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Visie 

• Vraag werkgever is leidend 
• De beste kandidaat op de juiste plaats 

(ongeacht wajong/sw/nieuwe 
instroom/regiogemeente) 

• Eenduidige dienstverlening 
• 1 contactpersoon vanuit WSPR 
• 1 jobcoachorganisatie (gemeente of RIB) 
 
 



Doel team Participatie 

 
• Het ondersteunen, faciliteren van werkgevers 

bij het creëren, realiseren en vervullen van 
banenafspraken 

 



Team Participatie 

• Adviseurs AG/UWV (5,5 fte) 
• - Participatieadviseurs gemeente R’dam (4 fte) 
• - Jobcoaches gemeente R’dam (23 fte) 
• - Coördinatoren (1,8 fte) 
 



Adviseurs UWV/Gemeente 

• Informeren, adviseren (sectoroverstijgend) 
• Acquisitie (m.n. bedrijven > 25 werknemers) 
• “Wild card” 

 
• Toepassen functiecreatie/jobcarving 

 



Jobcoaches gemeente Rotterdam 

• Bemiddelen SW en nieuwe doelgroep naar 
werk (Begeleid werken baan of detachering) 

• Uitvoeren loonwaardemeting middels Dariuz  
• Regelen loonkostensubsidie of uurtarief 
• Jobcoaching bieden op de werkplek voor 

werkbehoud 



Jobcoaches gemeente Rotterdam 

• Uitvoeren werkgeversrol bij individueel 
gedetacheerden (functioneringsgesprekken, 
verlofaanvragen, uitvoeren Wet verbetering 
poortwachter bij ziekte, bemiddelen naar 
nieuwe werkplek zoeken bij uitval) 
 



Coördinatiepunt Banenafspraken 

• 2 Coördinatoren (UWV en gemeente):  
• Alle vacatures worden gecommuniceerd naar 

de coördinatoren (i.v.m. verdeling levering) 
• Zetten de vacatures verder uit: naar 

UWV/gemeentes 
• Beheren/coordineren alle binnenkomende 

vragen/verzoeken 
• Bewaken voortgang en resultaten in WBS 

 



Wat gaat goed in de samenwerking 

• Weten elkaar te vinden (vier werkgroepen, 
teambuilding) 

• Één doelstelling 
• Gezamenlijke deskundigheidsbevordering 
• Aansluiten bij elkaars overleggen 

 
 



Waar moet nog aan gewerkt worden ? 

• Elkaar nóg beter leren kennen (gezamenlijke 
teambuilding eind sept) 

• Één huisvesting (Timmerhuis) 
• Interne etalage  
• WBS (Sonar)  
• Harmonisatie instrumentaria  
• Publiek privaatrechtelijke samenwerking 
• Regionale samenwerking 

 



Regio Rijnmond: 6 clusters 



Regionale samenwerking 

• Voorlichting aan de 6 clusters: werkwijze en 
werkproces. 

• -Operationeel niveau: klantmanagers (werk) 
• -Interne etalage  
• - Inhuur werkzaamheden voor Vlaardingen 

(MVS) en Hoekschewaard ivm 
loonwaardemetingen en uitvoering 
jobcoaching 



Regionale samenwerking 

• Elk cluster 1 contactpersoon 
• Via coördinatiepunt WSPR 
• Verdeling vacatures banenafspraken 
• Levering kandidaten 

 



Gezamenlijk 

• Deskundigheidsbevordering maandelijks 
• Casus bespreking maandelijks 
• Regionale expertgroep 
• 2 - Wekelijks coordinatorenoverleg  
• Gezamenlijke Managementinformatie 
• Trainingen: functiecreatie 

 



Enkele voorbeelden 

• Inmiddels 7 plaatsingen Ikea Barendrecht met 
uitgroei naar 20  

• Erasmus MC, mogelijk 130 plaatsingen voor de 
komende jaren  
 



Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl 
•        @samenvdklant 
• E-mail: info@samenvoordeklant.nl 
• Schrijf je in voor het ProgrammaraadJournaal 
• Presentaties maandag 19 oktober beschikbaar 

 
• SVP evaluatieformulier invullen 
 

http://www.samenvoordeklant.nl/
mailto:info@samenvoordeklant.nl
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