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Utrecht, 14 februari 2013
Geachte heer/mevrouw,
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,--.
In bijgaand informatiepakket ontvangt u alle informatie om een regionaal project in te
dienen. U ontvangt deze informatie omdat uw gemeente binnen de arbeidsmarktregio
een centrale rol inneemt.
‘Project Ontsluiting werkzoekendenbestand’
Arbeidsmarktregio’s kunnen voorstellen indienen waarin samen met uitzendbureaus
wordt gewerkt aan, onder meer:
-

Het screenen van bestanden met werkzoekenden, om te bekijken welke
werkzoekenden (direct) bemiddelbaar zijn.

-

Het plaatsen van kwalitatief goede CV’s in Werk.nl, zodat deze transparant en
vindbaar zijn voor gemeenten/UWV en werkgevers.

-

Het direct matchen van CV’s met (tijdelijke) vacatures uit de bestanden van de
uitzendbureaus en vacatures die door werkgevers direct bij gemeenten/UWV zijn
gemeld.

Resultaat
Met de decentralisatie-uitkering is het mogelijk in de regio’s binnen een jaar gemiddeld
20.000 CV’s (van voornamelijk gemeentelijk werkzoekenden) te ontsluiten en 4.500
plaatsingen te realiseren, wat per regio neerkomt op een gemiddelde van 570 CV’s en
130 plaatsingen.
Doet u ook mee?
In bijgaand informatiepakket treft u alle informatie aan die nodig is om mee te doen met
het project en bij te dragen aan het gewenste resultaat.
We vragen u als penvoerder voor uw regio op te treden en te onderzoeken of er
interesse in uw arbeidsmarktregio is voor dit project. Er zijn zowel mogelijkheden voor
regio’s die al samenwerken met uitzendbureaus als voor regio’s die zich in een
verkennende fase bevinden.

Ondersteuning en meer informatie
De Programmaraad, waarin Cedris, Divosa, VNG en UWV samenwerken, en de ABU
(Algemene Bond Uitzendondernemingen) ondersteunen uw regio graag bij de aanvraag
en de uitvoering van uw project. Heeft u vragen, neem dan vanaf 20 februari 2013
contact op met Renate Westdijk, projectleider ‘Project Ontsluiting
werkzoekendenbestand’ via 06 21 55 80 55 of rwestdijk@bkwi.nl. Dit informatiepakket is
tevens te vinden op www.samenvoordeklant.nl.
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