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

(Rio na al)
Naam

WSP Midden-Gelderland is op 1-1-2014 gestart als netwerkorganisatie. 10

regiogemeenten, UWV en Presikhaaf Bedrijven werken samen in een uniforme

werkgeversbenadering voor de arbeidsmarktregio. M.i.v. 1-1-2018 wordt WSP-MG als

zelfstandige juridische entiteit naar verwachting ondergebracht in de Modulaire

Gemeenschappelijke Regeling. Aansturing WSP-MG wordt uitgevoerd door een

directeur en operationeel manager.

SZW heeft in een recente Kamerbrief WSP-MG benoemd tot landelijke voorloper als

integraal werkend WSP.

In de regionale samenwerkingsovereenkomst (meerjarenplan + begroting) zijn de

targets en budget vastgelegd. Met samenwerkingspartners zijn uniforme afspraken

gemaakt m . b.t. voorzieningen, instrumenten, procedures en werkwijzen (vastgelegd in

een regionaal handboek). In 2 systemen zijn gegevens cliënten vastgelegd

(WBS/SONAR, Matchcare).

Afstemming met regiopartners wordt uitgevoerd via structurele overlegsituaties op

bestuurs-, beleids-, managers- en operationeel niveau.

Accountmanagers WSP-MG werken in brancheteams. De begroting WSP is vertaald

naar 6 branchemarktbewerkingsplannen en per branche vertaald naar 6 doelen (A4

methodiek). In ieder brancheteam zijn accountmanagers functiecreatie actief. M.i.v.

2015 is veel geïnvesteerd in training (coaching) van accountmanagers. Alle

accountmanagers functiecreatie zijn gecertificeerd.

Door Van Westerveld MC en Social Management Support zijn in opdracht van het WSP

een aantal tussentijdse evaluaties en analyses uitgevoerd:

- 2x inventarisatie stand van zaken implementatie afspraken P-wet.

- Quick Scan bij regiopartners naar o,a. de aansluiting van hun werkprocessen op
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het WSP.

- Procesanalyse van de keten, met als vertrekpunt het matchingsproces.

Deze evaluaties, analyses en aanbevelingen zijn door de regiopartners als zeer zinvol

ervaren en vormen de basis om de regionale samenwerking in de keten en daarmee de

plaatsingsresultaten verder te verbeteren.

Ook het regionaal Werkbedrijf heeft nadrukkelijk gevraagd om een (periodieke)

ketenanalyse om op die manier de plaatsingsresultaten verder te verbeteren.

2: formulering knelpunten gecoördineerde werkgeversdienstverlening in uw
arbeidsma rktreg io

Hoewel het WSP samen met çemeenten/UWV/onderwijs de vooraf gestelde

plaatsingsresultaten realiseert, leveren de bovengenoemde evaluaties (kwalitatief) en

analyses (kwantitatief conform Lean Six Sigma) diverse verbeterpunten op:

- Cliëntbestanden zijn nog niet volledig in kaart gebracht en geactualiseerd op de

voor de matching relevante aspecten.

- Kwantiteit en kwaliteit voorselecties wisselt.

- Bestandsanalyses, op basis waarvan het WSP-MG gericht kan zoeken naar

passende banen, zijn beperkt.

- Continue verbetering van alle processtappen in de keten als vast onderdeel van

de planning- en control cyclus in de regio.

3: formulering ambitie regionale gecoördineerde werkgeversdienstverlening
Uw ambitie Een verdere verbetering van de arbeidstoeleiding en bemiddeling

van werkzoekenden in Midden-Gelderland, met nadrukkelijk

aandacht voor de doelgroep met een substantiële

arbeidsbeperking en ondersteuningsbehoefte.

Uw doelstelling Invoeren van een continu verbeterproces in de gehele keten van

arbeidsontwikkeling (bij gemeenten, UWV en onderwijs) tot en

met bemiddeling (bij WSP). Hiertoe kunnen de reeds gedane

analyses doorontwikkeld worden tot een Arbeidsmarkt

Periodieke Ketenanalyse (APK) voor de arbeidsmarktregio. In

het APK-rapport staan concrete resultaten, conclusies en

aanbevelingen. Middels deze periodieke APK’s komen we tot

procesoptimalisatie en sturing in de keten, waardoor we de

plaatsingsresultaten verder kunnen verbeteren.

Stappen of 1. Aanstellen projectcoördinator
activiteiten

2. Opstellen van programma met uitvoeringsplan:
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2018:

- Doorontwikkelen huidige instrumenten en analyses tot een

APK (met behulp van externe ondersteuning), Daarbij gaat

het om inhoudelijke verbetering van bestaande analyses,

vereenvoudigen van de gegevensverzameling en

vastiegging daarvan en het benutten van de APK voor

sturing in de keten.

- 2x een APK uitvoeren, op basis waarvan actieplannen of

werkprocessen kunnen worden bijgestuurd om te komen

tot een maximaal uitstroomresultaat.

2019:

- 2 keer een APK uitvoeren.

- Alle kennis overdragen (workshops en trainingen) en

borgen (handboek).

- Opzetten audit methodiek: kwaliteit op lange termijn

garanderen.

- Eind 2019 ligt er een eindrapport met aanbevelingen en

een draaiboek voor verdere doorontwikkeling van de APK.

Op ieder moment is er wat ons betreft ruimte om de APK ook in te

zetten in andere regios. Indien meerdere regio’s gaan deelnemen,

zullen de kosten per regio ook lager uitvallen. Idealiter vormt de

APK de basis voor een landelijke benchmark op basis waarvan

regio’s van elkaar kunnen leren en verbeteren.

Doelgroep(en) Werkzoekenden met een substantiële arbeidsbeperking en

ondersteuningsbehoefte worden door het optimaliseren van het

proces kansrijker om te bemiddelen naar betaald werk.

Periode in tijd 1-1-2018 — 31-12-2019

Indicatie van Jaar 1
benodigde kosten

- Project coördinatie € 100.000,-

- Doorontwikkelen van methodes, begeleiding, uitvoeren van
de APK € 75.000,-

- Naar de kosten van gebruikersvriendelijke software

(aanschaf! ontwikkeling) zal nog nader onderzoek gedaan

moeten worden.

Jaar 2:

- Project coördinatie: € 100.000,-
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- Workshops, trainingen, opstellen handboek, maken van
draaiboek, opstellen eindrapportage: € 125.000

4: formulering ondersteuningsvraag

De arbeidsmarktregio Midden-Gelderland vraagt aan uw ministerie een
investeringsbudget voor de opzet, uitvoering en doorontwikkeling van de APK (periode
2018-2019).

Afhankelijk van de resultaten en kosten zuilen we in 2019 een voorstel doen voor de
verdere doorontwikkeling en uitvoering in de jaren 2020-2021.

In algemene zin benadrukken we dat onze regio behoefte heeft aan een budget voor
het regionaal Werkbedrijf, waarover het Werkbedrijf zelf kan beslissen hoe dit wordt
ingezet. Dit vergroot de regie op de arbeidsmarkt en de kansen van werkzoekenden op
betaald werk en bevordert de al opgedane positieve samenwerking in het regionaal
Werkbedrijf.



Ondertekening

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 véér 15 oktober 2017 uw aanvraag (digitaal) indient. Dit kan via
het volgende e-mailadres: postbusmowminszw.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.

NB: Afhankelijk van de inhoud van uw aanvraag, is o erte .dpersonen of
partijen toegestaan. U kunt denken aan een voorzitte an een schoolbestuur of
vertegenwoordiging van een werkgeversorganisatie.


