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Kahoot



• Kort samengevat

• Doe agenda

• Oproep tot samenwerking aan alle 

partijen(PPS)

• Verbinden en versterken van wat er al 

gebeurt

Perspectief op Werk



De doe agenda:
• Concrete, kwantitatieve ambitie met het aantal matches dat vanuit Perspectief op Werk 

voor 2019 worden gerealiseerd. 

• Verder versterken van de regionale werkgeversdienstverlening

• Het inzichtelijk maken van werkzoekenden 

• Komen tot een verdere harmonisering en vereenvoudiging van instrumenten en processen 

in de regio, 

Perspectief op Werk



Actie op aanbod, vraag en route daartussen

Aanbodkant: werkfitte kandidaten aanbieden 

Vraagkant: een werkplek aanbieden voor werkfitte kandidaten

Route kant: matchen mbv toegankelijk bestand en begeleiding

Scholing kan onderdeel zijn van begeleiding

Perspectief op Werk



Wat zijn de grootste uitdagingen in jouw regio?



Wat gebeurd er in jouw regio op de samenwerking met Publiek en 

Privaat?



• Iedereen aan de slag! Daar hebben we 

elkaar voor nodig!

Samenwerken leidt tot kansen! 

Iedereen aan de slag!



 ABU

 Cedris

 NRTO

 OVAL

Alliantie



Waarom samenwerking nodig is



• Nog altijd ruim 1,1 miljoen mensen 

aan de zijlijn 

• De vraag naar personeel is groter 

dan ooit tevoren

• De huidige doelgroep vindt niet 

vanzelfsprekend werk 

• Kloof tussen vraag en aanbod 

Aanleiding om de handen ineen te slaan



• Publieke private samenwerking naar duurzame en 

vernieuwende vorm 

• Inzet van ieders kwaliteit

• Programmatische aanpak om gezamenlijk passende oplossing 

te bieden 

• Voor iedereen is er een weg naar (zo regulier mogelijk) werk

Ambitie Alliantie



 Biedt impuls aan inclusieve arbeidsmarkt en meer (passende) 

banen

 Wisselend functionerende arbeidsmarktregio’s; samenwerking 

versterkt de kracht van regio’s

 Biedt een gecoördineerd treintje naar werk binnen een complexe 

arbeidsmarktinfrastructuur

 Het brengt kennis en kunde samen van de (regionale) arbeidsmarkt: 

sectoren, bedrijven, behoeften van werkgevers en deskundigheid op 

het gebied van loopbaan, vitaliteit, activering, scholing en opleiding.

Impact van samenwerken



Een kleinschalige werkgroep maakt een plan 

• Welke regionale vraagstukken zijn volgens u actueel? 

• Welke partners moeten volgens u zeker aangesloten zijn? 

• Wanneer is het voor u een succes? 

Het ‘treintje naar werk”





Wat is nodig om goed samen te werken?







• Presentaties beschikbaar op dinsdag 19 maart op 

www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdagen 2019: 27 juni - 7 november

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



