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

2: formulering knelpunten gecoördineerde werkgeversdienstverlening in uw
arbeidsmarktreqio

MISSIE:
Samen werken aan partnerschap met werkgevers bij personeelsvraagstukken

We doen dit doen door:
- het faciliteren van matching van vraag en aanbod
- het zichtbaar en vindbaar maken van talenten en capaciteiten van werkzoekenden

Elementen uit Stip op de horizon
o Team; werkt samen vanuit één locatie (gezamenlijke uitvalsbasis)
o Vanuit branchegericht werken wordt gezamenlijk de markt bewerkt
o Eenduidige branding (website / centraal telefoon nummer/ centrale mailbox)
o Werkprocessen zijn beschreven
o Transparantie: één digitaal systeem voor vacatures en werkgeverscontacten (WBSICRM)
en één systeem voor werkfitte kandidaten (Sonar)
o Start met harmonisatie instrumenten / regelingen
o Communicatie & Marketing (leaflets, brochures, marketingactiviteiten, nieuwsbrieven, free
publicity)

Overig
In het RWB werken UWV en gemeenten samen met sociale partners aan een inclusieve
arbeidsmarkt. Aan de Strategische Arbeidsmarkttafel (STAM-tafel) FoodValley werkt de triple helix
samen op basis van een arbeidsmarktagenda die gezamenlijk is opgesteld. Kernambitie is door
ketensamenwerking binnen en tussen de sectoren zorgen we voor een optimaal functionerende
arbeidsmarkt.”

Een belangrijke ontwikkeling in de regio is dat het sw-bedrijf van de vijf Gelderse gemeenten,
Permar, per 1januari 2018 geliquideerd wordt. De vijf gemeenten leveren vanaf dan afzonderlijk
hun dienstverlening aan SW-ers. Over de rol van het WSP worden duidelijke afsoraken oemaakt.

Binnen onze werkgeversdienstverlening zien we vier knelpunten:

1. Verbeteren van de keten werkzoekenden-werkgevers
We werken vanuit het WSP vraaggericht: de vraag van de werkgever staat bij ons altijd voorop.
Mede door cle aantrekkende economie, maar ook door de banenafspraak en een toename in het
aantal statushouders, zien we echter dat een meer aanbodsgestuurde aanvraag soms nodig is. Dat
vraagt om meer eenduidigheid in de werkzoekendendienstverlening. Daar zijn we in de regio nu
niet goed op ingericht.

2. Werkprofielen
In lijn met bovenstaande zien we dat we een kwaliteitsslag moeten maken in het opstellen van
profielen van onze klanten. We willen naar een bredere inschrijving met focus op werk en
kansberoepen.



3: formulering ambitie regionale gecoördineerde werkgeversdienslverlening
Een toekomstbestendig WSP beweegt planmatig mee met de
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
Werkgevers bieden werk
o Inzet op effectieve marktbewerking van werkgevers in segmenten
• Gerichte bewerking o.b.v. beschikbare aanbod
o Verdere professionalisering van het accountmanagement

(partnerschap en expertise)
• Versterken samenwerking met private partijen

Transparantie van het aanbod
o Borging alle werkfitte kandidaten staan in Sonar
o Ook het potentieel willen we in beeld hebben met elkaar

(kandidaten over enige tijd beschikbaar)
De dienstverlening betreft ook mensen die verplicht of vrijwillig van
baan moeten veranderen (voor kansberoepen). Het betreft hier
van werk naar werk constructies

Uitstekende verbinding tussen vraag (WSP) en aanbod (partners)
Ondersteuning WSP door backoffice

• Afspraken over de rol van matchers (in aansluiting op lokale
processen)

Arrangementen bieden voor verkleinen toenemende mis-match
• Intensief samenwerken met Leren en Werken
• Do maat ooleidinostraiecten (trioartiefl

3. Professionalisering
Door de ontwikkeling dat de inwoners die afhankelijk zijn van een uitkering steeds lastiger naar
werk bemiddelbaar zijn veranderen ook de gevraagde cornpetenties van accountmanagers,
matchers en klantconsulenten. Hierin blijven we ons ontwikkelen.

4. Administratieve last
Onze accountmanagers zijn veel tijd kwijt aan administratie. Daarom gaan we werken met een
binnendienst’ die ervoor moet zorgen dat het contact met werkgevers centraal blijft staan bij de
accountmanagers.

_________-- ___________________________

Uw ambitie

Uw doelstelling

Stappen of activiteiten Het opzetten en uitvoeren van een professionaliseringsprogramma om
het vakmanschap van accountmanagers in het WSP en uitvoerende
medewerkers (klantmanagers/consulenten/adviseurs
werkzoekendendienstverlening) bij sociale diensten en het UWV door
te onLwikkelen.

Doelgroep(en) Accountmanagers en klantmanagers van gemeenten, UWV en sw
bedrijf

Periode in tijd — Een jaar (2018)
Indicatie van benodigde Het gaat om 100-120 personen. Kosten zijn nu niet uitgevraagd, maar
kosten zullen tussen €50.000-€100.000 liggen. Het ligt voor de hand om aan

te sluiten bij bestaande programma’s (bijvoorbeeld van UWV).

4: formulering ondersteuning.svraag
Onze ondersteuningsvraag is opgedeeld in drie categorieën: FoodValleyspecifîek, generieker
uitwisselingsgericht en regelgeving.

(1) FoodValley-specifïek
• Financiële bijdrage aan professionaliseringsprogramma en openstellen

professionaliseringsprogramma UWV voor gemeenten



Ondertekening

Naam Organisatie Handtekening

Voorzitter regionaal Werkbedrijf

Datum:

Regiomanager UWV

• We willen graag expertise (of midd&enom die in te huren) voor het uitvoeren naar een pilot
regelluwe ruimte, naar voorbeeld van Zwolle

(2) Uitwisselingsgericht
• Organiseren van uitwisseling good practices, bijvoorbeeld door intervisie managers WSPs
• Opzetten en uitvoeren van een gestandaardiseerde werkgeverstevredenheidsmeting
• Opzetten kwaliteitsprogramma klantprofielen
• Communicatiemateriaal dat door het hele land gebruikt kan worden

(3) Regelgeving
• Harmonisering instrumenten UWV en gemeenten: één regeling voor de onderkant van de

arbeidsmarkt
• Realistische cijfers voor de banenafspraak en beschut werk
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