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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
arbeidsmarktregio

3: formulering ambitie regionale gecoördineerde werkgeversd!enstverlenfng

Naam

Functie

Organisatie

E-mailadres

Telefoonnummer

UWV en Avres (het leerwerkbedrijf voor de arbeidsmarktregio (SW en bijstand)),
werken samen in het werkgeversservicepunt AV-regio (www.wsoavregio.nl). Er is een
gecoördineerde aanpak richting werkgevers en er is een wekelijks matchingsoverleg
voor de uitwisseling van vacatures en kandidaten.

• bekendheid / branding WSPAV
Waarom kunnen bedrijven onvoldoende aan gekwalificeerd personeel komen, omdat het
WSP AV niet wordt gevonden door aan bieder en vragers van arbeid of omdat er
onvoldoende mensen in de regio opgeleid zijn voor de gevraagde functies. Op welke
manier kunnen er dan anderen gevonden worden voor de vacatures.
Ook wordt er te weinig gebruik gemaakt van arbeidsmarktinformatie, zowel voor
werkzoekenden als voor bedrijven is er veel informatie beschikbaar over de arbeidsmarkt.

• het palfet aan mogelijkheden werkgevers kan inzichtelijker
• de mogelijkheden van het werkgeversservicepunt worden onvoldoende benut
• de samenwerking kan beter worden vormgegeven

Uw ambitie

--

(versterken) Branding van Werkgevers Service PuntAV
Uw doelstelling Doelstelling is om ieder die kan werken en wil werken te helpen om ook een

betaalde baan te laten hebben. Bedrijven die personeel zoeken, moeten
“zonder nadenken” meteen weten waar ze terecht kunnen met hun vraag op
personeelsgebied in de Arbeidsmarktregio Gorinchem. Bovendien kan het
behulpzaam zijn als baanzoekenden bij een vacature in de
Arbeidsmarktregio Gorinchem een positief gevoel hebben bij de werk- en
woonomgeving aldaar. Werken in de regio waar men woont kan een
bijdrage zijn tot vermindering van verkeerskilometers woon-werk verkeer.



Stappen of De ondersteuningsvraag richt zich juist op de vraag welke stappen en
activiteiten activiteiten gezet moet worden om het doel te bereiken, namelijk HET WSP

AV te positioneren als instituut waar vraag en aanbod bij elkaar komen voor
de Arbeidsmarktregio. Het WSP AVregio nog meer als eenheid naar buiten
te presenteren en intern de werkwijze integraler gelijk te schakelen.

Doelgroep(en) Bedrijfsleven, School & Bedrijf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Periode in tijd 2018
Indicatie van €150.000
benodigde kosten

4: formulering ondersteuningsvraag
Arbeidsmarktregio Gorinchem (AR-G)

Wij vragen ondersteuning die gericht is op het wegnemen van knelpunten die het behalen van de
hoofddoelstelling van de samenwerking in de arbeidsmarktregio in de weg staat. Daarvoor is het van
belang om de hoofddoelstelling helder te hebben en de oplossingsrichtingen. Deze zijn:

- Betere branding van WSPAV.
- Optirnalisering samenwerking in de arbeidsmarktregio.

Hoofd-doelstelling

Het realiseren van een optimale, duurzame economische ontwikkeling van dit gebied die zorgt voor
werkgelegenheid, waarbij de banen zo veel mogelijk worden ingevuld met mensen uit de regio, is
hoofddoelstelling van de AR-G. De arbeidsmarktregio Gorinchem investeert in (het behoud en) de
ontwikkeling van de werkgelegenheid. Zij wil inspelen op economische groeikansen die (meer) banen
opleveren, het regionaal inkomen vergroten en de economische structuur versterken. De belangrijkste
hiermee samenhangende arbeidsmarktvraagstukken waarop gericht wordt, zijn
a). het bevorderen van de arbeidsmobiliteit,
b). het vergroten van de arbeidsparticipatie en
c). het versterken van de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

Branding WSPAV

In het Regionaal Arbeidsmarktplatform (RAP) is gebleken dat alle partijen het er over eens zijn dat de
profilering van de regio als aantrekkelijke plek voor wonen én werken en het slaan van de brug
tussen alle partijen de hoogste prioriteit heeft. Dit om de regio te presenteren als aantrekkelijk
werkomgeving, dit om enerzijds jonge mensen te behouden voor de regio en er ook te gaan wonen,
anderzijds om aantrekkelijk te zijn voor HBO studenten buiten de regio (denk hierbij aan Rotterdam
en Utrecht). Door een duidelijkere profilering wordt aan (potentiële) medewerkers en scholieren een
duidelijk perspectief geboden waarom ze in de regio kunnen blijven of komen wonen. Tevens geeft
profilering het bedrijfsleven de kans zich te kunnen scharen onder de paraplu van de regio als
economische motor zodat gekwalificeerd personeel aangetrokken kan worden.

Belangrijk in deze profilering is dat iedereen de gelijke aandacht krijgt en niet alleen de bekende
spelers die vaker op de voorgrond treden. We richten ons ook op MKB bedrijven waar we vaak direct
contact hebben met de directeur / eigenaar. Vanuit het bedrijfsleven wordt er verwezen naar overige
regio’s zoals de Brainport regio in Brabant, Maritieme Delta in de Drechtsteden of Food Valley in Twente
en Robo Valley in de regio Delft. Zij zien dat deze regio’s een zuigend effect hebben op de arbeidsmarkt
met de bijbehorende economische groei.

De belangrijkste ondersteuningsvraag luidt: Op welke manier (wat en hoe doe je dat) kan de branding van
het WSPAV beter worden vorm gegeven?

Postionering WSPAV en samenwerking

Het draagvlak voor economische groei en behoefte tot regio profilering lijkt aanwezig, de bijbehorende
route en concrete doelstellingen nog niet.



Partijen in de AR-G, aangesloten bedrijfsleven, de sociale partners, het onderwijs, de gemeenten enSchool & Bedrijf, moeten samen komen tot een concretisering van de doelstellingen en een gedragen
manier van werken en de rol van het WerkgeversServicePunt.

De huidige situatie is dat De AR-G een Werkplein heeft in het stadhuis van Gorinchem. In goede
samenwerking tussen het UWV en Avres, twee uitvoeringsinstanties wordt er hard gewerkt om een
compleet aanbod te leveren voor het bemiddelen van mensen op de arbeidsmarkt. In de regio zijn
actief het Leerwerklolçet, het WerkgeversServicePunt, School en Bedrijf, de regio AV.

Echter voor doorontwikkeling is het belangrijk de rol in gezamenlijkheid verder uit te werken. Hier richt
zich ook onze ondersteuningsvraag op. Hoe doen we dit efficiënt en effectief?
Belangrijke aspecten bij het vormgeven van een nieuwe rol vinden wij:

- Het WSP AVregio als de partij voor het complete vraag en aanbod van werk: de centrale plek
voor ondernemers om terecht te kunnen voor vragen over stages, werkervaringsplekken,
gesubsidieerd werk, participatie wetgeving etc.. Hiervoor is een verdere doorvoering van een
eenduidig concept WSP in heel Nederland een randvoorwaarde.
Tezamen met ministerie van SZW en alle Arbeidsmarktregio’s zou een landelijk SIRE
campagne op radio en televisie voor meer bekendheid van het WSP gevoerd moeten worden.

- Eenduidige communicatie over de dienstverlening van het WSPAVregio
Gedacht wordt aan een zelfde (WSP)huisstijl voor briefpapier, website, bedrijvenpresentaties,
digitalisering, enzovoorts

- Buitendienst medewerkers van WSP in (4) elektrische bedrijfswagens in de regio laten rijden
- Plan van aanpak 2018 opstellen voor het WSP- AVregio sterkere binding van WSP

medewerker aan gemeenten, Molenlanden, Gorinchem, Lingewaal, Molenlanden en
Vijfheerenlanden.

- Plaats reclameborden gedurende één jaar langs de (voetbal)velden in de regio.
- Maak een ambassadeursnetwerkje, benoem vier ambassadeurs (uit genoemde gemeenten)

voor het WSP AVregio.
- Schakelpunt in informatie kanalisering
- Kunnen voldoen aan de eisen van werkgevers op het gebied van afhandeling, expertise en

tijdige terugkoppeling
- Continuïteit van de bemensing
- Een betere koppeling met stakeholders in het onderwijs
- Een sterkere regionale positionering van het WSP vraagt om flink opleidingsbudget voor

vakmanschap bij het WSP. Dit zou onderdeel van een budget voor de doorontwikkeling van
het WSP als HET instituut waar vraag en aanbod bij elkaar komen voor de
Arbeidsmarktregio.

Hulpvraag: Bovenstaand zijn alleilei aspecten genoemd die van wezenlijk belang om de route te
bepalen voor succes. Vraag is: hoe komen we tot een gedragen concept voor het WSPAV dat
invulling geeft aan de hoofddoelstelling en aansluit bij de manier waarop de regio zicht wil profheren?
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