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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

In 2015 is door de stuurgroep regionaal arbeidsmarktbeleid Midden-Limburg een plan
van aanpak integrale werkgeversdienstverlening vastgesteld. In deze aanpak werken de
7 gemeenten, het UWV en de twee SW bedrijven samen op het gebied van de
gecoördineerde werkgeversdienstverlening.
De dienstverlening richt zich breed op alle doelgroepen van de deelnemende partners en
is vraaggericht.
In de uitvoering zijn er in Midden-Limburg twee units( Weert en Roermond) vanwaar de
dienstverlening richting bedrijven wordt aangeboden. In beide uitvoeringsunits is er
sprake van “couleur lokale”.
Het plan van aanpak is als bijlage bijgevoegd -1-.

Het rapport van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid “werk aan de
uitvoering” ,dat eind vorig jaar werd gepubliceerd was op een aantal punten kritisch over
de dienstverlening aan werkgevers.

In het bestuur van het regionaal Werkbedrijf is hierop besloten een soortgelijk onderzoek
in de eigen regio te laten uitvoeren. In de dienstverlening naar werkgevers is het vooral
belangrijk om ondernemers hierover zelf aan het woord te laten. Ze weten immers zelf
het beste hoe ze ondersteunt willen worden door gezamenlijke overheidspartijen in hun
personeelsvoorziening.

Het onderzoek is opgezet in nauwe samenwerking met de Limburgse
Werkgeversvereniging en is voor een deel geënt op het landelijke onderzoek. De
uitkomsten worden als een soort nulmeting gebruikt om de bestaande dienstverlening te
monitoren en zo mogelijk te verbeteren en bij te sturen. Het onderzoek wordt periodiek
en na een jaar herhaalt om ook te bezien of eventuele bijsturing effect heeft gesorteerd.

Het onderzoek is als bijlage bijgevoegd -1-.
Uit dit regionale onderzoek van het Etil komen een aantal knelpunten en verbeterpunten
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3: formulering ambitie reaionale oecoördineerde werkaeversdienstverlenina
Uw ambitie Realisatie van een inclusieve arbeidsmarkt waarin er plek is voor

iedereen die wil en kan werken. Mesen met een arbeidsbeperking
krijgen hierbij extra aandacht en ondersteuning.

Uw doelstelling Ondersteuning van werkgevers die een bijdrage willen leveren aan
de totstandkoming van een inciusieve arbeidsmarkt.

Stappen of Een efficiënte en vraaggerichte werkgeversbenadering waarbij de
activiteiten werkgever één aanspreek punt heeft op het gebied van de

personeelsvoorziening vanuit de gezamenlijke publieke partijen.
Doelgroep(en) Alle doelgroepen van participerende publieke partners. De

Participatiewet, WW, WIA/WAO, Wajong oud.
Periode in tijd Onderzoek loopt in de zomerperiode en de rapportage is gepland in

september 2017. Na een jaar en gedurende 3 jaar herhaling van
het onderzoek om de effecten van eventuele bijsturing op de
kwaliteit van de dienstverlening te kunnen meten.

Indicatie van Incidentele kosten verbetering gecoördineerde
benodigde kosten werkgeversdienstverlening.

1. Commun/catieplan C 100.000.
2. Bestandsanalyse vraaggericht C 300. 000.
3. Opleidingsplan C 50.000.
4. Eenhoofdige aansturing voor 3 jaar C 300. 000.

naar voren, die vervolgens in actiepunten worden omgezet. Aan deze actiepunten is
tevens een kostenindicatie gekoppeld. Om deze verbeterpunten te kunnen uitvoeren
vragen wij het Ministerie een bedrag van in totaal € 750.000.
Onderstaand is een specificatie in zowel actiepunten als kosten weergegeven.
• Naamsbekendheid is gering en dient verbeterd. Opzet en uitvoering van een

communicatieplan C 100.000.
• Bestandsanalyse op bemiddelbaarheid van werkzoekenden richting

vacatures(vraaggericht). Uit het onderzoek blijkt dat “ken uw bestand” het
vertrekpunt is van een goede werkgeversdienstverlening C 300.000.

• Verbetering inhoudelijke kennis van accountmanagers en deskundigheidsbevordering
blijkt nodig te zijn zo stelt het onderzoek. Een opleidingsbudget van C 50.000 is
noodzakelijk om werkgevers goed van dienst te kunnen zijn.

• Om een goede en eenduidige aansturing van het werkgeversservicepunt te kunnen
bewerkstelligen voor alle doelgroepen en vanuit de verschillende partners is een
eenhoofdige en boven de partijen staande aansturing noodzakelijk. In de huidige
financiering door deelnemende partners is hier niet in voorzien. Uiteindelijk zal dit ook
door deelnemende partijen gefinancierd moeten worden. Vooralsnog willen wij deze
kosten additioneel financieren en vragen dan ook een vergoeding van deze kosten
voor 3 jaar van in totaal € 300.000.

• Het tevredenheidsonderzoek levert een graadmeter over de tevredenheid van
werkgevers over de geleverde dienstverlening en daarmee over de effectiviteit van
het instrument. Dit onderzoek willen wij jaarlijks herhalen om te kunnen (bij)sturen
en daarmee de dienstverlening te verbeteren. De kosten bedragen € 20.000 per
onderzoek. Voor 3 jaar vragen wij een vergoeding van deze kosten van in totaal €
60.000.

Met deze incidentele middelen willen wij de werkgeversdienstverlening in de regio
Midden-Limburg naar een hoger niveau tillen. De incidentele kosten bijdragen in totaal
€ 810.000.

De inzet van alle instrumenten en de inzet van personeel worden structureel door de
gezamenlijke partners gedragen uit de reguliere budgetten.
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5. Kwaliteitsonderzoek voor 3 jaar C 60.000.
Totaal C 810.000.

4: formulering ondersteuningsvraag
Voor een optimale en verbeterde gecoördineerde werkgeversdienstverlening hebben wij
geen regionaal budget voorhanden om deze activiteiten die noodzakelijk zijn om de
dienstverlening te verbeteren uit te voeren.

Onderbouwing van deze noodzakelijke acties is terug te vinden in het gehouden
werkgeverstevredenheidsonderzoek naar analogie van het door de Inspectiedienst SZW
gehouden onderzoek. Medewerkers van het Ministerie van SZW zijn al betrokken bij het
onderzoek. De uitkomsten worden ook met hen teruggekoppeld is afgesproken.
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Ondertekening
Naam Organisatie Handtekening

Datum:

Datum:

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 v56r 15 oktober 2017 uw aanvraag (digitaal) indient. Dit kan via
het volgende e-mailadres: postbusmow(rninszw.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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