
Het	  regionale	  Werkbedrijf	  

	   	  	  	  	  Van	  idee	  naar	  realisa4e	  	  



Context	  Werkbedrijf	  

•  Sociaal	  akkoord	  	  
•  Par4cipa4ewet	  
•  Uitgangspunten	  Werkkamer	  
(func4onaliteiten)	  

•  AMvB	  (nog	  concept)	  
•  Werkgeversdienstverlening	  
	  	  



Gemeenschappelijk	  	  

Match	  tussen	  werkzoekenden	  en	  werkgevers	  
maken:	  effec4eve	  en	  efficiënte	  toeleiding	  	  
Gemeenschappelijk	  tussen:	  	  
•  Sociaal	  akkoord	  en	  banenafspraak	  
•  Par4cipa4ewet	  
•  Op-‐	  en	  inrich4ng	  werkbedrijf	  
•  Samenwerkingsgedachte	  in	  SUWI:	  regionaal,	  
werkgeversdienstverlening	  en	  WGSP	  



	  Uitdaging	  	  

•  Haagse	  ontwikkelingen	  en	  ideeën	  prak4sch	  en	  
opera4oneel	  invullen	  in	  de	  regio	  

•  Werkgevers	  betrekken	  en	  verbinden	  
•  Heldere	  lijnen,	  verantwoordelijke	  bestuurders	  
en	  management	  en	  inrich4ng	  proces	  

Het	  gaat	  om	  het	  maken	  van	  de	  juiste	  match	  
Valkuil:	  praten	  i.p.v.	  doen,	  wachten	  op	  “Den	  
Haag”,	  vorm	  en	  ins4tu4onele	  belangen	  	  	  	  



Het	  werkbedrijf	  

•  Lijkt	  een	  op	  zich	  staande	  ac4viteit,	  maar	  is	  dat	  
niet;	  het	  begint	  niet	  bij	  0	  	  

•  Aansluiten	  op	  bestaande	  regionale	  
infrastructuur,	  zoals	  werkpleinen,	  WGDVL,	  
WGSP-‐en	  en	  overleg	  3	  O’s	  

•  Het	  werkbedrijf	  is	  geen	  “bedrijf”,	  geen	  
juridische	  en4teit	  (maar	  niet	  verboden)	  	  

	  



Waar	  gaat	  het	  over?	  	  

•  Zaken	  genoemd	  in	  uitgangspunten	  
Werkkamer	  

•  (concept)AmvB	  
•  Rekening	  houden	  met	  “couleur	  locale”	  
•  Breed	  of	  smal:	  brede	  verantwoordelijkheid	  
voor	  de	  arbeidsmarkt	  of	  baanafspraken	  en	  
beschut	  werk?	  	  

•  Opera4onele	  aspecten:	  het	  moet	  op	  de	  
werkvloer	  gebeuren;	  de	  “doe”	  stand.	  	  

	  
	  	  	  	  	  	  



Werkgevers	  

•  Hebben	  een	  commitment	  afgegeven	  voor	  
banen	  

•  Willen	  meestal	  geen	  “gedoe”	  
•  Hebben	  bedenkingen	  bij	  het	  quotum	  
•  Willen	  vast	  aanspreekpunt	  (WGDVL!)	  
•  Willen	  worden	  ontzorgd:	  no-‐risk,	  
loonkostensubsidie,	  job-‐coach	  	  



Wat	  te	  doen?	  	  

•  Opdracht	  en	  ambi4e	  formuleren	  
•  Welke	  doelen	  en	  producten	  moeten	  
gerealiseerd	  worden?	  	  

•  Over	  welke	  doelgroep(en)gaat	  het?	  
•  Func4onaliteiten	  en	  arrangementen	  	  
•  Afstemming	  (instrumenten)	  in	  de	  regio	  
•  Governance	  en	  financiering	  
•  Posi4onering	  t.o.v.	  lopende	  ini4a4even	  



Basis	  	  

•  Helderheid	  over	  de	  deelnemers	  (wie?)	  
•  Governance	  
•  Bestuurlijke	  opdracht	  voor	  uitvoering	  
•  MBW	  en	  rela4e	  tot	  andere	  ac4viteiten	  
•  Harmonisa4e	  instrumenten	  
•  Loonwaardesystema4ek	  o.b.v.	  gevalideerde	  
methodiek	  

•  Transparan4e	  aanbod/inrich4ng	  WGDVL	  



Meer	  informa4e	  

•  www.samenvoordeklant.nl	  
•  	  	  	  	  	  	  	  @samenvdklant	  
•  E-‐mail:	  pwet@samenvoordeklant.nl	  
•  Schrijf	  in	  voor	  het	  ProgrammaraadJournaal	  
	  


