
 

 

 

 

 

 

 

 
Plan van Aanpak 
 

 
 
 
Gecoördineerde 
werkgeversdienstverlening 
Midden Brabant 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Datum 31-01-2012 

Auteur Anja Willems 

Plaats Tilburg 

 

 



 
Plan van Aanpak 
 
 

Bestandsnaam

 20120315_Plan_van_Aanpak_Gecoordineerde_werkgeversdienstverlening_2012m_Midden_Brabant._Tilb

urg.-2.docx Versie: 1.2.1  

Gemaakt op  29 juni 2014 Gewijzigd  op  29 juni 2014 

Project Gecoördineerde werkgeversdienstverlening  Pagina's 2 van 18 

© Gemeente Tilburg  Auteur: Anja © Gemeente Tilburg  Auteur: Anja 

1. Inhoudsopgave

1. Inhoudsopgave ...................................................................... 2 

2.  Managementsamenvatting……………………………………………………………………………………………  3 

3.  Aanleiding………………………………………………………………………………………………………………… 4 

4.  Projectorganisatie………………………………………………………………………………………………………..7 

5. Projectresultaat…………………………………………………………………………………………………………..9  

6. Producten…………………………………………………………………………………………………………………..9 

7. Planning en inzet ................................................................ 165 
8. Communicatieplan ................................................................. 187 

 



 
Plan van Aanpak 
 
 

Bestandsnaam

 20120315_Plan_van_Aanpak_Gecoordineerde_werkgeversdienstverlening_2012m_Midden_Brabant._Tilb

urg.-2.docx Versie: 1.2.1  

Gemaakt op  29 juni 2014 Gewijzigd  op  29 juni 2014 

Project Gecoördineerde werkgeversdienstverlening  Pagina's 3 van 18 

© Gemeente Tilburg  Auteur: Anja © Gemeente Tilburg  Auteur: Anja 

2. Managementsamenvatting, Highlights uit het plan van aanpak 

Voor u ligt het plan van aanpak om te komen tot een gecoördineerde dienstverlening aan 

werkgevers vanuit de samenwerkende publieke organisaties in Midden Brabant. Dit 

betreffen: Uwv Werkbedrijf, Diamantgroep, en gemeenten (met als voortrekkersgemeenten 

ISD MiddenLangstraat en Tilburg). 

Op verscheidene vlakken wordt reeds samengewerkt maar om de dienstverlening richting het 

bedrijfsleven efficient en proffessioneel plaats te laten vinden is coordinatie 

noodzakelijk. Het komt nog te vaak voor dat (werk)kansen voor werkzoekenden niet worden 

opgepakt omdat we elkaar als publieke organisaties niet versterken en/of dingen dubbel 

doen. 

Uitgangspunten bij deze samenwerking zijn: 

q Het is niet de vraag of we de werkgeversdienstverlening gecoördineerd gaan aanpakken 

maar hoe  

q We werken samen op basis van vertrouwen 

q We zijn transparant in dienstverlening, netwerk en targets 

q We gaan uit van een gezamenlijk belang en ondersteunen elkaar wanneer een target niet 

behaald dreigt te worden 

Met deze uitgangspunten als basis zetten we vanuit een praktisch proces stappen om de 

gecoördineerde dienstverlening te ontwikkelen. We realiseren ons dat een goed 

functionerende publiekprivate gecoördineerde werkgeversdienstverlening een gefaseerde 

aanpak vraagt. In deze eerste fase doen we dit door 5 zaken uit te werken: 

1.We voeren een laagdrempelig CRM-systeem in waarin we volledig inzicht geven in elkaars 

bedrijfscontacten. 

2. We organiseren Markttafels waarin vacatures/leerwerkarrangementen met elkaar delen en 

passende klanten hierop voorstellen. 

3. In gezamenlijke Marktbewerkingsplannen leggen we targets vast, op het vlak van 

uitstroom, en werkgeverscontacten en spreken we gezamenlijke acties af.  

4. Met een gezamenlijk deskundigheidsbevorderings-traject leren de professionals elkaar 

en elkaars producten/aanbod kennen en is er aandacht voor kennisdeling en 

professionalisering. 

5. Maandelijks worden ontwikkelingen en resultaten  gevolgd en indien nodig bijgestuurd 

door  de stuurgroep. Deze groep bestaat uit Joost van Hamont, Marion van Limpt, Michel 

Wolters, Paul van der Pol en Gief van Schijndel. 

De 5 actielijnen gaan een bijdrage leveren aan een eerste fundament voor de coordinatie 

op de werkgeversdienstverlening vanuit de publieke partners op de arbeidsmarkt in Midden 

Brabant. Hiermee zijn we niet klaar. De aanpak van de 5 actielijnen zal voor de 

betrokken partijen betekenen dat er een nieuw sturingsmodel ontwikkeld moet worden 

waarin op een andere wijze gestuurd wordt op targets/prestaties. De uitdaging die hier 
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in zit is dat deze sturing meer in onderlinge samenhang neergezet moeten worden en 

enerzijds moeten stimuleren tot informatie-uitwisseling en effectieve samenwerking 

tussen de partners en anderzijds maximaal moet prikkelen om resultaat te behalen.  

De wijze waarop wij deze eerste stap zetten en welke acties hiertoe ondernomen worden, 

worden in dit plan van aanpak nader uitgewerkt en omgezet in een planning. 

Bespreekpunten met de stuurgroep dd. 14-02-2012 

q Welke organisatie en welke professional is "aanvoerder" per actielijn? (zie hoofdstuk 

6, inzet van personeel) 
q Welke wijze van communicatie is effectief zodat dit plan van aanpak en de resultaten 

uit de voorgenomen acties binnen de organisaties gedragen en geborgd wordt? 

q Hoe betrekken we regio gemeenten en overige SW-bedrijven welke actief zijn in Midden 

Brabant bij dit proces? 

Beslispunten voor de stuurgroep 

De stuurgroep: 

q Stelt het plan van aanpak "gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant" 

vast 

q Stemt in met de gekozen 5 acties 

q Stemt in met personele inzet van professionals. (zie bespreekpunt) 

 

3. Aanleiding 

De ontwikkeling van een regionaal servicepunt voor werkgevers is een logisch gevolg van 

een aantal omvangrijke ontwikkelingen welke zich op de arbeidsmarkt en binnen het 

publieke domein voordoen. 

 

Krapte op de arbeidsmarkt 

Door vergrijzing en het (toekomstig) aantrekken van de economie, is er grote krapte op 

de arbeidsmarkt te verwachten. Er zullen meer (vak)krachten in diverse sectoren in 

moeten stromen om de economische ontwikkeling mogelijk te maken. Het potentieel om deze 

krapte in te vullen zijn de werkzoekenden in onze regio, met volledige of beperkte 

loonwaarde. We gaan er van uit dat iedereen die een rol kan vervullen op de reguliere 

arbeidsmarkt nodig zullen zijn. Dit betekent dat mensen die nu niet of beperkt 

participeren op de arbeidsmarkt optimaal betrokken worden. 

 

Rijksbeleid 

Het huidige kabinet heeft een omvangrijke bezuinigingopdracht welke invloed op elke 

burger en elk bedrijf in Nederland. Voor de publieke dienstverlening heeft deze 

terugtrekkende overheid eveneens gevolgen. Binnen het werkveld van Human Resource is 

primair het bedrijfsleven aan zet om iedereen naar vermogen te laten participeren en 

daar waar dit niet lukt, ondersteunt en faciliteert de overheid. 
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Wet werken naar vermogen 

Het kabinet introduceert de nieuwe Wet werken naar vermogen (Wwnv). Deze wet moet het 

mogelijk maken dat meer mensen uit een uitkering aan de slag gaan. Het uitgangspunt van 

de Wwnv is dat iedereen die kan werken, ook gaat werken. De wet hervormt de bijstand, 

Wajong en Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Hierdoor kunnen gemeenten meer mensen laten 

participeren, budgetten gerichter en effectiever inzetten en kosten besparen. Kort 

gezegd gaan gemeenten zodadelijk via loondispensatie en na bepaling van een loonwaarde 

zoveel mogelijk mensen aan de slag helpen bij reguliere werkgevers. De wet wordt op 1 

januari 2013 ingevoerd. Als financiële randvoorwaarde krijgen gemeenten vanaf 1 januari 

2013 de beschikking over een ontschot re-integratiebudget dat bestaat uit het WWB-re-

integratiebudget, het WSW-budget en een deel van het bestaande Wajong-re-

integratiebudget. Belangrijk voor de ontwikkeling van het regionale servicepunt 

werkgeversdienstverlening is dat gemeenten meer en meer hun middelen gaan inzetten op 

het directe contact met werkgevers. Er wordt gesproken over herstel van verbinding met 

werkgevers. Daarnaast stelt het Rijk dat delen van de uitvoering van deze nieuwe wet op 

regionale schaal moet worden afgesproken. Regionale samenwerking, waaronder de regionale 

werkgeversbenadering wordt dus steeds belangrijker. Dit komt onder andere ook tot uiting 

in het regionale Werkgeversakkoord 

 

Regionale Taskforce 

De Taskforce Arbeidsmarkt Midden-Brabant, bestaande uit een afvaardiging van regionale 

kennisinstellingen, lokale overheden en ondernemers, heeft een Top-10 van regionale 

arbeidsmarktknelpunten en bijbehorende oplossingsrichtingen/acties vastgesteld voor de 

komende 5 á 10 jaar. Het advies van deze Taskforce is in april 2011 uitgebracht in de 

vorm van een rapportage. Momenteel ligt een concrete actieagenda voor aan alle colleges 

van Midden Brabant. Belangrijk voor de ontwikkeling van het regionale servicepunt 

werkgevers is dat de Taskforce de ontwikkeling naar 1 regionale werkgeversbenadering als 

belangrijke oplossingsrichting voor de toekomst ziet. De Taskforce richt zich daarmee 

niet alleen op HRM-dienstverlening maar vindt de verbinding naar andere dienstverlening 

aan werkgevers van belang. 

 

Bezuinigingen UWV en Participatiebudget 

Het kabinet voert in de periode 2012-2015 een half miljard euro aan bezuinigingen door 

bij het UWV. De voorgestelde bezuinigingen houden in dat er landelijk ongeveer 5000 

tot 6000 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. Het UWV Werkbedrijf concentreert de 

dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden op 30 regiovestigingen in het land en 

trekt zich gefaseerd terug uit 70 van de 100 huidige werkpleinen. Dit zal gevolgen 

hebben voor de inrichting van de dienstverlening op het werkplein in Tilburg en voor 

het werkplein Waalwijk betekent dit dat het zal verdwijnen. Het UWV Werkbedrijf valt 

terug op haar kerntaken, waarbij een belangrijk deel van de focus en inzet zich zal 

richten op een goede werkgeversdienstverlening. Momenteel wordt een concept uitgewerkt 
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waarin de dienstverlening van het UWV Werkbedrijf langs drie lijnen wordt 

georganiseerd: dienstverlening aan werkgevers, dienstverlening aan moeilijkere 

doelgroepen en dienstverlening voor kansrijke werkzoekenden.  

 

Naast de bezuinigingen op het UWV wordt landelijk fors bezuinigd op het gemeentelijke 

participatiebudget. Deze bezuinigingen noodzaken gemeenten tot het maken van keuzen over 

welke doelgroepen ze op welke wijze, met de resterende budgetten blijven ondersteunen. 

Een deel van de dienstverlening die gemeenten nu uitvoeren zal anders worden ingericht, 

gehandhaafd blijven, wegvallen of door samenwerkingspartners worden overgenomen. De 

inrichting van de dienstverlening aan werkgevers op HRM-vlak en de bijbehorende kosten 

zijn voor gemeenten ook onderdeel van deze heroriëntatie. Dit is mede voor gemeenten een 

vertrekpunt in de ontwikkeling van een regionaal servicepunt voor werkgevers. 

 

 

 

Naar een nieuw model ondersteuning arbeidsmarkt 

Gemeenten in Midden Brabant staan met publieke en private partners voor de uitdaging om 

het beleid over en de uitvoering van de ondersteuning van burgers op de arbeidsmarkt 

effectiever en efficiënter neer te zetten. Hier horen een aantal belangrijke 

vraagstukken centraal: 

1. Vanuit welke integrale visie zetten wij de beschikbare middelen in om het 

functioneren van de arbeidsmarkt zo goed mogelijk te ondersteunen? Het gaat 

hierbij niet alleen over de middelen in het samengestelde reintegratiebudget. 

2. Welke organisaties (publiek of privaat) krijgen welke taak en rol in het nieuwe 

model en hoe grijpt hun dienstverlening op elkaar in? 

3. Welke werkgeversdienstverlening richten wij samen met onze publieke en private 

partners vanaf 2013 met welk doel en te verwachten resultaat in? 

 

Bij bovenstaande centrale vraagstukken is het daarnaast de vraag wat –mede in verbinding 

met de decentralisaties Jeugdzorg en AWBZ/WMO- op regionale schaal georganiseerd kan 

worden. Omdat het beleid ten aanzien van de WWnV lokaal wordt aangevlogen en de 

uitvoering van de re-integratie in de regio(oa bijvoorbeeld 4 WSWbedrijven in Midden 

Brabant) lokaal/subregionaal met verschillende partners is vormgegeven zal dit een 

proces met een langere doorlooptijd zijn. Een eerste verkenning vindt in een regionale 

expertmeeting op 2 maart plaats waaraan alle publieke uitvoerders (gemeenten, UWV en 

WSWbedrijven) en bestuurders deelnemen. Daarnaast komt er onder andere via ondersteuning 

vanuit DIVOSA de komende maanden meer aandacht en beeld bij het regionale proces.  Dit 

plan van aanpak concentreert zich op het derde centrale vraagstuk. Dit vraagstuk leent 

zich om op regionale schaal vorm te geven omdat de regio met nog maar één Werkplein de 

opdracht heeft om één regionaal werkgeversservicepunt vorm te geven. 
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Momenteel wordt de dienstverlening vanuit de publieke organisaties gefragmenteerd 

aangeboden en soms zelf dubbelop tot grote onduidelijkheid en irritatie van het 

bedrijfsleven. Hierdoor worden (werk)kansen misgelopen. Het is alles behalve efficiënt 

en het komt het imago van de publieke sector niet ten goede.  

 

Een gecoördineerde werkgeversdienstverlening in regio Midden Brabant heeft de potentie 

in zich om oplossingen te bieden voor meerdere knelpunten. Als we het over 

werkgeversdienstverlening hebben onderscheiden we de volgende lagen in deze 

dienstverlening waarbij de focus vanuit de verschillende partijen op een andere laag 

zit: 

 

1. Vacatures --à voor werkzoekenden met een korte afstand tot de arbeidsmarkt 

                --à voor werkzoekenden met een lange afstand tot de arbeidsmarkt 

                --à voor met ontslagbedreigde werkenden van werk naar werk  

2. Leer/werkarrangementen  

3. HRM+ dienstverlening 

4. Niet of niet direct arbeidsmarktgerelateerd  

 

Gemakkelijk is de opgave niet, te meer omdat we vertrekken vanuit complexe setting met 

voortdurend bewegende doelen waarbij de verschillende opdrachten en bijbehorende targets 

van betrokken partners niet altijd elkaar aanvullen/versterken.  

 

De ontwikkeling naar betere coördinatie is een groeimodel waarbij we starten met de 

opgave voor publieke partners. Deze partners zijn: de sociale diensten van Midden 

Brabant die aansluiting vinden bij de dienstverlening Werkplein Midden Brabant, 

accountmanagers economie/ondernemerszaken van gemeenten, het UWVWerkbedrijf en de in de 

regio actieve WSWbedrijven. 

 

Deze partijen erkennen de complexiteit en nemen de volgende uitgangspunten als basis in 

de onderlinge samenwerking. 

 

q Het is niet de vraag of we de werkgeversdienstverlening gecoördineerd gaan aanpakken 

maar hoe.  

q We werken samen op basis van vertrouwen. 

q We zijn transparant in dienstverlening, netwerk en targets. 

q We gaan uit van een gezamenlijk belang en ondersteunen elkaar wanneer een target niet 

behaald dreigt te worden. 

Om de gecoördineerde werkgeversdienstverlening in Midden Brabant handen en voeten te 

geven, kiezen we ervoor om praktisch te starten en langs 5 lijnen de samenwerking en 

coordinatie verder te ontwikkelen. 
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1.We voeren een laagdrempelig CRM-systeem in waarin we volledig inzicht geven in elkaars 

bedrijfscontacten. 

2. Naar het voorbeeld van regio Waalwijk organiseren we Markttafels waarin 

vacatures/leerwerkarrangementen met elkaar delen en passende klanten hierop voorstellen. 

3. In gezamenlijke Marktbewerkingsplannen leggen we targets vast, op het vlak van 

uitstroom, en werkgeverscontacten en spreken we gezamenlijke acties af.  

4. Met een gezamenlijk deskundigheidsbevorderings-traject leren de professionals elkaar 

en elkaars producten/aanbod kennen en is er aandacht voor kennisdeling en 

professionalisering. 

5. Periodiek worden ontwikkelingen en resultaten  gevolgd en indien nodig bijgestuurd 

door  de stuurgroep. Deze groep bestaat uit Joost van Hamont, Marion van Limpt, Michel 

Wolters, Paul van der Pol en Gief van Schijndel. 

In hoofdstuk 5. Producten werken we de bovengenoemde acties uit. 

4. Projectorganisatie 

Stuurgroep 

De groep die sturing geeft in dit proces bestaat uit Joost van Hamont, Michel Wolters, 

Marjon van Limpt, Gief van Schijndel en Paul van der Pol. Naast een sturende en 

besluitvormende rol zijn bovengenoemde mensen ook cruciaal in het creëren van draagvlak 

binnen hun eigen organisatie. Zij treden op als ambassadeur in de ontwikkeling om 

dienstverlening richting het bedrijfsleven gecoördineerd aan te bieden. Deze personen 

treffen elkaar reeds binnen andere overlegvormen. We zoeken naar een bestaand gremium en 

sluiten hierop aan. 

 

 

Projectgroep 

Projectleider: Anja Willems 

Aanvoerders van werkgroepen: 

Ingrid Leenders 

Inge Huisman 

 

Vanuit de samenwerkende organisaties zijn diverse medewerkers betrokken. 

Per actielijn betreft dit de volgende personen: 

1. CRM-systeem: Onder aanvoering van Ingrid Leenders (gemeente 

Tilburg), Jean-Pierre van Es (UWV Werkbedrijf), Etienne de 

Jong (Diamantgroep) en Liesbeth Kruythoff (ISD Midden 

langstraat) 

2. Markttafels: Onder aanvoering van Anja Willems (gemeente 

Tilburg), Mirjam de Gruyter (ISD Midden Langstraat), Margot 

de Brouwer (UWV Werkbedrijf), Jan van Hout (Diamantgroep) 
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3. Marktbewerkingplannen: Voor de sectoren, Techniek, Zorg & 

Welzijn en Transport & Logistiek is een team samengesteld 

met medewerkers vanuit de samenwerkende partijen (inclusief 

kenniscentra). Door onduidelijkheid over de penvoering en 

verantwoordelijkheid voor de plannen voor 2012, neemt Anja 

Willems in eerste instantie de verantwoordelijkheid om de 

actieplannen ketenbreed te maken. Een vervolgopdracht is om 

een proces in te richten om te komen tot een plan voor 2013 

wat tijdig gereed is en helder wie welke 

verantwoordelijkheid en regie heeft. 

4. Deskundigheidsbevorderingstraject: UWV Werkbedrijf is 

landelijk aan de slag met een 

deskundigheidsbevorderingtraject en biedt middels de UWV 

academie ondersteuning bij de vertaling in de regio. Voor de 

ontwikkeling en uitvoering zijn onder aanvoering van Inge 

Huisman (UWV Werkbedrijf), Monique Feas (UWV Academie) 

Marieke Boskman (gemeente Tilburg), Martine Sarneel 

(gemeente Tilburg)en Etienne de Jong (Diamantgroep) 

betrokken . 

5. De stuurgroep volgt periodiek de resultaten (kwalitatief en 

kwantitatief) en stuurt desgewenst bij. Onderdeel van deze 

actielijn is ontwikkelen van een gezamenlijk sturingsmodel. 

Onder aanvoering van Inge Huisman  wordt hier gezamenlijk 

met Marieke Boskman, Etienne de Jong en regio inhoud aan 

gegeven. 

 

Externe partners 

In eerste instantie richten we ons op coördinatie van dienstverlening vanuit UWV 

Werkbedrijf, gemeenten in Midden Brabant en Diamantgroep. Hierbij moet opgemerkt worden 

dat gemeente Tilburg en ISD Midden-langstraat direct betrokken zijn bij ontwikkeling, 

sturing en uitvoering. Voor de betrokken partijen zijn de resultaten van dit project 

input voor de vernieuwde dienstverlening van 2013 en verder. Overige gemeenten in de 

regio Midden Brabant en SW-organisaties worden actief geïnformeerd en uitgenodigd aan te 

sluiten daar waar zij dat mogelijk en wenselijk achten. Mogelijk is dit voor de ene 

actielijn vlotter in te regelen dan de andere actielijn.  

 

Een tweede "schil" betreft overige publieke organisaties zoals Onderwijs en 

Kenniscentra. Deze of vertegenwoordiging van deze organisaties zijn aangesloten als 

partner binnen de servicepunten en vanuit die hoedanigheid betrokken. De relevante 

kenniscentra hebben reeds inzet en samenwerking toegezegd voor de marktbewerkingplannen 

en de acties die daaruit voort komen. 
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In derde instantie worden private partijen betrokken zoals uitzendorganisaties en re-

integratiebedrijven. Ook zij hebben dagelijks contact met het bedrijfsleven en 

samenwerking op het gebied van werkgeversbenadering zal in invullen van werk door 

werkzoekenden bevorderen. 

 

Daarnaast nemen we Provincie Noord Brabant actief mee in de ontwikkeling. Zij 

ondersteunen en faciliteren bovenregionale samenwerking op provinciale schaal. Momenteel 

is dit nog niet concreet, de komende maanden zal dit duidelijk worden, na vaststelling 

van de Provinciale economische agenda. 

  

5. Projectresultaat 

De 5 actielijnen gaan een bijdrage leveren aan een eerste fundament voor de coordinatie 

op de werkgeversdienstverlening vanuit de publieke partners op de arbeidsmarkt in Midden 

Brabant. Hiermee zijn we niet klaar. De aanpak van de 5 actielijnen zal voor de 

betrokken partijen betekenen dat er een nieuw sturingsmodel ontwikkeld moet worden 

waarin op een andere wijze gestuurd wordt op targets/prestaties. De uitdaging die hier 

in zit is dat deze sturing meer in onderlinge samenhang neergezet moeten worden en 

enerzijds moeten stimuleren tot informatie-uitwisseling en effectieve samenwerking 

tussen de partners en anderzijds maximaal moet prikkelen om resultaat te behalen.  

Dit zal besproken worden in actielijn 5 (sturing) maar uiteindelijk ook zijn beslag 

krijgen moeten krijgen in de inkoop van dienstverlening of anderszins wijzen van 

vastlegging van afspraken1.  

Deze definitieve verstaalslag zal ook in samenhang moeten worden bezien met de 

samenwerking en coördinatie met andere relevante partners, zowel publiek als privaat die 

in een vervolgfase aan de orde komt (buiten werkingssfeer van dit plan dat slechts 

stuurt op een eerste stap en het bieden van een fundament).  

 

 

 

 

 

6. Producten 

                              

1 Voor de gemeente Tilburg worden de inzichten zoals opgehaald in het proces en besproken 
bij actielijn 5 meegenomen in het voor haar en partners geldende lokale proces NOMA  
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Om te komen tot 5 concrete eindproducten beschrijven we per actielijn het proces. 

 

1. CRM-systeem 

Vanuit de verschillende publieke organisaties en zelfs organisatieonderdelen worden 

bedrijven benaderd met uiteenlopende vragen of gespreksthema's. Het komt geregeld voor 

dat verschillende functionarissen bij 1 bedrijf over de vloer komen, zonder dat van 

elkaar te weten. Naast het feit dat dit niet effectief is werkt het ook storend bij de 

werkgever. Een systeem is in deze onontbeerlijk gebleken om kennis en informatie over 

bedrijven te delen. Momenteel gebuikt iedere organisatie(onderdeel) een eigen systeem om 

gegevens over relaties vast te leggen. Deze systemen zijn niet te delen en vanuit 

verschillende organisaties te gebruiken. Op korte termijn is het niet haalbaar om de 

gebruikte systemen te vervangen. Er is dan ook besloten  op korte termijn te kiezen voor 

een praktische insteek: een bestaand CRM-systeem wat relatief goedkoop is en eenvoudig 

in te voeren is. Onze regio is niet de enige die hiermee worstelt. Er zijn dan ook 

enkele voorbeelden van CRM-systemen welk we gaan beoordelen en mogelijk invoeren. 

Daarnaast kan de (door)ontwikkeling van UWV-systemen een antwoord zijn op bovenstaande 

vraag. Deze ontwikkelingen zullen vanzelfsprekend meegewogen worden in de verkenning  

 

Stap 1: De verkenning naar passend systeem 

Om een CRM-systeem in te voeren dienen we scherp te hebben welke wensen en eisen we aan 

een systeem stellen. Deze brengen we in kaart door een inventarisatie bij de 

samenwerkende organisaties. 

Op voorhand stellen we een aantal randvoorwaarden. 

Het CRM-systeem moet: 

• Laagdrempelig zijn, eenvoudig te gebruiken en niet arbeidsintensief 

• Online beschikbaar, zodat iedereen met autorisatie vanuit elke plek het systeem 

kan benaderen en gegevens kan invoeren 

• In verbinding met (landelijke) ontwikkelingen rondom invoering matchsysteem in 

het kader van Wet Werken naar Vermogen 

 

Met het inzicht van wensen en eisen bekijken we een aantal systemen welke reeds worden 

gebruikt. Op basis van deze verkenning zal de stuurgroep een advies worden voorgelegd. 

Hierin zullen ook de kosten en dekking ervan worden meegenomen. Zoals eerder gemeld 

bestaat de kans dat de provincie Noord Brabant een bijdrage doet. 

 

Stap 2: Aankoop en implementatie 

Na akkoord van de stuurgroep zal tot aankoop en implementatie worden overgegaan. Hierbij 

zullen de ICT-specialisten van de samenwerkende organisaties betrokken worden om de 

praktische uitvoering te ondersteunen. 
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Stap 3.Training van gebruikers 

Een systeem heeft alleen toegevoegde waarde wanneer het op de juiste manier gebruikt 

wordt. Hiertoe is het noodzakelijk de gebruikers te trainen en duidelijke afspraken te 

maken hoe het systeem te gebruiken en te vullen. 

 

Stap 4. Sturing op gebruik  

Om er zeker van te zijn dat het systeem op de wenselijke wijze wordt gevuld maken we met 

het uitvoerend management  afspraken hoe de sturing op gebruik plaats vindt 

 

Stap 5 Evaluatie 

Met de samenwerkende organisaties en leverancier van het systeem zullen afspraken 

gemaakt worden over de evaluatie en mogelijke doorontwikkeling van het systeem. 

Landelijke ontwikkelingen binnen het UWV werkbedrijf maar ook binnen het ministerie op 

dit vlak dienen in deze betrokken te worden. 

 

2. Markttafels 
In navolging van regio Waalwijk starten we met markttafels. Hier worden vacatures en 

leer/werkarrangementen met elkaar gedeeld en kunnen klanten worden voorgesteld. Bij 

deze markttafels zijn mensen aanwezig die in contact staan met het bedrijfsleven in 

onze regio. Naast het delen van mogelijkheden om doelgroepen richting arbeidsmarkt te 

bewegen, is onderlinge kennismaking met professionals een doelstelling.  

 

Stap 1 Concept ontwikkeling 

Om te komen tot een juiste vorm van overleg, gaan we met een aantal professionals in 

gesprek. We willen komen tot een effectief overleg wat laagdrempelig is, voor alle 

partijen toegevoegde waarde heeft en toegankelijk is voor de diverse functionarissen 

vanuit de verschillende publieke organisaties. Ook de frequentie en samenstelling van 

de markttafel is onderwerp van gesprek. Moderne communicatiemiddelen nemen we eveneens 

mee in deze conceptontwikkeling. 

 

Stap 2 Uitvoeren 

Nadat is nagedacht over de invulling van de markttafel moeten we het vooral gaan doen 

en gaande weg ervaren wat werkt en wat niet werkt.  

 

Stap 3 Evalueren en Borgen 

Op enig moment is het van belang om met elkaar te bespreken of deze overlegvorm 

toegevoegde waarde heeft. Er moeten antwoorden komen op vragen als: 

• Wat hebben we bereikt (in uitstroom, onderlinge kennismaking ed.)? 

• Hebben markttafels toegevoegde waarde? En zoja, op welke vlak? 

• Welke vorm van overleg werkt (en welke niet)? 
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• Welke samenstelling is effectief? 

• Sluit de regio voldoende aan? 

• Welke frequentie van overleg is gewenst en waar? 

 

Na de evaluatie kijken we vooruit en besluiten we hoe dit overleg naar de toekomst toe 

borgen.  

 

3. Marktbewerkingplannen 
Om gericht activiteiten richting het bedrijfsleven te ondernemen is het van belang 

afspraken te maken wie wat wanneer doet en met welk doel. De samenwerkende 

organisaties, aangevuld met een aantal kenniscentra schijven hiertoe voor 2012 een 

marktbewerkingplan. De totstandkoming van een gezamenlijk marktbewerkingplan kan 

vlotter en eenvoudiger wanneer daar een helder en gedragen format voor is én vooraf 

helder wie penvoerder is in deze. 

 

Stap 1 Het schrijven van de plannen 2012 

Concreet komen er voor 2012 (in eerste instantie) 3 marktbewerkingplannen gericht op de 

sectoren: Techniek (inclusief Bouw), Zorg en Welzijn en Transport & Logistiek. Naast 

een schets van de sector wordt hierin vastgelegd welke gezamenlijke targets we gaan 

behalen en welke personele en financiële inzet daarvoor beschikbaar is. De basis voor 

dit plan is de basis welke wordt voorgelegd door het UWV Werkbedrijf. Vervolgens voegen 

Diamantgroep, kenniscentra, ISD Midden-langstraat en gemeente Tilburg hun target en 

inzet toe. Daarnaast komt er een activiteitenplan waarin wordt afgesproken wie, wat, 

wanneer doet gedurende het lopende jaar. 

 

Stap 2 Monitoren en sturen 

Maandelijks staan de resultaten op de agenda van de Stuurgroep. Hier worden de 

resultaten geanalyseerd en gevolgd. Bij het (deels) achterblijvend van resultaten 

worden hier afspraken gemaakt hoe activiteiten worden herschikt om samen gericht actie 

te ondernemen op dit achterblijvende resultaat. Dit betekenen dat bij een 

achterblijvend resultaat van de ene organisatie, de personele inzet van een andere 

wordt ingezet. Het gezamenlijke resultaat is hiermee leidend en krijgt prioriteit boven 

het organisatiebelang. 

 

Stap 3 Evalueren en Borgen 

In 2012 worden voor de eerste maal gezamenlijk marktbewerkingplannen gemaakt, met 

bijbehorende activiteitenplan. Dit zal zeker niet de laatste keer zijn. Los van de 

inhoud leren we veel in het proces rondom de totstandkoming van de plannen. Wanneer de 

plannen gereed zijn en we ons in het tweede deel van 2012 op gaan maken voor de plannen 

voor 2013, is het goed het proces onder de loep te nemen. Wat is de meest efficiënte 

manier om tot een integraal plan te komen, wat moet er wel en niet in, hoe werken we in 
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deze samen en wie voert de regie? Ook hier worden gemeenten in de regio en SW 

organisaties in Midden Brabant betrokken. 

 

4. Deskundigheidsbevordering 
Voor het bedrijfsleven moet het niet uitmaken wie hij van welke publieke organisatie 

spreekt. Elke professional opereert vanuit de vraag van de werkgever en heeft zicht op 

het beschikbare en passende aanbod. Nu is het onmogelijk om inhoudelijk alles te weten 

van de samenwerkende publieke partijen maar deze professionals kennen in grote lijn het 

aanbod en de producten van de organisaties. Zij treden als intermediair op wanneer er 

een specialist gewenst is en zij zelf niet in antwoord op de vraag van de werkgever 

niet kunnen voorzien. 

De professionals vanuit verschillende organisaties gaan dus intensief met elkaar 

samenwerken. Om samen te werken is het nodig elkaar te kennen, elkaar te vertrouwen en 

zien waar de samenwerking  synergie tot gevolg heeft.  

 

Stap 1 Kennismaking 

Zoals hierboven gezegd is het noodzakelijk om elkaar te kennen wil er sprake zijn van 

samenwerking. De markttafels dragen bij aan onderlinge kennismaking. Bekeken wordt of 

dit (op korte termijn) voldoende is of dat er ander initiatieven ondernomen dienen te 

worden om de onderlinge kennismaking te bevorderen. Hierbij valt te denken aan: een 

smoelenboek, kenniscafé, netwerkkaart etc. 

 

Stap 2  Cultuur, houding en gedrag 

We moeten concluderen dat de kanteling van "vanuit verschillende organisaties, langs 

elkaar heen werken" naar "werken vanuit een gezamenlijk belang" niet vanzelf gaat. Hier 

is in het verleden aandacht voor geweest maar heeft onvoldoende opvolging gekregen om 

een verandering teweeg te brengen in houding en gedrag bij zowel management als 

uitvoering. Daarnaast dienen de "nieuwe" partners (regio Waalwijk en Diamantgroep) 

eveneens betrokken te worden in dit proces.  

 

Stap 3 Deskundigheidsbevorderingtraject 

In een ketenbreed opleidingsprogramma worden de professionals getraind om inzicht te 

krijgen in elkaars dienstverlening, producten en aanbod. Wanneer we elkaar 

vertegenwoordigen bij werkgevers is deze basale kennis noodzakelijk. De ontwikkeling 

van een dergelijk traject is belegd bij een manager UWV Werkbedrijf en we kunnen op 

ondersteuning rekenen vanuit de Werkplein Academie welke landelijk opereert. Uiteraard 

moet er ruimte zijn voor specifieke "Midden Brabant-wensen". Naast de samenwerkende 

organisaties betrekken we bij de ontwikkeling én uitvoering van het programma de 

relevante kenniscentra. 

  

Stap 4 Evalueren en borgen 
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Er van uitgaande dat er een zinvol programma wordt ontwikkeld en doorlopen, is 

opvolging cruciaal. Een eenmalige training leidt niet tot een structurele nieuwe manier 

van werken. Om kennis up to date te houden is het van belang een programma te 

ontwikkelen met opfrismomenten om kennis en kunde te actualiseren. In dit project 

beantwoorden we de vraag hoe voortdurende ontmoeting tussen professionals en 

deskundigheidsbevordering vorm krijgt. 

 

5. Sturing op ontwikkeling en resultaat 

Stap 1 Vorming van Stuurgroep 

Voor de totstandkoming van een gecoördineerde dienstverlening in onze regio is een 

stuurgroep geformeerd. Deze bestaat uit Joost van Hamont (Vestigingsmanager UWV 

Werkbedrijf Midden Brabant), Michel Wolters (Afdelingshoofd Werk en Inkomen, gemeente 

Tilburg) en Marion van Limpt (directeur ISD Midden Langstraat), Gief van Schijndel 

(directeur 18K) en Paul van der Pol (afdelingshoofd Economie en Arbeidsmarkt, gemeente 

Tilburg. Deze stuurgroep stuurt op resultaten, de coördinatie van dienstverlening en de 

uitvoering van bovengenoemde 4 actiepunten. Daarnaast zijn zij de ambassadeurs die het 

intensieve samenwerking uitdragen en uitstralen naar de eigen organisatie. De 

wenselijke overlegstructuur is nog onderwerp van gesprek binnen deze stuurgroep.  

 

Stap 2 Monitoren resultaten en (bij)sturen 

Gedurende 2012 zullen periodiek de gezamenlijke resultaten op de agenda staan. Deze 

resultaten zijn zowel kwalitatief als kwantitatief van aard. Inzichtelijk is wat de 

resultaten per partner zijn. Wanneer een resultaat van een van de partners niet behaald 

dreigt te worden is het aan de stuurgroep om activiteiten en inzet van professionals te 

herschikken zodat de organisaties gezamenlijke inzet plegen op het achterblijvende 

resultaat. Het verhogen van het resultaat binnen de eigen organisatie wordt dus 

ondergeschikt aan het gezamenlijk belang. 

 

Stap 3 Evalueren en borgen 

Sturing op resultaat is noodzakelijk om de inzet van professionals en andere middelen 

gericht in te zetten. Gedurende het project wordt de vraag beantwoord welk gezamenlijk 

sturingsmodel ontwikkeld moet worden om op een vernieuwde wijze sturing te geven. De 

sturing zal meer in onderlinge samenhang neergezet moeten worden en enerzijds moeten 

stimuleren tot informatie-uitwisseling en effectieve samenwerking tussen de partners en 

anderzijds maximaal moet prikkelen om resultaat te behalen. 
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6. Planning en Inzet 

Activiteit Periode Product 

1. CRM-systeem   

Stap 1. Verkenning Maart- april 2012 Advies voor Stuurgroep 

Stap 2. Aankoop Mei-juli 2012 Aangekocht systeem 

Stap 3. Training Augustus- september 

2012 

Getrainde gebruikers 

Stap 4. Sturingsmechanisme Juli- september 

2012 

Gedragen sturingsmechanisme 

Stap 5. Evaluatie December 2012 Evaluatie  

   

2. Markttafels   

Stap 1. Conceptontwikkeling Maart 2012 Concept 

Stap 2. Uitvoeren April- december 

2012 

Markttafels 

Stap 3. Evalueren en borgen December 2012 Evaluatie 

   

3. Marktbewerkingsplan   

Stap 1. Schrijven Februari maart 2012 3 Marktbewerkingplannen 2012 

Stap 2. Monitoren sturen Maart- december 

2012 

Sturingsmodel 

Stap 3. Evalueren en borgen November- december 

2012 

Evaluatie en format voor 2013 en 

verder 

   

4. Deskundigheidbevordering   

Stap 1. Kennismaking Maart- december 

2012 

Structuur waarin ontmoeten en 

contact is georganiseer 

Stap 2. Cultuur, houding en 

gedrag 

 

Stap 3. 

Deskundigheidsbevordering-

traject 

Mei- december 2012 

 

 

 

Mei- december 2012 

Uitgevoerd cultuurtraject  

 

 

 

Uitgevoerd opleidingstraject 

voor professionals 

Stap 4. Evalueren en borgen December 2012 Evaluatie 

 

   

5. Sturing   

Stap 1. Vorming van 

Stuurgroep 

Februari 2012 Stuurgroep 

Stap 2. Monitor en Maart -december Monitor 
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(bij)sturen 2012 

Stap 3. Evalueren en borgen November- december 

2012  

Evaluatie en sturingsmodel 

   

   

 

Benodigde inzet om bovengenoemde activiteiten te ontplooien bestaat uit personele inzet 

en middelen. 

 

1. CRM-systeem 

Personele inzet: 

Onder aanvoering van: Ingrid Leenders 

Jean-Pierre van Es 

Etienne de Jong 

Liesbeth Kruythoff 

ICT-specialisten 

 

Middelen 

Het is nog niet bekend tegen welke kosten een CRM-systeem kan worden aangekocht en 

onderhouden. Ook de dekking in deze in onderwerp van de zoektocht. 

 

2. Markttafels 

Personele inzet: 

Onder aanvoering van: Anja Willems 

Mirjam de Gruyter 

Margot de Brouwer 

Jan van Hout 

 

Middelen 

n.v.t. 

 

3. Marktbewerkingsplannen 

Personele inzet: 

Onder aanvoering van: Anja Willems 

Senior Bedrijfsadviseurs 

Etienne de Jong 

Myriam de Gruyter 

 

Middelen 

n.v.t. 

 

4. Deskundigheidsbevordering 
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Personele Inzet 

Onder aanvoering van: Inge Huisman 

UWV academie 

Marieke Boskman 

Martine Sarneel 

Etienne de Jong 

 

Middelen: 

Het is nog onbekend welke middeleninzet nodig is voor een 

deskundigheidsbevorderingprogramma 

 

5. Sturing 

Personele Inzet: 

Onder aanvoering van: Inge Huisman 

Marieke Boskman 

Etienne de Jong 

Liesbeth Kruythoff 

 

Middelen: 

n.v.t. 

 

7. Communicatieplan 

Communicatie richting Stuurgroep 

Welke informatie Wie 

verstrekt 

Frequentie Format 

Plan van aanpak Anja Willems Eenmalig  

Resultaten rapportage Ntb Periodiek Nader te bepalen 

Voortgangsrapportage Anja Willems Elke 2 maanden Nader te bepalen 

 

Communicatie projectgroep 

Welke informatie Wie 

verstrekt 

Frequentie Format 

Voortgangsrapportages vanuit 

werkgroepen 

Aanvoerder 

per thema  

Elke 2 weken n.v.t. Mondeling  

 

q De communicatie richting midden management en uitvoering binnen de organisaties is 

van cruciaal belang zodat de resultaten uit de voorgenomen acties  worden gedragen en 

borging gegarandeerd is. Hiertoe starten we met een kickoff bijeenkomst. In het 

verleden is te vaak gebleken dat een formeel moment nodig is om een eenduidig en 

helder signaal af te geven. De invulling van en deelnemers aan deze bijeenkomst volgt 

op korte termijn. 
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q Om regio gemeenten en overige SW-organisaties in dit proces mee te nemen is het nodig 

hen op gezette tijden te betrekken. Te beginnen met het infomeren van dit plan van 

aanpak met de uitnodiging aan te sluiten waar passend en mogelijk 

q Noma kent een stuurgroep, zij ontvangen dit plan van aanpak ter informatie. 

 


