PROJECTBESCHRIJVING
‘ONTSLUITING WERKZOEKENDENBESTAND’

WAT?
Het ministerie van SZW stelt een decentralisatie-uitkering van €5 mln.
beschikbaar voor regionale projecten waarin arbeidsmarktregio’s met
uitzendbureaus de werkzoekendenbestanden beter inzichtelijk maken en de
dienstverlening aan werkgevers verbeteren. Iedere regio kan
aanspraak maken op €130.000,--.
WAAROM?
Het budget wordt ter beschikking gesteld om het regionaal inzicht in een betere
ontsluiting van de werkzoekendenbestanden mogelijk te maken en om meer mensen
aan het werk te helpen:
1. Een toename van het aantal ontsloten CV’s (gem. totaal 20.000 / gem. per
regio 570) van voornamelijk gemeentelijke werkzoekenden via Werk.nl en de
realisatie van gemiddeld 4.500 plaatsingen (gem. per regio 130) door de
samenwerking met uitzendbureaus.
2. Bijdragen aan duurzame verbetering van de werkgeversdienstverlening in de
arbeidsmarktregio.
VOOR WIE?
Elke arbeidsmarktregio kan aanspraak maken op de decentralisatie-uitkering. Een
minimale deelname is noodzakelijk van 2 gemeenten, een UWV-vestiging en een
uitzendbureau.
LOOPTIJD
Het project loopt tot en met 31 januari 2014, waarna uiterlijk op 1 maart 2014 de
regio een verantwoording moet indienen.
AANVRAGEN
wie
De trekkende gemeente binnen een arbeidsmarktregio is penvoerder namens de
regio en stemt af met andere gemeenten, UWV, SW-bedrijven en uitzendbureaus.
wat
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen (1.) regio’s die al
samenwerkingsprojecten met uitzendbureaus zijn gestart en (2.) regio’s die deze
samenwerking nog niet kennen of momenteel verkennen.
1. Regio’s met samenwerkingsprojecten
Deze regio’s kunnen snel van start gaan en ondersteuningsbudget ontvangen op
basis van een bestaande businesscase of projectvoorstel. Deze regio’s leveren
uiterlijk voor 1 april 2013 hun projectvoorstel in bij de Programmaraad.
2. Regio’s zonder / startend met samenwerkingsprojecten
Deze regio’s worden in de gelegenheid gesteld een (verdere) verkenning te
doen. Door uiterlijk voor 1 april 2013 een intentieverklaring in te dienen, blijft de
decentralisatie-uitkering voor deze regio gegarandeerd. De regio moet hun
projectvoorstel uiterlijk voor 15 mei 2013 indienen.

reactietermijn
De projectvoorstellen worden door de Programmaraad beoordeeld.
1. Regio’s met samenwerkingsprojecten, die voor 1 april 2013 hun
projectvoorstel hebben ingediend, ontvangen uiterlijk op 15 april 2013 een
reactie.
2. Regio’s startend met samenwerkingsprojecten, die voor 15 mei 2013 een
projectvoorstel hebben ingediend, ontvangen uiterlijk op 1 juni 2013 een
reactie.
MONITORING EN VERANTWOORDING
Deelnemende regio’s sluiten hun project af door hun resultaten te delen:
- in een rapportage die de vorm heeft van een praktische handreiking. Deze
handreiking geeft inzicht in de activiteiten, de ervaringen en succes- en faalfactoren.
Het document dient als leerdocument voor andere arbeidsmarktregio’s.
- in een overzicht met het aantal ontsloten CV’s en bemiddelde kandidaten.
- in een notitie waarin de regio een analyse geeft van de bereikte resultaten en
leerervaringen van het project.
Deze verantwoording wordt uiterlijk op 1 maart 2014 volledig ingediend bij de
Programmaraad. Per twee maanden vraagt de landelijke projectleider een formulier
in te vullen met de stand van zaken tot dusver.
ONDERSTEUNING
Een compacte projectorganisatie ondersteunt de regio’s bij de uitvoering van hun
project en organiseert sessies voor projectleiders in de arbeidsmarktregio’s om
kennis en ervaringen uit te wisselen. Op13 maart vindt een startbijeenkomst plaats.
Uw regio wordt hier separaat over geïnformeerd.
De projectorganisatie wordt aangestuurd door de Programmaraad, waarin Cedris,
Divosa, UWV en VNG zitting hebben.
MEER INFORMATIE
Neem voor meer informatie over dit project vanaf 20 februari 2013 contact op met
Renate Westdijk, projectleider ‘Project Ontsluiting werkzoekendenbestand’ via 06 21
55 80 55 of rwestdijk@bkwi.nl.

