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Voor indienen aanvraag ondersteuning aanpak ‘Matchen op werk’
1: stand van zaken qecoördineerde werkc,eversdienstver/eninq in uw arbeidsmarktreaio

Het Werkgeversservicepunt Noord-Limburg (WSP) bestaat uit de zeven Noord-Limburgse
gemeenten (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en
Venray), UWV en de drie SW-organisaties (Intos, NLW en WAA). De basis van het WSP
ligt in de businesscase welke begin 2014 is opgesteld en in de ondertekende
samenwerkingsovereenkomst van 22 oktober 2015. Binnen het WSP werken alle partijen
samen voor de matching van alle doelgroepen. Het WSP is een netwerkorganisatie onder
aansturing van een manager. Elke deelnemende Organisatie vaardigt accountmanagers
af. Er is sprake van geharmoniseerd beleid in de regio en we werken aan een inzichtelijk
en toegankelijk bestand voor werkzoekenden.

Het WSP richt zich op het professionaliseren van de werkgeversdienstverlening waarbij
de vraag van de ondernemer centraal staat. Het resultaat van de vraaggerichte
benadering is een hoogwaardige relatie met de werkgever, waardoor het WSP gezien
wordt als volwaardig partner voor arbeidsmarktvraagstukken. Er is een goede
samenwerking. Werkgeverscontacten en vacatures worden geregistreerd in één
gezamenlijk systeem en vervolgens gedeeld met alle partijen. De accountmanagers van
het WSP staan voor de brede doelgroep werkzoekenden.

Voor 2017 is er een jaarplan opgesteld waarin regionale en gezamenlijke ambities zijn
afgesproken.

In onze regio is er sprake van een gecoördineerde werkgeversbenadering via het WSP. In
de regio zijn we de afgelopen twee jaar gegroeid in de samenwerking. Er is commitment
en gedragenheid op alle niveaus: Bestuur, management en uitvoering.

We constateren dat in de praktijk de regionale werkgeversdienstverlening goed op poten
staat. Om nog meer kansen te benutten en de gecoördineerde werkgeversbenadering
naar een hoger niveau te brengen, ligt de focus nu op de verbinding met de
werkzoekendendienstverlening en het benutten van kansen bij werkgevers over de
grens.



2: formulering knelpunten gecoördineerde werkgeversdienstverlening in uw
arbeidsmarktregio
We zien de volgende kansen en knelpunten:

1. Geharmoniseerde processen en een andere focus ten behoeve van een
snelle en continue matching:

Elke Organisatie heeft zijn eigen werkzoekendendienstverlening ingeregeld. Door dit op
eenzelfde manier, in een continue proces en met een grotere focus op matching aan te
vliegen, sluiten we beter aan bij de vraag van (grensoverschrijdende) werkgevers en het
WSP. We denken aan: regionale processen rondom matching op (grensoverschrijdende)
vacatures, evenals als bij de werkgeversdienstverlening voor de
werkzoekendendienstverlening ook gebruik maken van één systeem (transparantie), een
intensievere werkwijze bij de (voorbereiding op) bemiddeling en een andere focus
(continue matching staat centraal in het werk).

Knelpunt: Bovenstaande vraagt om een versteviging en aanpassing van de huidige
werkwijze van de organisaties. Daarnaast krijgen we te maken met een cultuuraspect en
een financieel aspect. Het WSP heeft geen regionaal budget, waardoor er bij
ontwikkelingen extra budget gevraagd wordt aan de organisaties. Inzet van middelen is
niet altijd het logisch gevolg van de inhoudelijke gedragenheid en derhalve komt het
geregeld voor dat een ontwikkeling een moeizame start kent. Terwijl het juist met
werkgevers belangrijk is dat we snel inspelen op kansen.

2. Focus op arbeidsvermogen, competenties en benutten van kansen
We willen arbeidsvermogen meer vertalen naar competenties en dat centraal stellen.
Werkervaring en opleiding sluiten vaak onvoldoende aan op de eisen van een werkgever.
Door te focussen op kansen en op het verkleinen van deze mismatch kan nog beter het
gesprek aangaan met de (grensoverschrijdende) werkgevers om werkzoekenden met
grote beperkingen c.q. begeleidingsbehoeften te plaatsen. We denken aan het inzetten
van arbeidsdeskundige kennis op regionale schaal.

Knelpunt: Net zoals hierboven.

3: formulering ambitie regionale gecoördineerde werkgeversdienstverlening
Uw ambitie De werkgeversbenadering naar een nog hoger plan tillen door een

goede aansluiting op de werkzoekendendienstverlening. We
ontwikkelen een aanpak waarbij het continue matchingsproces
centraal staat. Een geharmoniseerd proces ten behoeve van
continue en snelle matching.

Eind 2017 is -bij wijze van pilot- deze aanpak in de dienstverlening
van het WSP geïmplementeerd. Eind 2018 dient deze aanpak
regulier te zijn opgenomen. We zorgen voor
deskundigheidsbevordering onder onze uitvoering gericht op focus
op arbeidsvermogen/competentieontwikkeling. Eind 2018 hebben
we een structureel regionaal budget voor het WSP gekoppeld aan
hun jaarplan.

Uw doelstelling Snel en gericht, anticiperen op vraag van (grensoverschrijdende)
werkgever. Werkzoekenden eerder en sneller ‘klaarstomen’ voor
plaatsing bij werkgevers.

Stappen of 1. We ontwikkelen een recruitmentaanpak;
activiteiten 2. We zetten regionale arbeidsdeskundigen en jobcoaches in;

3. We organiseren sessies met managers Regionaal



Management Team (RMT), werkzoekenden, uitvoering,
werkgevers.

4. We zetten deskundigheidsbevordering in onder de
uitvoering.

5. Analyse structureel budget WSP gekoppeld aan jaarplan.
Doelgroep(en) We maken geen onderscheid in doelgroepen. Dus deze aanvraag

ziet op het brede werkzoekenden bestand.
Periode in tijd We starten in het laatste kwartaal 2017. Het heeft de tijd nodig om

in te bedden, met als doel dat het landt in de reguliere
dienstverlening.

Indicatie van De volgende begroting hebben we gekoppeld aan de activiteiten:
benodigde kosten i. Ontwikkeling recruitmentaanpak: € 100.000

2. Inzet regionale arbeidsdeskundigen en jobcoaches: €
200.000

3. Organisatie van sessies: € 50.000
4. Inzet deskundigheidsbevordering: via opleidingsbudgetten
5. Analyse structureel budget WSP: beleidsmatige capaciteit
6. Coördinatiekosten: € 100.000

4: formulering ondersteuningsvraag
Voor een optimale gecoördineerde werkgeversdienstverlening missen wij enkel nog een
gezamenlijk regionaal budget om de bovenstaande activiteiten op te zetten en uit te
voeren. Zoals bovenstaande kansen en knelpunten laten zien is de inzet van financiële
middelen niet altijd een logisch gevolg. Dit gaat ten koste van de onderlinge
tevredenheid en zet de samenwerking onder druk. Door uitvoering te geven van de
bovenstaande activiteiten willen we de mogelijkheden en resultaten schetsen van een
regionaal WSP budget.

Met deze (incidentele) middelen krijgen wij de kans om ontwikkelingen versneld door te
voeren en de noodzaak om tot een regionaal, structureel budget te komen, aan te
tonen.

Wij vragen aan het Ministerie een bedrag van € 450.000,--



Ondertekening
Naam Organisatie Handtekening

) 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 v6ér 15 oktober 2017 uw aanvraag (digitaal) indient. Dit kan via

het volgende e-mailadres: postbusmowcminszw.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.


