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

2: formulering knelpunten gecoördineerde werkgeversdienstverlening in uw
arbeidsmarktreqio
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In de arbeidsmarktregio Drenthe is er één werkgeversservicepunt. Hierin werken 30
accountmanagers van zes gemeenten, UWV en sociale werkbedrijven samen. In de
afgelopen periode is een aantal maatregelen genomen om de samenwerking te
versterken en te zorgen voor één gezicht naar werkgevers. Die maatregelen zijn:
• Het (tijdelijk) aanstellen van een coördinator werkgeversteam die de afstemming

tussen de samenwerkende partijen moet versterken en moet bijdragen aan de
verbetering van de (gezamenlijke) dienstverlening aan werkgevers

• Het vormen van een kernteam van (7) accountmanagers die fungeren als linking pin
tussen het WSP en de (collega’s binnen hun) eigen organisatie. Daar waar projecten
binnen de arbeidsmarktregio worden uitgevoerd, is één van deze accountmanagers
daarvoor het aanspeekpunt

• Het vormen van een BAB-team van (7) accountmanagers die fungeren als linking pin
tussen het WSP en de (collega’s binnen hun) eigen Organisatie O het gebied van
afspraakbanen.

• De vorming van een ondersteuningsteam. Dit team is het eerste aanspreekpunt voor
werkgevers die contact opnemen met het WSP. Zij zorgen voor een goede
bereikbaarheid van het WSP, voor de afhandeling van vragen door de juiste
accountmanager en bewaken de gemaakte afspraken met werkgevers. Daarnaast
benaderen zij de grotere werkgevers in de regio waarmee nog geen relatie bestaat en
zorgen zij voor communicatie via website en sociale media.

• De vormgeving van een nieuwe website
Inmiddels is er een start gemaakt met het vullen van de kandidatenverkenner en de
harmonisatie van instrumenten (voor de afspraakbanen is dat al gebeurd).

Bij de vormgeving van één werkgeversservicepunt doet zich een aantal knelpunten voor.
Die zijn voor een deel toe te schrijven aan de wijze waarop uitvoering plaatsvindt binnen
de arbeidsmarktregio, maar voor een deel ook met de manier waarop het Rijk de
uitvoering van verschillende wetten en regelingen heeft vormgegeven.

Werkwijze: accountmanagers zijn nog veel gericht op het werven van vacatures. In
toenemende mate is er sprake van mismatch tussen wat bedrijven vragen en wat
werkzoekenden te bieden hebben. Dat vraagt om een andere manier van matching en
een andere rol van accountmanagers (“van acquisiteur naar adviseur”).
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• Financiering: we merken dat voor een goede en eenduidige
werkgeversdienstverlening het essentieel is dat er één aanspreekpunt (coördinator of
manager) en een ondersteuningsteam is (zie stand van zaken). Op dit moment zijn
deze incidenteel gefinancierd. Het is voor gemeenten een (te) zware opgave om deze
functies structureel te financieren.

• Autonome partijen versus gezamenlijke opdracht: het Rijk geeft gemeenten en UWV
een dubbele opdracht waarbij gemeenten worden “afgerekend” op de uitstroom van
bijstandsgerechtigden en waarbij gemeenten autonoom zijn in hun besluiten over de
manier waarop dat gebeurt en waarbij partijen anderzijds de opdracht hebben om
samen te werken. Dit leidt tot soms tot terughoudendheid in de samenwerking (“leidt
samenwerking ook tot voordelen voor mij?”) en de financiering (“ik kan het geld ook
inzetten voor het realiseren van mijn eigen gemeentelijke doelstellingen”). Het Rijk
zou door het leveren van een financiële bijdrage de gezamenlijke uitvoering kunnen
ondersteunen en stimuleren.

• Werkdruk en formatie: de autonomie van gemeenten en UWV zorgt er ook voor dat
er altijd druk bestaat om de (eigen) accountmanagers in te zetten voor de eigen
doelgroepen en werkgevers. Samenwerking binnen het WSP kost accountmanagers in
eerste instantie vaak (extra) tijd (overleg en afstemming). Een bescheiden “eigen”
budget zorgt ervoor dat de (extra) inzet van accountmanagers kan worden
gecompenseerd, dat het kernteam kan worden versterkt en zorgt ervoor dat
afzonderlijke partijen meer voordeel ervaren van een gezamenlijk werkgeversteam.

• Geen budget voor personen met een WW-uitkering: bij het vormgeven van
gezamenlijke activiteiten om verschillende groepen werkzoekenden voor te bereiden
op een baan, beschikt het UWV niet over middelen om scholing en/of begeleiding te
betalen. Dat betekent dat gemeenten deze kosten op zich moeten nemen of dat deze
groepen niet aan deze activiteit deel kunnen nemen. Deze verschillen staan een
eenduidige werkgeversdienstverlening in de weg. Teveel energie gaat steeds zitten in
het zoeken van oplossingen vanuit de toch al krappe budgetten van de gemeenten

• Aansluiting onderwijs bij de werkgeversdienstverlening. Het aanbod van het
onderwijs sluit niet voldoende aan op de vraag uit de markt. SER NN heeft
aanbevolen om te investeren in scholing. Hiervoor zijn extra middelen nodig.
Gemeenten kunnen dit niet financieren vanuit hun huidige budgettten.

3: formulering ambitie regionale gecoördineerde werkgeversdienstverlening
Uw ambitie • Zorgen voor een goede match tussen werkzoekenden en

werkgevers in de arbeidsmarktregio Drenthe;
• Een sterke regionale werkgeversdienstverlening, waarbij de

coördinatie, ondersteuning en toegang structureel geregeld is.
Uw doelstelling (1) Goede relaties onderhouden met de werkgevers in de

arbeidsmarktregio, waarbij we weten wat de vraag is van
werkgevers en waarbij we ze van een goed advies over de
invulling daarvan kunnen geven. Concreet: we hebben in ieder
geval regelmatig contact met 50% van de grote (20+)
bedrijven.

(2) Verhogen van de kwaliteit en professionaliteit van het
accou ntmanagement

(3) Het aantal matches verhogen (concrete cijfers in het jaarlijkse
marktbewerkingsplan)

(4) Gezamenlijke matching en projecten in kansrijke sectoren
organiseren

(5) Zorgen voor een structurele vormgeving van het
Werkgeversservicepu nt

(6) Verbeteren aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
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Stappen of (1) Uitvoering van het marktbewerkingsplan (benaderen van
activiteiten grotere bedrijven waarmee nog geen contact is)

(2) De bestaande vormgeving structureel maken: coördinatie- en
ondersteu ningsfuncties

(3) Extra middelen voor het “bovenlokale” accountmanagement ter
compensatie van de extra inzet van accountmanagers van de
verschillende partijen (Kernteam en BAB-team, zie stand van
zaken).

(4) Verdere professionalisering van de accountmanagers; “van
acquisiteur naar adviseur”

(5) Investeren in scholing, zodat deze beter aansluit op de
arbeidsmarkt.

Doelgroep(en) In het WSP worden alle doelgroepen gematcht: Participatiewet
(inclusief personen uit het doeigroepenregister), WW en Wajong

Periode in tijd 2017-202 1
Indicatie van Naast de reguliere inzet van de partijen in het WSP (30
benodigde kosten accountmanagers, tijdelijke inzet coördinator en

ondersteuningsteam, beheer en onderhoud van de website,
inspiratiesessies voor werkgevers) verwachten wij jaarlijks
onderstaande extra kosten te zullen maken:
€ 80.000 voor coördinatiefunctie
€ 80.000 voor een ondersteuningsteam van het WSP
€ 140.000 extra inzet accountmanagement ter compensatie van de
extra inzet van accountmanagers in kernteam en BAB-team
€ 150.000 ten behoeve van opleidingen en trainingen voor de
doelgroep van de arbeidsmarktregio (inclusief WW-ers UWV)
€ 100.000 aansluiting onderwijs en werkgeversdienstverlening
€ 75.000 (eenmalig) ten behoeve van scholing/professionalisering
van de accountmanagers

4: formulering ondersteuningsvraag
De ondersteuningsbehoefte van de arbeidsmarktregio bestaat dus uit een bedrag van
jaarlijks € 550.000 waarmee de werkgeversdienstverlening een steviger basis krijgt en
dienstverlening aan werkgevers eenduidiger en sterker wordt en een eenmalig bedrag
van € 75.000 om het accountmanagement te professionaliseren.

Ondertekening

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.

Naam

1

Organisatie Handtekenin
121O

Daturi’: 121

1
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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 v66r 15 oktober 2017 uw aanvraag (digitaal) indient. Dit kan via
het volgende e-mailadres: postbusmow@)minszw.nl.

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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Arbeidsmarktregio
Drenthe
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Onderbouwing kosten aanvraag ondersteuning ‘Matchen op Werk’
In cie aanvraag “Matchen op Werk” hebben we een indicatie gegeven van de extra kosten die we
verwachten te maken bij de uitvoering van de extra maatregelen voor een structurele verbetering
van de werkgeversdienstverlening. Hieronder zetten we op een rij hoe die kosten tot stand zijn
gekomen.

(1) Coördinatiefunctie
Voor de coördinatiefunctie hebben we een bedrag opgenomen van € 80.000. Dat bedrag komt
overeen met de totale loonkosten van een (gemeentelijke) medewerker in schaal 11.

(2) Ondersteuningsteam WSP
Voor het ondersteuningsteam hebben we een bedrag opgenomen van € 120.000. Dat bedrag
komt overeen met een deeltijd inzet (32 uur) van 3 personen in schaal 6. De inzet van drie
personen is nodig vanwege de omvang van de activiteiten en de vervangbaarheid (omdat het
WSP continu bereikbaar moet zijn).

(3) Extra accountmanagers
We hebben een bedrag opgenomen van € 140.000 voor extra accountmanagers. Dat bedrag
komt overeen met de loonkosten van 2 FTE accountmanagers in schaal 10. Met deze inzet
worden gemeenten en UWV elk gecompenseerd voor circa 3 dagdelen per week aan inzet van
hun medewerkers voor gezamenlijke projecten en activiteiten.

(4) Middelen voor opleidingen en trainingen voor WW-ers
We hebben een bedrag opgenomen van € 100.000 ten behoeve van scholing en voorzieningen
van WW-gerechtigden. Dit is gebaseerd op onze inschatting dat er jaarlijks 50 personen met een
WW-uitkering deel zullen nemen aan gezamenlijke scholingsactiviteiten tegen een gemiddeld
bedrag van € 2.000.

(5) Eenmalige investering professionalisering accountmanagers
We hebben een bedrag opgenomen van € 75.000 ten behoeve van een scholingsprogramma
voor accountmanagers. Dit bedrag is gebaseerd op het scholen van 30 accountmanagers en een
opleidingsbedrag van € 2.500 per persoon (gebaseerd op werkelijke kosten van een stevige
adviestraining van 3-5 dagen).


