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Voor indienen aanvraag ondersteuning aanpak ‘Matchen op werk’
1: stand van zaken qecoördineerde werkqeversdienstverleninq in uw arbeidsmarktreqio

2: formulering knelpunten gecoördineerde werkgeversdienstverlening in uw
arbejdsmarktreqio

• Naamsbekendheid van het WSP
1 ‘ Imago van het WSP

In de arbeidsmarktregio Amersfoort is de gecoördineerde werkgeversdienstverlening
ondergebracht in het Werkgeversservicepunt Amersfoort. In het WSP werken de 7
gemeenten van de arbeidsmarktregio Amersfoort en UWV samen. Alle partijen brengen
capaciteit in in het WSP om de werkgevers in de regio zo goed mogelijk te voorzien van
passend personeel. De accountmanagers van het WSP benaderen individuele werkgevers
actief maar ook op andere manieren zoals werkgeversbijeenkornsten en het bijwonen van
bijeenkomsten van bedrijfsverenigingen wordt het WSP onder de aandacht gebracht.

De gemeenten in de arbeidsmarktregio Amersfoort, UWV en het SW-bedrijf Amfors
participeren in het WSP. Gemeenten, UWV en Amfors participeren onder dezelfde
voorwaarden:

1) samen in de regio;
2) verdelen van de kansrijke werkgevers over alle accounthouders;
3) alle organisaties brengen formatie in;
4) alle accounthouders bemiddelen alle doelgroepen.

Daarnaast werkt het WSP samen met re-integratiebureaus, scholen in de regio, de
stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (voorheen kenniscentra). Ook
werkt het WSP intensief samen met de afdelingen economische zaken van de
gemeenten. Medewerkers van deze afdelingen informeren werkgevers bij
bedrijfsbezoeken over het WSP en koppelen accountmanagers aan bedrijven. Ook wordt
het WSP betrokken op het moment dat zich nieuwe bedrijven vestigen in
arbeidsmarktregio.
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3: formulerinq ambitie recjionale aecoördineerde werkqeversdienstverleninq
Uw ambitie Alle werkgevers melden hun vacatures bij het WSP enwerken

samen met het WSP aan een evenwichtig aanbod tussen vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt.

Uw doelstelling Voorzien in de vraag van werkgevers naar passend personeel.
Werkzoekenden uit het brede bestand van bijstand tot WW
plaatsen bij werkgevers.

Stappen of Graag zouden we een landelijke campagne willen aanvragen
activiteiten waarbij in televisiespotjes en radiospotjes het WSP meer

naamsbekendheid krijgt en gewerkt wordt aan het opvijzelen van
het imago. Dit gaat natuurlijk niet alleen om de arbeidsmarktregio
Amersfoort maar om de 35 arbeidsmarktregiotsin Nederland.
Het is een project dat we bij voorkeur niet zelf willen vormgeven
omdat we niet over de benodigde expertise beschikken. Wellicht
kan het project vanuit het ministerie worden getrokken.
Vanzelfsprekend zijn wij bereid om onze bijdrage te leveren aan de
inhoud en vormgeving.

Doelgroep(en) Werkgevers.
Periode in tijd Zo spoedig mogelijk.
Indicatie van p.m.
benodigde kosten

4: formulering ondersteunirigsvraag
• Ondersteuning bij het werken aan naamsbekendheid en imagoverbetering van

het WSP. Een landelijke campagne zou hieraan ons inziens een heel positieve
bijdrage leveren.
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Ondertekening
H a ndteken ing
Datum:

( —!—Zul

Datum:

t’-/o- /7

NB: Afhankelijk van de inhoud van uw aanvraag, is ondertekening van extra personen of
partijen toegestaan. U kunt denken aan een voorzitter van een schoolbestuur of
vertegenwoordiging van een werkgeversorganisatie.

Ik begrijp aan de hand van het onderliggende document ‘Handreiking fase II: Plan
van aanpak en ondersteuningsvraag ‘Matchen op werk”, dat aan het indienen van
een aanvraag geen recht op ondersteuning kan worden ontleend.

Het is belangrijk dat u vââr 15 oktober 2017 uw aanvraag (digitaal) indient. Dit kan via
het volgende e-mailadres:

Over de verdere procedure zult u tijdig worden geïnformeerd. Zodra er duidelijkheid is
over het beschikbare budget en welke aanvullende voorwaarden er gaan gelden wordt u
daarvan op de hoogte gesteld.
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