de regio
In de regio zijn verschillende mensen  
en organisaties actief op het gebied  
van praktijkleren onder meer SBB,  
Actieplan Jeugdwerkloosheid, WSP  
en UTA. Midden-Utrecht Werkt Door  
heeft een centrale functie in het 
ontwikkelingen van een proces rondom 
praktijkleren voor alle partijen.

https://www.leerwerkloket.nl/over-ons
https://www.leerwerkloket.nl/over-ons
https://middenutrechtwerktdoor.nl/coordinatorbliktterug/
https://middenutrechtwerktdoor.nl/coordinatorbliktterug/


‘Met het RMT hebben 
we barrières geslecht. 
We hebben laten zien 
hoe we mensen, onge-
acht hun (uitkerings)
achtergrond, onder 
meer via leren, snel 
weer aan het werk 
kunnen helpen’

Beatrijs Wijnberg, 
rayonmanager UWV

‘Een mooie match die 
van meerwaarde is 
voor ongekend talent’

Nicoline Meijer, (ROC 
Midden Nederland), 
namens Beroeps-
onderwijs Utrecht

‘Goed te zien dat de 
energie die alle partij-
en erin hebben gesto-
ken om tot een goede 
samenwerking te ko-
men, nu zijn vruchten 
afwerpt. Door meer 
samen op te trekken 
in de dienstverlening, 
kunnen we het verschil 
maken en inwoners 
van onze regio echt 
verder helpen op de 
arbeidsmarkt. Dat 
smaakt naar meer’

Linda Voortman, 
wethouder Werk en 
Inkomen gemeente 
Utrecht, centrum-
gemeente

‘Met Midden-Utrecht 
Werkt Door hebben 
we een mooie stap 
gezet in de regionale 
samenwerking  
om werknemers, zelf-
standigen en werk-
gevers elkaar en de 
routemogelijkheden 
naar werk in de regio 
beter te laten vinden’

Helga Brenninkmeijer, 
(VNO-NCW Midden), 
namens werkgevers

‘Samenwerking en re-
sultaten staan als een 
huis!’

Arie van Dijk, (CNV) 
namens de vakbonden

‘Zeer indrukwekkend 
en het wordt alleen 
maar beter’

Henk de Jong (SBB), 
namens het beroeps-
onderwijs en het 
bedrijfsleven

‘Goed dat we zien dat 
de ontschotting werkt 
en we kandidaten 
daadwerkelijk op weg 
helpen. Laten we 2023 
gebruiken om de mis-
match op de arbeids-
markt fundamenteel 
aan te pakken!’

Bas Stam, directeur 
Werk en Inkomen 
gemeente Utrecht, 
centrumgemeente

‘De cijfers laten zien 
dat veel mensen de 
afgelopen jaren zijn 
geholpen aan een 
nieuwe baan, hetgeen 
betekent: nieuw per-
spectief en nieuwe 
kansen. Wij bouwen 
als vakbond in 2023 
graag verder mee aan 
het vormgeven van 
een structurele samen-
werking in de regio, 
waarbij als belang-
rijkste doel geldt dat 
mensen zo goed mo-
gelijk, laagdrempelig, 
ondersteund worden 
op de arbeidsmarkt en 
geholpen worden aan 
het vinden van een 
duurzame baan’

Matthijs van Manen, 
(FNV), namens de 
vakbonden

Het bestuur van Midden-Utrecht Werkt Door  
over twee jaar samenwerken
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