
Met twee bijlagen:

1. Begroting PoW
2. Houtskoolschets WSP Midden-Holland.

Perspectief op Werk Aanvraag Midden Holland

Gouda, 11 juli 2019

Vooraf

Met deze PoW-aanvraag wil de arbeidsmarktregio Midden-Holland een stevige extra inspanning verrichten 
voor de matching van werkzoekenden aan de regionale vraag naar arbeid. Er is voor de partijen met deze PoW 
Doe Agenda ook een belangrijke bijvangst aan de orde, te weten een kwaliteitsimpuls geven aan de 
werkgeversdienstverlening. Dat is een breed begrip, dat in deze aanvraag van een speerpunt wordt voorzien: 
het doorontwikkelen van het Werkgeversservicepunt (WSP). Daarnaast wil de arbeidsmarktregio de stem van 
werkgevers veel meer inzetten, met als doel beter in te spelen op de vraagkant van de arbeidsmarkt. Het 
Werkgeversservicepunt is in die zin een vehikel om tot duurzame samenwerking met werkgevers te komen.

Er zijn verschillen in kwaliteit en intensiteit van de werkgeversdienstverlening tussen de arbeidsmarktregio's. 
Midden-Holland behoort zeker niet tot de voorlopers. Daar willen we, met het momentum van deze aanvraag, 
een verbeterslag in maken.

Daarom is er de afgelopen maanden langs twee lijnen gewerkt:

• Het inventariseren van concrete en haalbare ambities om de matching te intensiveren en succes te 
boeken in het bemiddelen van werkzoekenden naar de arbeidsmarkt; dat vormt deze PoW-aanvraag

• Parallel daaraan het doordenken en van een strategie voorzien van de werkgeversdienstverlening in een 
verbeterd WSP; dat is neergelegd in een houtskoolschets die verder losstaat van de PoW-aanvraag en als 
bijlage is toegevoegd.

Het eerste deel van het voorliggende document bestaat uit de eigenlijke aanvraag voor de PoW-middelen, 
geschreven volgens de format die het MinSZW daartoe beschikbaar heeft gesteld. De aanvraag wordt gevolgd 
door een gedetailleerde begroting. In de bijlage treft u een gedetailleerde begroting aan. In de tweede bijlage 
bij de aanvraag treft u een 'houtskoolschets' van het nieuwe WSP aan, compleet met een filosofie over de 
werkgevers als klant en met doelen voor de korte en langere termijn.

Het is mooi dat er in korte tijd een veelheid van initiatieven naar voren is gebracht door gemeenten, UWV en 
VNO-NCW. De PoW-aanvraag zorgt er zo voor dat het WSP niet als vergadertafel begint maar als een met acties 
gevulde werkplaats. PoW en WSP kunnen zo als aanjager gaan fungeren voor de reguliere dienstverlening en 
de reguliere budgetten.

Hoe gaat deze nauwe verbinding in de praktijk werken? De indieners van de aanvraag hebben de volgende 
spelregels afgesproken:

® PoW-middelen worden beschouwd als toegekend aan de hele regio
• Elke deelnemende partij wordt -  ter bevordering van het 'eigenaarschap'- trekker van een of meer van de 

projecten genoemd in aanvraag en begroting
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« Alle projecten -  ook de lokaal geïnspireerde en uitgevoerde projecten -  zijn regionale projecten en zijn 
toegankelijk voor de hele doelgroep

® De gezamenlijke projecten dienen als motor voor het maken van afspraken over specialisatie van 
capaciteit en deskundigheid naar branches

• Besluitvorming over en monitoring van de middelen vindt plaats in het periodieke managementoverleg 
van gemeenten, UWV en werkbedrijf Promen

• Bij onderuitputting van een projectbudget kan het geld worden besteed aan andere activiteiten, als daar 
juist de vaart in zit. Verschuivingen worden in de projectrapporten duidelijk gemaakt.

De partijen in Midden-Holland hebben er alle vertrouwen in dat met deze spelregels in de komende twee jaar 
twee doelen zichtbaar gemaakt kunnen worden: een versterkte en versnelde uitstroom uit de bestanden naar 
de arbeidsmarkt en een geloofwaardige opbouw van de werkgeversdienstverlening.

Tenslotte een opmerking terzijde over de samenstelling van de regio. Formeel maakt de gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk deel uit van de arbeidsmarktregio Midden-Holland. De uitvoering van de (re- 
integratieactiviteiten) Sociale Dienst is ondergebracht bij het Fermwerk. Deze organisatie is gevestigd in 
Woerden en daarmee maakt Bodegraven-Reeuwijk gebruik van het WSP Midden-Utrecht. Bij de voorbereiding 
van deze PoW-aanvraag is veelvuldig contact geweest met Bodegraven-Reeuwijk. Daarbij is gesproken over de 
mogelijkheden van Bodegraven-Reeuwijk om te participeren in het WSP Midden-Holland en een bijdrage te 
leveren aan/gebruik te maken van de activiteiten. Dat gesprek is echter nog niet afgerond.
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Aanvraag Perspectief op Werk Midden Holland

1. Analyse

Midden-Holland is een van de kleinere arbeidsmarktregio's. De gemeenten Krimpenerwaard; Waddinxveen en 
Gouda tellen gezamenlijk een beroepsbevolking (15-75 jaar) van 140.000 personen, waarvan ongeveer 99.000 
werkend of actief op zoek naar werk.

De drie samenstellende delen zijn op zich helder te onderscheiden:

• De Krimpenerwaard is een uitgestrekt plattelandsgebied met een hoge landschappelijke waarde. De 
bescherming van dat landschap heeft de fysieke mogelijkheden voor groei van bevolking en economie 
beperkt. Er is niettemin een vitale verzorgde bedrijvigheid (retail, hospitality) en er zijn enkele 
interessante technische bedrijven. De Krimpenerwaard werkt sinds jaar en dag samen met de andere 
gemeenten in Midden-Holland -  waaronder centrumstad Gouda -  maar heeft ook een belangrijke 
oriëntatie op Rotterdam en in mindere mate op Utrecht.

• Waddinxveen is van oorsprong een Oudhollands dorp dat een snelle suburbane groei heeft meegemaakt. 
Waddinxveen ligt zeer centraal in de Randstad en vervult een belangrijke overloopfunctie voor bedrijven 
die elders moeilijk een plek vinden.

• Gouda is een Oudhollandse stad, die nog niet zo lang geleden een grootstedelijke problematiek kende: 
een grote minderheid van Marokkaanse origine en een snelle de-industrialisering. Die problematiek is 
goed beheersbaar geworden. Ook Gouda lift goed mee op de dynamiek in de Randstad.

Het nadeel van drie goed te onderscheiden deelgebieden is dat de regio als geheel weinig onderscheidend is. 
De verschillen middelen uit. Het is lastig om in één zin aan te geven waar Midden-Holland over gaat. Er zijn 
geen beeldbepalende clusters, waar marketing van en acquisitie voor de streek zich op kunnen ijken. Vanuit 
het geheel van de Randstad bezien wordt Midden-Holland wel met de A12-corridor en de logistiek 
geassocieerd; maar het aandeel van de logistiek in de werkgelegenheid is niet opmerkelijk groot en er zitten 
ook geen kenniscentra of opleidingen in de regio die zo'n clusterrol zouden kunnen dragen.

Als Midden-Holland iets heeft, dan is dat een grote verscheidenheid; het is klein Holland. Dat laat onverlet dat 
werkgevers behoefte hebben aan een regionale infrastructuur. Zo wordt het gemis aan hoger 
beroepsonderwijs danig gevoeld. Er is sprake van een 'braindrain' van jonge mensen naar vooral Rotterdam. 
Op dit moment wordt -  in het kader van activiteiten voor een economische visie voor Midden-Holland -  
gewerkt aan een strategie voor het versterken van het organiserend vermogen van de ondernemers in de 
regio. Een sterk een herkenbaar WSP past goed in de ambitie van ondernemersverenigingen om meer gezicht 
te geven aan de regio.

In een paar kerngegevens ziet het beeld er als volgt uit:

Waddinxveen Gouda Krimpenerwaard Nederland
Huishoudens met bijstand 2,9% 5,7 % 2,9 % 5.4%

Werkloosheid 3,3% 3,7 % 2,9 % 3,9 %

Banen per 1.000 inwoners 15-74 jaar 640 656 499 663
Bron: waarstaatjegemeente.nl, cijfers over 2018

Alleen in Gouda bedraagt de arbeidsplaatsenquote bijna het Nederlandse niveau. In de andere gemeenten ligt 
dat lager, zij zijn 'exporteur' van arbeid. De werkloosheidsproblematiek scoort in de Krimpenerwaard en in
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Waddinxveen fors onder het landelijk gemiddelde, Gouda zit net onder dat gemiddelde. Dat is een knappe 
prestatie, in het licht van de grootstedelijke problematiek die Gouda vroeger had.

De ondernemersverenigingen in de regio geven aan over de hele linie problemen te ervaren met de 
personeelsvoorziening. Ook al heeft de regio weinig eigen profiel, de krapte op de arbeidsmarkt volgt volledig 
die van de Randstad als geheel. Krimpenerwaard ziet bijzondere mogelijkheden in toerisme en recreatie,
Gouda heeft in het coalitieakkoord een paar inhoudelijke speerpunten benoemd (robotica/domotica, 
bodemdaling, slimme mobiliteit en energietransitie) en Waddinxveen noemt de glastuinbouw.

Maar eigenlijk is de arbeidsmarkt in alle sectoren dynamisch: veel wisselingen, veel kansen. In het vierde 
kwartaal van 2018 kwamen er in Midden-Holland ruim drieduizend vacatures bij. Het vervangingsaandeel 
daarin zal de komende jaren verder stijgen: de regio is relatief vergrijsd en ouderen zullen de markt verlaten.

Door het ontbreken van stuwende clusters is de verzorgende bedrijvigheid in het gebied relatief sterk. Daar zit 
veel groei: zorg, bouw, transport. Juist in die sectoren is veel vraag naar 'basisvakmanschap' (vanaf niveau 2).

Als we kijken naar de mogelijkheid om in het WSP sectorale accountmanagers te plaatsen (of 
branchedeskundigen of sectorbemiddelaars), dan zijn er geen grote sectoren die zich 'als vanzelf aandienen. 
Het ligt voor de hand om te beginnen met accountmanagement in sectoren met veel werk voor lager 
geschoolden: groen, horeca, schoonmaak.

Over de mogelijkheden om aan de personeelsbehoefte tegemoet te komen, constateert het UWV het volgende 
(bron: Regionale Maandcijfers, Regionale Nieuwsflits en Regio in beeld):

• in januari 2019 waren er in de drie gemeenten 5.640 werkzoekenden zonder dienstverband
• ongeveer tweederde daarvan zit in de bijstand; zij zijn relatief jong en laagopgeleid (tweederde heeft geen 

startkwalificatie en tweederde daar weer van heeft alleen basisonderwijs)
• ww-ers (in april 2019 waren dat er 2.069) zijn relatief ouder en beter opgeleid; in het ww-bestand zit veel 

dynamiek; probleem met ww-ers is wel dat ze vaak een administratieve achtergrond hebben
• de inschatting vanuit het UWV is dat er vanuit de bijstand weinig snelle oplossingen zijn, meestal is 

kwalificatie nodig.

Waddinxveen en Krimpenerwaard kennen niettemin een hoge uitstroom uit de bijstand (en constateren dus 
ook een behoorlijk hoge dynamiek). Die uitstroom wordt toegeschreven aan een intensieve bemiddeling met 
veel persoonlijke aandacht. Het gaat vooral om plaatsingen in tijdelijk werk: de populatie blijft kwetsbaar. Dat 
is een duidelijke aanwijzing voor de acties in het kader van PoW: het gaat niet alleen om de bemiddeling naar 
vacatures zelf, het gaat ook om verdere kwalificatie na plaatsing. De conjunctuur is goed, maar zonder verdere 
kwalificatie is de kans op terugval groot. De ambitie is om daar duidelijke afspraken over te maken.

In de regio Midden-Holland is in 2013 een samenwerkingsovereenkomst Werkgeversservicepunt getekend met 
alle gemeenten, met Promen en het UWV. Daarna is gewerkt aan de stroomlijning van de 
werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio. De afgelopen twee jaar is de samenwerking om diverse 
redenen stil gevallen. Met PoW wordt, op basis van bestuurlijk commitment, deze samenwerking 
gerevitaliseerd. Hiermee wordt de werkgeversdienstverlening van de verschillende gemeenten, van het UWV 
en van Promen weer gebundeld en ontstaat er de gewenste synergie.
De schaalvoordelen van een grotere markt worden hiermee geïncasseerd en de werkgevers in de regio worden 
beter ondersteund in het verkrijgen van voldoende en goed opgeleid personeel. Op 12 juni 2019 heeft 
bestuurlijk overleg tussen de wethouders van de gemeenten Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk 
(verhinderd) en Krimpenerwaard, UWV en VNO-NCW plaatsgevonden om instemming te verkrijgen over de 
hoofdlijnen van de aanvraag en instemming over de aanpak en inrichting van het Werkgeversservicepunt. 
Bestuurlijk is commitment uitgesproken voor het versterken van het Werkgeversservicepunt en de realisatie 
van een betere matching tussen vraag naar en aanbod van werk. De bestuurlijke toets van deze aanvraag heeft 
dus uitgewezen dat er commitment is om PoW als aanjager voor de samenwerking op de langere termijn te 
laten zijn.
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2. Ambitie

Perspectief op Werk Midden-Holland heeft twee doelen: goed gebruik maken van de marktomstandigheden 
door een extra investering in de bemiddeling van werkzoekenden en een kwaliteitsslag geven aan de 
werkgeversdienstverlening. Het eerste doel gaat gestalte krijgen door concrete projecten voor matching van 
vraag en aanbod, voorzien van cijfermatige targets (zie hieronder en begroting voor PoW in de eerste bijlage) 
Het tweede doel krijgt gestalte via het doorontwikkelen van het WSP (zie tweede bijlage, maakt geen 
onderdeel uit van de begrotingsaanvraag voor PoW).

Concrete ambitie: 370 deelnemers aan trajecten in Perspectief op Werk in twee jaar en 16 speedmeets

• 30 trajecten Logistic Valley
• 50 trajecten Werkcentrum Waddinxveen
• 80 trajecten TaalWerkt
• 60 trajecten in branchegerichte aanpak
• 80 trajecten op maat bij werkbedrijf Promen en toeleiding naar werkgevers met praktijkverklaringen
• 70 trajecten op maat voor statushouders bij Promen, met aanvullend taalmodules op maat
• 16 speedmeets met werkgevers.

Uitgangspunten

• Contacten delen, bestandsinzicht delen door de drie deelnemende gemeenten, UWV en Promen
• Bij bemiddeling geen onderscheid meer maken tussen kandidaten naar uitkeringspositie of instantie
• Groep van 12-15 werkconsulenten uit de vijf deelnemende partijen periodiek bij elkaar brengen 

(bemiddelaarsoverleg), afspraken maken over matching en werkgeversbenadering
e PoW gebruiken als aanjager van het doorontwikkelen van het WSP Midden Holland.

Met daarbij de volgende achterliggende doelen voor het WSP in de komende twee jaar:

• Jaarlijkse uitstroom bijstandsbestand Waddinxveen met 50 procent
• Verdubbeling aantal plaatsingen uit bijstandsbestand in Krimpenerwaard (van 100 naar 200)
• Realiseren 75 praktijkverklaringen per jaar
• Jaarlijkse uitstroom bijstandsbestand Gouda met 25 procent

En met als bouwstenen voor een WSP na die periode van twee jaar:

• Fysiek WSP nabij ov-knooppunt en voldoende representatief voor backoffice activiteiten
• Gezamenlijke 'buitendienst' naar werkgevers van sociale diensten, UWV en Promen 
® Trainingsruimtes en andere faciliteiten.

Methodische overweging

Het WSP bemiddelt in beginsel mensen die 'werkfit' zijn. Bij mensen met een kortlopende ww-uitkering is dat 
meestal het geval. Maar veel cliënten uit de participatiewet hebben vaak een flinke afstand te overbruggen.
Dat wil niet zeggen dat ze geen doelgroep zijn voor het WSP. Werkgeverscontacten en kennis over de eisen van
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de markt zijn nodig in het proces van diagnose en kwalificatie. En de vraag of een kandidaat werkfit is, wordt in 
laatste instantie bepaald door een werkgever die hem een contract wil aanbieden. Maar zelfs daarna kan het 
proces van diagnostiseren en kwalificeren nog doorgaan. Dan komen nazorg en coaching op de werkvloer in 
zicht. De praktijkverklaring verbindt het diagnostisch voorschakeltraject met plaatsing en is een voorbeeld van 
een instrument om aan die geleidelijke overgang gestalte te geven.

Analytisch gesproken hoort diagnostisering meer tot de reguliere dienstverlening van de moederorganisaties 
(UWV en gemeenten) dan tot die van het WSP. Een kandidaat waar nog geen begin is van 
werknemersvaardigheden, heeft weinig te zoeken bij het WSP. Maar de consulenten die hem begeleiden, 
hebben al veel meer belang bij de inzichten en contacten van het WSP. In het proces van diagnostisering, 
kwalificatie en plaatsing zijn de taken van moederorganisaties en WSP dus voor een flink deel van het traject 
verweven. Deze PoW-aanvraag zoekt hier een balans in: wel raken aan diagnostische werkzaamheden, maar 
financieel de nadruk op het WSP-gebonden stuk van het traject.

Werkgeversbenadering

Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt weten elkaar nu niet op een natuurlijke manier te vinden. Volgens 
onderzoek kent het overgrote deel van de werkgevers de WSP's nog niet. VNO-NCW ziet een regierol in de 
regio op het punt van marktbewerking bij werkgevers, het verleiden en 'kandidaatfit' maken van de 
werkgevers. Er is in de arbeidsmarktregio zeker behoefte aan het aanleveren van 'kandidaatfitte' vacatures 
Daar zou voor het eerste jaar een target van 60 voor gesteld kunnen worden. Daarnaast is er behoefte aan 
gedetailleerde profielen vanuit regionale branches, die als leidraad kunnen dienen voor kwalificatie.

Overigens zal een groot deel van de marktbewerking plaats vinden vanuit het WSP, via de 12 tot 15 
accountmanagers die vanuit het reguliere beleid betaald worden. Het gaat met het aanleveren van 
kandidaatfitte vacatures en de profielen dus om een extra inspanning.

Werkgeversbetrokkenheid

Los van het werven van 'kandidaatfitte' vacatures (in Midden-Holland worden dit wervingsprofielen genoemd), 
wil VNO-NCW zich ook inzetten voor een borging van de betrokkenheid van werkgevers bij de regionale 
arbeidsmarktaanpak. Dit geldt ook voor de lange termijn. In WSP-verband en de governance krijgt het VNO- 
NCW dan ook een prominentere plaats dan tot nu toe (zie bijlage voor de governance). Daarnaast is er -  zoals 
al opgemerkt -  het nodige werkkapitaal voor handen: er zijn veel contacten met lokale
ondernemersverenigingen (in drie van de vier gemeenten in de regio is een ondernemersfonds; dat wil zeggen 
dat er ondernemersverenigingen zijn met een structurele financiële positie, die goed bekend zijn bij de 
gemeenten en goed overzicht hebben over de behoeften van hun leden). De accountmanagers hebben veel 
bedrijfscontacten en er zijn goede werkrelaties en trajecten met vele sectoren, waaronder bouw, logistiek, 
zorg, schoonmaak, groen metaal en iet. Binnen het WSP zullen deze gedeeld en uitgebreid worden.

3a. Aanpak PoW Doe-agenda

Uitgangspunten:

• Transparant maken én beïnvloeden beroepsoriëntatie doelgroepen met als doel breder zoekgedrag te 
verwezenlijken, mismatch te bestrijden en een nieuw, duurzaam Perspectief Op Werk te verwezenlijken

• Duurzame instroom naar werk realiseren
• Bestrijding mismatch
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Werkzoekenden een nieuw Perspectief Op Werk bieden (onder meer motiveren/ enthousiasmeren). 
Waar gesproken wordt over kandidaten, worden kandidaten van alle deelnemende partijen benoemd.

Aanpak (september 2019-2021, zie voor doelstellingen paragraaf 2 en voor begroting paragraaf 5):

PoW-aanvraag ______________________________________________

A. Vraag
Kennisfunctie en methodiekontwikkeling
• Kennis over specifieke kenmerken van groepen kandidaten vergaren en onder aandacht van werkgevers brengen.
• Kennis over specifieke thema's onder de aandacht van werkgevers brengen, zoals laaggeletterdheid.
• Branchespecifieke kennis voor werkgevers, met name rond actualiteiten die risico's opieveren voor bedrijfsvoering.
• Verfijning maatwerkaanpak, waaronder uitbouw samenwerkingsrelaties met individuele werkgevers in kansrijke
____ branches, te beginnen met bouw & installatie, logistiek, horeca._____________________ _________________________
Communicatie werkgevers
• Met branches overeenstemming bereiken over functieprofielen voor kwalificerende trajecten. Eenduidig informatie

aanbod over regelingen en instrumenten aan werkgevers, onderhouden website WSP, promoten praktijkverklaringen, 
lokale kanalen en projecten gebruiken en afstemmen.______________________________________________________

Verleiden en kandidaatfit maken van werkgevers
• Werven van kandidaatfitte vacatures________________________________________________________ ____________
Extra inzet werkgeversconsulent UWV
• Aanvullende aanjaagcapaciteit________________________ _________________________________________________
Opmerking: bij de communicatie met werkgevers en bij het werven van kandidaatfitte vacatures is een regierol weggelegd 
voor VNO NCW. Daarover worden nog nadere afspraken gemaakt.________________________________________________

B. Aanbod en matching
Regionale dóórontwikkeling Logistic Valley
• Scholing (vakopleiding) en uitstroom naar vrachtwagenchauffeur, met werkgevers in transport en logistiek.__________
Regionale inzet Werkcentrum Waddinxveen
• Praktijkscholing en uitstroom, traject in samenwerking met werkgevers in bouw en installatiebranche.______________
Regionale inzet TaalWerkt
• Intensief taalprogramma (inclusief vaktaal) uitgevoerd door NT-docenten voor statushouders, gecombineerd met

werken.____________________________________________________________________________________________
Branchegerichte trajecten richting regionale tekortberoepen
• Nader met werkgevers samen te stellen trajecten in ICT/techniek/Triple Helixagenda (zoals Robotica/domotica, Slimme

mobiliteit, slappe bodem en/of Energietransitie).____________________ _______________ _______________________
Traject op maat bij Promen
» Diagnosetraject, leren werken, werken aan werk en toeleiding naar werkgevers met praktijkverklaringen.____________
Traject op maat bij Promen voor statushouders
• Idem, aangevuld met taaltraject op maat.______________ ______________________ ____________________________
Speedmeets
• Acht keer per jaar._____________________________________________________________ ______________________
C. Ontwikkeling ___________________________________________________
Projectleider PoW en WSP
• Opstarten en coördineren activiteiten POW & WSP: organiseren werkprogramma, rapportage,

communicatieactiviteiten in overleg met werkgroep communicatie coördineren, uitvoeringsafspraken systemen voor 
werkzoekenden in beeld en vacatures in beeld, etc._________________________________________________________

Administratieve projectondersteuning ______________________________________________

Projecttrekker praktijkverklaringen _________________________ ____________

Aanvullende interne inzet PoW

Training uniforme werkwijze 

Training praktijkverklaringen 

Resterend ontwikkelingsbudget WSP MH
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Inzet werkconsulenten drie gemeenten

Diagnostiek en voorscchakeltrajecten kandidaten

Reguliere inzet re-integratiemiddelen

Afstemming en inzet ict-systemen

Aanpak PoW in relatie tot dóórontwikkeling WSP Midden Holland

Uitgangspunt Sectoren Statushouders en Social Return
© We kennen onze kandidaten • Kansrijke Sectoren: 1. Horeca 2. • Statushouders:
© We richten ons op sectoren met Zorg 3. Transport en Logistiek 4. - Duale trajecten; combi van

(verwachte) personeelstekorten Bouwnijverheid 5. Groen 6. (vrijwilligers)werk en taal
® We richten ons op sectoren die Techniek (metaal) 7. - Gespecialiseerde accountmanager

moeten vernieuwen en/of groeien Uitzendbranche 8. Handel 9. in WSP, met kennis van
© We investeren in om-, na- of Beveiliging doelgroep/behoefte

bijscholing van werkzoekenden en 
bieden altijd maatwerk

© We werken samen vanuit het WSP
• We halen vacatures en 

wervingsprofielen op
• We promoten en maken zoveel 

mogelijk gebruik van 
Praktijkverklaringen en EVC's

© Social return:
- Inzetten bij aanbestedingen en 
trajecten opzetten 

voor de doelgroep (bv 
Westergouwe)
-SR-beleid regionaal oppakken en 
uitvoeren

Inhoud voorschakeltraject (vanuit 
Werkcentra)

Instrumenten: we bieden altijd 
maatwerk

Formatiegevolgen

• Empowermenttraject • Speedmeets en Banenmarkten • Accountmanagers hebben
• 'Rugzakjes legen' ® Scholing specifieke expertise van één of
• Beroepenoriëntatie • Praktijkverklaringen meerdere sectoren en/of van een
• Werknemersvaardigheden • Jobcoaching als nazorg doelgroep
• Oriëntatie op de arbeidsmarkt. • Subsidieregelingen • We hanteren zoveel mogelijk één
• Sollicitatievaardigheden en CV • Stimuleringspremie UB werkwijze; hiertoe organiseren we

opstellen • Met gebruik van eikaars trainingen
© Kennismaken met vacatures en instrumenten (vb BOP) © Accountmanagers en

profielen • Kom Binnen Bij Bedrijven werkcoaches worden getraind in 
de mogelijkheden van 
praktijkverklaringen

• We werken samen met 
Economische Zaken

• We werken (op termijn) vanuit 
één locatie

Samenwerkende partijen Systemen Communicatie en managementinfo: 
We...

• Gemeenten Midden-Holland • We delen vacatures en maken (op • Zetten alle regelingen en
• Economische Zaken termijn) gebruik van één systeem instrumenten op een rij
• UWV om de vacatures in beeld te • Informeren over wet -en
• Promen brengen (vraag vanuit werkgevers) regelgeving
• Werkgevers • We maken (op termijn) gebruik • Onderhouden website WSP en
© MBO van 1 systeem om werkzoekenden promomateriaal 

• Promoten Praktijkverklaringen



© (Leerwerkloket, SBB, re- 
integratiebedrijven)

in beeld te brengen (werkcoaches © Vieren successen
vullen dit systeem) © Maken resultaten zichtbaar

We gaan de kansrijke sectoren bedienen en als volgt organiseren:

Branchegerichte benadering vraag werkgevers staat centraal 

Voor werkzoekendai PW. VAV.WaJonq, W5W, Nugg«<27)aar. Intutrqaaiir, ArUeidsbepaltte

4. Betrokkenen en samenwerking

Het gaat op d it moment om de volgende partijen:
• Gemeente Gouda (centrumgemeente Arbeidsmarktregio Midden Holland)

• Gemeente Waddinxveen
• Gemeente Krimpenerwaard
• Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
• SW bedrijf Promen
® uwv
• VNO NCW West

De betrokkenheid van en samenwerking met werkgevers bij PoW en WSP is en belangrijke succesfactor. Zoals 
eerder opgemerkt zijn er in de uitvoering thans al veel contacten met werkgevers vanuit gemeenten, SW- 
bedrijf en UWV. Maar zoals we met deze aanvraag ook op lange termijn een verbeterde regionaal-bestuurlijke 
samenwerking willen -  en commitment daarop -  zo willen we ook de samenwerking met werkgevers 
uitbouwen en borgen. Niet alleen in de uitvoering, maar ook in het gezamenlijk werken aan een betere 
arbeidsmarkt in de regio. Dat betekent ook een vaste rol voor werkgevers in de aansturing van PoW en WSP. Er 
ligt een duidelijke bestuurlijke opdracht om tot een geïntegreerde werkgeversdienstverlening te komen. In de 
dagelijkse aansturing gaat de voorkeur echter stellig uit naar een managementverantwoordelijkheid. De 
governance en de overlegstructuur in de arbeidsmarktregio Midden-Holland ziet er schematisch als volgt uit:
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W erk&3-0 regio Midden-Holland 
Bestuurlijke en management/beleid en uitvoering

Regionaal 
Management/ 

beleidsoverleg Werk&3-0 Bodegraven-Reeuwi
Krimoenerwaard
Waddinxveen

Werkgroep 
sluitende aanpak 

minder zelfredzame 
jongeren

Werkgever-
Servicepunt
werkgevers-

adviseurs

Regionale aanpak 
Statushouders

H W F

VNO-NCW was al vertegenwoordigd in het bestuur Werk&3-0. Nu wordt er ook een werkgeverspositie 
gecreëerd in het bestaande managementoverleg van gemeenten, Promen en UWV, voor zover dat overleg als 
opdrachtgever van het WSP optreedt. Hiermee is de volgende governance ingericht:

• Het 'Bestuurlijk overleg Werk&3-0' (met vertegenwoordigers van de gemeenten, UWV, Promen, 
VNO-NCW, SBB, onderwijs) fungeert als opdrachtgever.

• Het 'Ambtelijk regionaal overleg Werk&3-0' (met vertegenwoordigers van de gemeenten, UWV, 
Promen aangevuld met een vertegenwoordiger van VNO-NCW) fungeert als projectgroep (de manager 
Werk&Participatie van de gemeente Gouda is voorzitter).

• Het Werkgeversservicepunt is het overlegplatform waarin de werkgeversdienstverlening wordt 
georganiseerd.

In de bijlage (de paragraaf 'Filosofie van een werkgeversservicepunt') geven we aan hoe we ten principale 
aankijken tegen de plaats van werkgeversdienstverlening in de arbeidsbemiddeling. Het is welbeschouwd een 
heel klassiek verhaal, dat in de omstandigheden van de huidige markt en de huidige sociale zekerheid een 
nieuwe invulling moet krijgen. We zien de twee jaren van PoW als de verzamelperiode voor al het nu nog in de 
regio verstopte werkkapitaal (aan kennis, contacten en initiatieven) en als startpunt voor een blijvende 
completering van de arbeidsbemiddeling: gericht op de behoeften van zowel de werkgevers als de 
werkzoekenden.

PoW is voor Midden Holland daarmee niet alleen een vehikel op korte termijn om meer mensen aan het werk 
te krijgen en een gespannen arbeidsmarkt te bedienen, maar ook de (hernieuwde) start van de wat grotere 
beweging om de regionale arbeidsmarkt weer meer gezamenlijk vanuit gemeenten, UWV, SW-bedrijf en in zeer 
nauwe samenwerking met werkgevers(vertegenwoordigers) te bedienen opdat werkgevers worden voorzien 
van voldoende en goed opgeleid personeel..
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5. Overzicht in te zetten instrumenten en middelen

Zie de begroting in bijlage 2.

6. Overige regionale afspraken

De samenwerkingspartners willen PoW aangrijpen om de werkgeversdienstverlening in het WSP door te 
ontwikkelen. Het plan van aanpak daarvoor is als bijlage 2 bijgevoegd.
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7. Ondertekening

Alle betrokken partijen in de arbeidsmarktregio onderschrijven hiermee de inhoud van de intentieverklaring 
Perspectief op Werk en het actieplan;

Zij verklaren dat zijzelf en de andere betrokken partijen in de arbeidsmarktregio medewerking verlenen aan de 
monitoring die door SZW wordt ingeschakeld en gefinancierd;

Zij verklaren dat de betrokken partijen in de arbeidsmarktregio deelnemen aan de landelijke periodieke 
bijeenkomsten (gericht op uitwisselen van voortgangsinformatie, goede voorbeelden en knelpunten) voor 
Perspectief op Werk.

Namens de Gemeente Gouda, als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Midden Holland namens de 
gemeenten Gouda, Waddinxveen en Krimpenerwaard

Mr. R.A. (Rogier) Tetteroo LLM. 
wethouder

Jeanette Houttuin,
Regiomanager UWV WERKbedrijf Midden Holland 

In opdracht van Patricia Ladan
Districtsmanager UWV WERKbedrijf Den Haag en Leiden

Marieke Kreuzen,
Bestuurslid VNO-NCW West kring Rijn Gouwe

In opdracht van drs. H.S.H. Mooren, directeur VNO-NCW West
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Bijlage 1 bij PoW-aanvraag: begroting en overzicht in te zetten instrumenten en middelen

Uitgangspunten
370 deelnemers aan trajecten in PoW in twee jaar 30 trajecten Logistic Valley
16 speetmeets met werkgevers 50 trajecten Werkcentrum Waddinxveen

80 trajecten TaalWerkt

60 trajecten in branchegerichte trajecten vanuit Gouda

80 trajecten op maat bij Pramen (diagnosetraject, leren werken, werken aan werk) en toeleiding naar 
werkgevers met praktijkverklaringen

70 trajecten op maat voor statushouders bij Pramen, met aanvullend taalmodules op maat

16 speedmeets

Begroting Perspectief op werk Toelichting Begroot
Jaar 1: september 2019 - september 2020

Vraag Opmerking: bij dit onderdeel is een belangrijke (regie)rol weggelegd voor VNO NCW. Daarover worden 
nog nadere afspraken gemaakt.

Kennisfunctie en methodiekontwikkeling

A. Kennis over specifieke kenmerken van groepen kandidaten vergaren en onder aandacht van 
werkgevers brengen. B. Kennis over specifieke thema's onder de aandacht van werkgevers brengen, 
zoals laaggeletterdheid. C. Branchespecifieke kennis voor werkgevers, met name rond actualiteiten die 
risico's opleveren voor bedrijfsvoering. D. Verfijning maatwerkaanpak, waaronder uitbouw 
samenwerkingsrelaties met individuele werkgevers in kansrijke branches, te beginnen met bouw & 
installatie, logistiek, horeca.

€40.000

Communicatie werkgevers
Alle regelingen en instrumenten op een rij, eenduidige boodschap richting werkgevers, informeren over 
wet -en regelgeving, onderhouden website WSP en promomateriaal, promoten praktijkverklaringen, 
vieren successen, lokale kanalen en projecten gebruiken en afstemmen, resultaten zichtbaar maken.

€30.000

Verleiden en kandidaatfit maken van werkgevers Werven van tenminste nieuwe 60 kandidaatfitte vacatures. €40.000
Extra inzet werkgeversconsulent UWV Aanvullende aanjaagcapaciteit voor 32 uur per week. €72.000
Aanbod en matching

Regionale dóórontwikkeling Logistic Valley Krimpenerwaard Scholing (vakopleiding) en uitstroom van 15 vrachtwagenchauffeurs, traject in samenwerking met 
werkgevers in transport en logistiek.

€90.000

Regionale inzet Werkcentrum Waddinxveen Praktijkscholing en uitstroom van 25 kandidaten, traject in samenwerking met werkgevers in bouw en €70.000

Regionale inzet TaalWerkt Waddinxveen Intensief taalprogramma (inclusief vaktaal) uitgevoerd door NT-docenten voor statushouders, 
gecombineerd met werken, voor 40 kandidaten.

€80.000
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Branchegerichte trajecten richting regionale tekortberoepen 
vanuit Gouda

ICT/techniek/Triple Helixagenda (zoals Robotica/domotica, Slimme mobiliteit, slappe bodem en/of 
Energietransitie); circa 30 kandidaten. €70.000

Traject op maat bij Promen* zie voetnoot irajectop maat voor 40 kandidaten bij Promen (diagnosetraject, leren werken, werken aan werk) en 
toeleiding naar werkgevers met praktijkverklaringen. € 144.000

Traject op maat bij Promen voor statushouders **  zie voetnoot Traject op maat voor 35 statushouders bij Promen aangevuld met taaltraject op maat. €152.250
Speedmeets Acht speedmeets per jaar met een groep (10-12) werkfitte kandidaten. Additionele kosten organisatie €12.000
Ontwikkeling

Projectleider PoW en WSP
Opstarten en coördineren activiteiten POW & WSP: organiseren werkprogramma, rapportage, 
communicatieactiviteiten in overleg met werkgroep communicatie coördineren, uitvoeringsafspraken 
systemen voor werkzoekenden in beeld en vacatures in beeld, enz. In de periode september-december 
2019 gedurende 24 uur per week en daarna gedurende 16 uur per week, voor € 100 per uur, inclusief

€110.000

Administratieve projectondersteuning Ondersteuning voor 14 to t 16 uur per week. € 24.750
Projecttrekker praktijkverklaringen Voor 16 uur per week. €35.000
Ondersteuning opstellen aanvraag

€30.000
Totaal PoW jaar 1: september 2019 - september 2020

€ 1.000.000

Aanvullend uit reguliere budgetten:
Training uniforme werkwijze We hanteren zoveel mogelijk één werkwijze. Hiertoe organiseren we trainingen. €4.000
Training praktijkverklaringen Accountmanagers en werkcoaches worden getraind in de mogelijkheden van praktijkverklaringen (door 

SBB). €4.000

Resterend ontwikkelingsbudget WSP MH
€27.500

Inzet werkconsulenten drie gemeenten Twee consulenten per gemeente, totaal 48 uur per week. € 105.000
Diagnostiek en voorscchakeltrajecten kandidaten Niet gespecificeerd Niet

gespecificeerd
Reguliere inzet reintegratiemiddelen Niet gespecificeerd Niet

gespecificeerd

Afstemming en inzet ict-systemen
Bestaande systemen. We delen vacatures en maken (op termijn) gebruik van één systeem om de 
vacatures in beeld te brengen (vraag vanuit werkgevers). We maken (op termijn) gebruik van één 
systeem om werkzoekenden in beeld te brengen (werkcoaches vullen dit systeem).

Niet
gespecificeerd

^Trajecten Promen

Intake €250
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Diagnose (duur 2 maanden) € 1.200

Modules (Leren Werken, Werkend naar Werk, Vakvaardigheden; €1.600
Verlenging van een module €1.100
Totaal* €4.150

*Vrijwel alle kandidaten die starten met een re-integratietraject doorlopen minimaal de module diagnose en een vervolgmodule. Daarna volgen velen vaak een verlenging. In totaal dus 5-8 
maanden. Dit gebeurt altijd met instemming van de gemeenten. In de berekening wordt uitgegaan van € 3.600 per kandidaat. Dat betekent dat ca. de helft een verlenging van een module 
krijgt (€ 250 + € 1.200 + € 1.600 + 50% x € 1.100= € 3.600)

**De statushouders volgen hetzelfde traject. Aanvullend wordt per kandidaat voor de gehele periode van 5-8 maanden € 750 extra begroot voor taalontwikkeling en -ondersteuning op het 
werk. Dan wordt voor deze groep het totale tarief € 4.250 per kandidaat.
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Bijlage 2 bij PoW-aanvraag 

Houtskoolschets WSP Midden Holland 

Blaauwberg 127 juni 2019

PoW heeft een nadrukkelijk nevendoel, namelijk de versterking van de werkgeversdienstverlening, bij voorkeur vanuit een werkgeversservicepunt (WSP)

Het voorstel is om langs de weg van 'organische groei' vorm te geven aan het WSP Midden-Holland en discussie over het eindbeeld (fysieke locatie, formatie, inrichting, 
workload, verbindingen met back offices) niet aan de voorkant te willen beslechten.

De context van Midden-Holland

De arbeidsmarktregio Midden-Holland is de een van de kleinste van de 35 Nederlandse regio's en bestaat uit vier gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Gouda 
en Krimpenerwaard. Het gebied heeft traditioneel moeite om zichzelf te definiëren op economisch gebied. De nabijheid van gebieden met een grote 'merkwaarde' 
(Rotterdam, Utrecht, Groene Hart, Rivierengebied) speelt daar zeker een rol in: Midden-Holland wordt er een overgangsgebied of corridor van. Het is ook lastig gebleken 
om in het gebied een eigen infrastructuur voor beleid en samenwerking te onderhouden. Er waren ooit een RBA Rijnstreek en een WGR-gebied Midden-Holland; die zijn 
verdwenen, net als de Goudse vestiging van de Kamer van Koophandel. Er was misschien niet veel regiogevoel, maar er was wel een infrastructuur. Nu ontbreekt het aan 
beide. Dat betekent dat er bij elk regionaal initiatief weer opnieuw naar organiserend vermogen moet worden gezocht.

Een oplossing voor de ontbrekende zelfdefinitie zou zijn een heldere keuze voor samengaan met een ander gebied. Maar voor geen van de opties is veel steun. Recent is 
geprobeerd de samenwerking met de regio Alphen te intensiveren, maar dat heeft weinig opgeleverd. Een grote Groene Hart regio ligt voor de hand als je naar de kaart 
kijkt, maar wordt van binnenuit als veel te heterogeen beleefd. Een toevoeging aan Rotterdam Rijnmond is voor Gouda nog te doen, maar wordt door anderen niet 
plausibel bevonden. Er is maar een praktisch antwoord mogelijk: zolang de regio geen duidelijke zelfdefinitie uitspreekt, is samenwerking een kwestie van 
verstandshuwelijken.

Overigens is daar inhoudelijk niets op tegen. Het oude RBA Rijnstreek correspondeerde niet met een regionale identiteit, maar was als werkorganisatie zeer succesvol. Het 
was een gevarieerd gebied met een eigen dynamiek. Dat geldt voor het kleine Midden-Holland ook. De economie groeit, er gebeurt van alles.
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De opkomst en kenmerken van een WSP

Elke arbeidsmarktregio heeft al een WSP ter verzilvering van de dienstverlening aan werkgevers. Minimale eisen aan de WSP's zijn:

• vindbaarheid en herkenbaarheid van een operationeel netwerk van arbeidsbemiddelaars voor regionale werkgevers
• 'outreaching' dienstverlening vanuit dit netwerk (consulenten actief naar de werkgevers toe)
• nazorg bij plaatsing en uitval

• een back office structuur waarin afspraken over kwalificatie van werkzoenende, plaatsing in een vacature en nazorg worden nagekomen.

Verder zijn de verschillen tussen de WSP s groot. In Midden-Holland bestaat het WSP vooral op papier. Enkele van de dragende partijen (gemeenten, UWV) kennen elkaar, 
maar er zit te weinig structuur in de samenwerking.

Er zijn tot op heden twee pogingen gedaan om daar iets aan te doen. Dat Midden-Holland als regio weinig interne samenhang vertoont, is niet voldoende verklaring voor 
het feit dat het nog niet gelukt is. Er zijn in het land wel meer voorbeelden van regiosamenstellingen 'bij gebrek aan beter', die toch goed functionerende WSP's hebben. 
Het gaat niet alleen om de omstandigheden, het gaat ook om een praktisch begin, gecombineerd met een stevig bestuurlijk commitment, om een goed plan en om 
discipline en geduld in de uitvoering.

Nu we voor de derde keer een initiatief nemen, is het goed om te beginnen met enkele opmerkingen over de 'filosofie' van de werkgeversdienstverlening en de 
infrastructuur daarvoor. Er is enige voorgeschiedenis.

Filosofie van een werkgeversservicepunt

Nog niet zo lang geleden stond in Gouda, vlak bij het station, een Arbeidsbureau, waar omstreeks zestig mensen werkten. Dat was meer dan er in de Arbeidsbureaus in 
Alphen of in Lisse werkten en bijna net zo veel als in het grote bureau in Leiden. De vier bureaus gezamenlijk vormden de uitvoeringsorganisatie van het Regionaal Bestuur 
Arbeidsvoorziening (RBA) Rijnstreek. Dat bestond uit drie vertegenwoordigers van de gemeenten in het gebied (wethouders van centrumsteden), drie van de 
ondernemersorganisaties en drie van de vakbeweging, plus een onafhankelijke voorzitter. De staf van het RBA zorgde voor de verbindingen tussen de vier bureaus en 
tussen de Rijnstreek en de wijdere omgeving.

De arbeidsbureaus werkten voor twee klantgroepen: de kantwerkzoekenden en de klantwerkgevers. De klantwerkzoekende kon in beginsel iedereen zijn: een werkloze 
met een uitkering van de gemeente (bijstandswet) of van een werknemersverzekering (ww of arbeidsgehandicaptenregeling), een werkzoekende zonder uitkering of een 
werkende op zoek naar een andere of betere baan. De klantwerkgever kon een klein bedrijf zijn dat zelf niet in staat was om zelf effectief personeel te werven, een groot 
bedrijf met een grote vervangingsvraag - bijvoorbeeld vanwege seizoensarbeid - of een branche op zoek naar lange termijn allianties, bijvoorbeeld de bouw, de 
detailhandel of het transport. Over het algemeen waren het bedrijven met lager geschoolde werkgelegenheid die zich bij de arbeidsbureaus meldden. Maar zelfs bedrijven 
met hooggeschoolde werkgelegenheid zaten in het netwerk; niet om direct te matchen met werkzoekenden, maar wel om steun te krijgen bij campagnes.
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Het uitkeringsproces bleef weg bij de arbeidsbureaus. Dat vond plaats bij de gemeente of op de kantoren van de werknemersverzekeringen, die allemaal intensief 
informatie uitwisselden met de arbeidsbureaus. Het RBA had een eigen budget om te besteden aan re-integratietrajecten. Het had zelfs een eigen instituut, het Centrum 
Vakopleidingen, met een eigen methode, de Hoofdelijk Versnelde Scholing met een modulair aanbod voor kwalificatie van werkzoekenden in veel voorkomende beroepen. 
Het geld van gemeente en werknemersverzekeringen was 'koppengeld': het was gebonden aan een individu, de uitkeringsgerechtigde. Het geld van Arbeidsvoorziening was 
'koopmansgeld': iedereen met een goed plan, kon erover in gesprek gaan met het RBA. Ook een wethouder die bedrijven acquireerde en met het onderwijs wilde praten 
over opleiden van personeel voor die nieuwe bedrijven; ook een bedrijf dat z'n einde zag naderen en het personeel alvast preventief en collectief wilde scholen. De 
arbeidsbureaus hadden 'sectorbemiddelaars' in dienst: consulenten met als specifieke opdracht om goede relaties te onderhouden met de bedrijven in een sector, de vraag 
naar personeel te kennen, vacatures te werven en kandidaten te kunnen voordragen.

De dienstverlening aan klantwerkgevers had twee redenen.

• Het bestrijden van de werkloosheid of dienstverlening aan werkzoekenden is een publiek belang, maar het helpen van bedrijven bij hun personeelsvoorziening die dat 
zelf niet kunnen, is dat ook. Bedrijven moeten maximaal kunnen groeien en hebben daar een steuntje in de rug bij nodig.

• Een goed netwerk bij bedrijven is een noodzaak om werkzoekenden te kunnen bemiddelen. Wanneer je bedrijven pas gaat bellen als je werkzoekenden kwijt moet, 
zien ze je niet staan.

Het verband tussen de sociale doelstelling - werkzoekenden helpen - en de economische doelstelling - bedrijven helpen - werd bekend als de draaggolfgedachte: door 
voortdurend aan beide kanten te schakelen moesten de arbeidsbureaus zorgen voor dynamiek op de arbeidsmarkt en voor het op gang houden van wederzijds zoekgedrag 
tussen vraag en aanbod op de markt, in goede en slechte tijden. En of het een goede of slechte tijd is, is bepalend voor het methodisch uitgangspunt. In een tijd van 
aanbodoverschot (werkloosheid), moet de werkgever verleid worden om te investeren in een arbeidsplaats. Zijn vacature is doorslaggevend: het aanbod moet zich 
aanpassen. De arbeidsbemiddelaar moet zich dus inspannen om het aanbod - de werkzoekende - te kwalificeren. In een tijd van vraagoverschot (meer vacatures dan 
werkzoekenden) is het methodisch uitgangspunt andersom: de vacature moet zich aanpassen aan het aanbod.

Natuurlijk zijn die methodische uitgangspunten niet absoluut. Een werkgever zal nooit iemand aannemen waar hij niets mee kan, zelfs als de nood hoog is. Maar we 
beleven in de huidige hoogconjunctuur zeker een periode waarin de bereidheid van werkgevers om vacatures geschikt te maken voor het aanbod, op z'n grootst is.

De regionale infrastructuur zoals hier geschetst, begin 16 of 17 jaar geleden z'n bestaansrecht te verliezen. Internet kwam op, als majeur kanaal voor matching van vraag en 
aanbod. De scholingsmarkt werd geprivatiseerd. Het kleinschalige mbo en hbo werden geclusterd in grote roc's en hogescholen. De overheid wenste strakker te sturen op 
het uitkeringsproces en de re-integratie. Enzovoort. De kunst is nu om de hernomen belangstelling voor werkgeversdienstverlening een plaats te geven in de nu bestaande 
infrastructuur.

De twee 'oude' motieven om werkgevers als klant te erkennen, zijn in de actualiteit volop zichtbaar:

• werkgevers zijn arbeidsmarkttechnisch op dit moment de 'onderliggende partij', zeer veel vacatures zijn moeilijk vervulbaar; dat lijkt een luxeprobleem, maar het niet- 
realiseren van groei, productie en belastingopbrengsten is wel degelijk een maatschappelijk vraagstuk
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• voor het uitstromen van kandidaten uit de uitkeringsbestanden is het uiterst relevant om goede relaties te hebben aan de vraagzijde van de markt.

Het offensief 'Perspectief op Werk' van het Ministerie van SZW en OCW, de VNG en VNO-NCW slaat een mooie brug tussen beide motieven. Aan de ene kant is de nood in 
de bedrijven hoog, aan de andere kant zijn vragende partij en aanbiedende partij met elkaar vervlecht door de 125.000-banenafspraak. Die afspraak -125.000 personen 
met een beperking plaatsen in het reguliere arbeidsproces - is al een aantal jaren oud, maar verkeert nu in de best denkbare omstandigheden als het gaat om realisatie. Het 
gaat bij PoW om een tweeslag: goede voorstellen voor intensieve kwalificatie en bemiddeling enerzijds; en een kwaliteitsslag geven aan de werkgeversdienstverlening 
anderzijds. Daar is niet mee gezegd dat het oude arbeidsbureau terugkomt. Dat is ook niet wat Perspectief op Werk van ons vraagt. Maar we kunnen wel aan de slag met 
een Doe-agenda om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen met kleine doe-interventies.

Ambitie korte en lange termijn

We hadden de aanloop via de geschiedenis nodig om twee dingen scherp te krijgen.

• Ten eerste: werkgeversdienstverlening is niet een 'dingetje erbij'. Werkgeversdienstverlening vergt een strategische keuze waar bestuurlijk commitment voor nodig is 
en waar de werkorganisaties ruimte voor moeten maken.

• Ten tweede: werkgeversdienstverlening vergt een regionaal netwerk tussen dienstverleners en werkgevers. Dat netwerk wordt van werkgeverskant geladen met 
vacatures en van dienstverlenerskant met kandidaten, plus kwalificatietrajecten (ontwikkeling, scholing, afstemming van gemeentelijke instrumenten zoals bijdragen 
in loonkosten, contractvoorwaarden).

Het is niet reëel om te veronderstellen dat Midden-Holland binnen twee jaar van een papieren status naar een fysiek werkgeversservicepunt 'in full swing' gaat. Discussies 
over de uiterlijke verschijning van een WSP (locatie, inrichting) zouden verhinderen dat het momentum op de arbeidsmarkt benut wordt. Het gaat nu om een combinatie 
van concrete en overzichtelijke -  maar bestuurlijk gedekte -  stappen met het geleidelijk ontwikkelen van een lange termijnvisie.

We streven naar een aanpak met de volgende kenmerken.

• Een laag instapniveau. Er moeten binnen enkele maanden eerste stappen gezet worden. Dat kan aan de hand van de uitvoering van Perspectief op Werk.
• Een stevig bestuurlijk commitment, ook voor dat lage instapniveau. De Colleges van B&W lijken hier een 'lead' in te hebben. UWV, Promen, VNO-NCW en andere 

ondernemersorganisaties en het onderwijs (met name mboRijnland) zijn ook belangrijk, maar het openbaar bestuur is richtinggevend.
• En lange termijnvisie, die kort en goed behelst dat de er voor langere tijd gaat geïnvesteerd wordt in werkgeversdienstverlening.

We definiëren hieronder twee beelden: een operationeel beeld dat einde van dit jaar moet werken en een mogelijk eindbeeld voor de verdere toekomst.
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Intermezzo: overzicht functionaliteit en samenstelling WSP op basis van 'quick scan' andere wsp's

Functionaliteit van een WSP: 
de 'must haves'

Functionaliteit van een WSP: 
de 'nice to haves'

• Aanspreekpunt voor werkgevers die personeel zoeken met afstand to t de 
arbeidsmarkt

• 'Afstand to t arbeidsmarkt' is inclusief statushouders, jongeren, 50-plussers, 
mensen met arbeidsbeperking

• Moet beschikken over bestandskennis en toegang hebben to t kandidaten uit 
bestanden van gemeente en uwv, moet bestand inzichtelijk kunnen maken voor 
werkgevers

• Moet regelingen als subsidies, job coaching, werkplekanalyse/job carving en 
proefplaatsingen kunnen uitvoeren

• Moet werkgever helpen een vacature te formuleren en uit te zetten
• Doorverwijzing naar landelijke diensten van het uwv: werkvergunningen, 

personeel zoeken in Europa, wervings- en selectie-advies

• Klein fysiek centrum voor etaleren vacatures en ontvangst bezoekers
• Beschikken over regionale arbeidsmarktkennis
® Beschikken over contacten met onderwijsinstellingen (met name mbo)
• BBL-aanspreekpunt (of toch een 'must have'?)

• Beschikken over contacten met personeelsfunctionarissen grotere bedrijven, 
ondernemerskringen en accountmanagers bedrijven van gemeenten

Samenstelling van een WSP: 
de 'must haves'

Samenstelling van een WSP: 
de 'nice to haves'

• 'Houders' van bestanden: gemeenten en UWV • Gemeentelijke werkbedrijven, zeker wanneer ze naast sw-taak ook projecten voor gemeenten 
(en eventuele derden) uitvoeren

• Uitzendbureaus
• Mbo-leerwerkloket 
« Vluchtelingenwerk
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Van houtskoolschets naar praktijk: werkgroep Accountmanagers

Alle betrokken partijen zien als meest praktische weg naar een operationeel wsp het spoedig (nazomer 2019) starten met een periodiek overleg van accountmanagers. Het 
gaat om een overleg van naar schatting twaalf tot vijftien accountmanagers van uwv en gemeenten die werkgeverscontacten hebben. Het periodiek overleg heeft als 
doelen:

• Personen aanwijzen uit het overleg die een deel van hun tijd zullen besteden om sector- of branchedeskundige te worden (voorbeelden: bouw /  installatie, 
dienstverlening /  schoonmaak, logistiek, groen). Deze branchedeskundigen zullen in de hele regio contacten gaan leggen (dan wel voortzetten) met werkgevers, 
teneinde inzicht te krijgen in de personeelsbehoefte en vacatures te signaleren.

• Gezamenlijke deskundigheidsbevordering op punt van regionale arbeidsmarkt, werkgeverscontacten en het instrumentarium voor matching (regelingen).
• Inzichten delen in bestanden van werkzoekenden en in bekende vacatures, o.m. door activering van het gebruik van het CRM.
• Accounthouder statushouders.
• Afspraken maken over 'outreaching' dienstverlening (naar de werkgevers toe).
• Inbrengen casuïstiek, inclusief feitelijk voordragen van kandidaten.
• Verkennen samenwerkingsvormen met uitzendondernemingen.
• Verkennen samenwerkingsvormen met MBO Rijnland en overig beroepsonderwijs.

Het overleg (en de acties die daaruit voortkomen) moeten een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de PoW-doelstellingen.

Deelname is niet vrijblijvend en structureel. Iedere partner dient in dat overleg aanwezig te zijn om info te halen en te brengen. Randvoorwaarde is dat ieder dezelfde 
werkwijze hanteert met betrekking tot de kwaliteit van de aan te leveren kandidaten, zodat mismatches worden voorkomen.

De overleglocaties zullen in het begin wisselend zijn en later een vaste plek krijgen. Op deze vaste plek zal er menskracht aanwezig moeten zijn om het WSP te coördineren 
en administreren. De meest logische locatie is dan het Huis van de Stad in Gouda. De huidige website (nog steeds online) moet weer worden geactiveerd.

Deelnemers en partners

De kern van de Werkgroep Accountmanagers bestaat uit

• de drie Midden-Holland gemeenten Gouda, Waddinxveen en Krimpenerwaard
• UWV
• Promen.
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• private arbeidsbemiddelaars (uitzendorganisaties)
• Leer Werk Loket /  opleiders /  scholings- en branchepartijen
• VNO-NCW en werkgevers, o.m. metaalbranche (Metaalunie, OOM).

Overigens mag de Werkgroep Accountmanagers zeker een meer wervende naam krijgen, maar dat is van later zorg.

Beginfunctionaliteit en branchegerichte aanpak

De gedachte om het wsp te starten met een accountmanagersberaad is niet nieuw, maar is toch niet eerder goed van de grond gekomen. Om nu vaart te maken zijn twee 
zaken nodig:

1' exP,iciete bestuurlijke uitspraak dat informatie over vraag en aanbod regionaal gedeeld mag worden en dat de accountmanagers tijd kunnen steken in regionale 
samenwerking

2. een onafhankelijk voorzitter en voortgangsbewaker, in elk geval gedurende een pionierstijd van een half tot driekwart jaar.

Timing: in voorjaar 2020 discussie op gang brengen over WSP in eindbeeld. Realisatie van dat eindbeeld in 2021.

Een onafhankelijk projectvoorzitter

Er leeft bij alle deelnemers de wens om in het pilotjaar aan de slag te gaan met een onafhankelijk projectvoorzitter. Vanuit de voorgeschiedenis is een duidelijk beeld hoe 
het met moet: niet iemand uit een van de bestaande organisaties, er is een nieuwe start nodig. Ook niet iemand met algemene interim- of managementskills, het moet een 
inhoudsman o f-v rouw  zijn, met drijfveren vanuit arbeidsbemiddeling, en werkloosheidsvestrijding. En tenslotte moet het iemand zijn die de samenwerking m het verband 
van het accountmanagersoverleg niet 'politiek7 aanvliegt, maar in staat is om steun te verwerven van het management van de dragende organisaties.

Zijn of haar taken zijn:

• Het technisch voorzitten van het accountmanagersoverleg, zorgen dat er elke bijeenkomst eindigt met werkafspraken, bevorderen van het nakomen van die 
afspraken

• 'Ophalen' van ambities en verwachtingen bij alle deelnemers
• Voeden van het overleg met inhoudelijke voorstellen over branche-aanpak

• Bewaking van de voortgang van de PoW-afspraken, waar nodig meewerken aan koppeling van de PoW-afspraken aan de reguliere dienstverlening
• Ontwikkelen van een communicatiestrategie naar branches en ondernemersverenigingen, waar nodig inzetten van communicatiecapaciteit
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• Voorbereiden van co-productieafspraken van wsp met branches
• Bevorderen gebruik en verbetering van het gezamenlijke relatiemanagementsysteem
• Signaleren van behoeftes aan kwaliteitsverbetering, deskundigheidsbevordering en arbeidsmarktkennis, aandragen voorstellen
• Aanjagen van contacten van het accountmanagersoverleg met de 'tweede ring' (onderwijs, uitzendorganisaties)
• Stimuleren van organisatie-overstijgende collegialiteit en gunfactor, stimuleren van een 'wsp-gevoel'
• Uitlokken en coaching van initiatiefrijk en 'outreaching' gedrag van alle deelnemers naar bedrijven en branches.
• Opstellen van een profielschets van het wsp in een meer definitieve situatie, na de pilotperiode.

De voorzitter rapporteert aan het managementoverleg van gemeenten, UWV en werkbedrijf Promen. Er worden nadere afspraken gemaakt over zijn bevoegdheid om 
lopende uitgaven goed te keuren.

Gezien het takenpakket, zal het gaan om een tijdsbeslag van 32 tot 40 uur in de week. Kostentechnisch kan het interessant zijn om niet alleen bij bureaus te kijken maar 
ook naar detacheringen vanuit gemeenten of uwv, maar het moet hoe dan ook gaan om een personele invulling zonder historische binding met Midden-Holland.

Karakter van het WSP als 'stip op de horzion'

Uiteindelijk moet het WSP zich door ontwikkelen vanuit de eerste stappen hierboven. Als stip op de horizon is daarbij geformuleerd:

Eén logisch herkenbaar centraal regiopunt/locatie voor zowel werkzoekenden in hun zoektocht naar werk en een informatiepunt voor werkgevers bij de invulling van hun 
personeelsvraagstukken.

Eén punt waar vraag en aanbod bij elkaar gebracht worden in de breedste zin van het woord en voor werkgevers en alle werkzoekenden met een afstand tot de 
arbeidsmarkt (Participatie Wet, Werkloosheidswet (WW)/Arbeidsgehandicapt (AG) of NUG-uitkering), aansluitend op de huidige dienstverlening van UWV en gemeenten."

Door intensivering van de regiosamenwerking van UWV, gemeenten, Promen en de koppeling met de andere partijen is sneller schakelen, verhoging van de kwaliteit van de 
bemiddeling, branchegericht werken en een optimale kennisuitwisseling mogelijk door onder andere samen te werken met eikaars bestanden en de organisatie van de 
gezamenlijke bijeenkomsten. Dit zal leiden tot het vergemakkelijken van matches doordat vraag en aanbod dichter bij elkaar gebracht worden. Waarbij (nog) meer kansen 
en ondersteuning wordt geboden aan de werkzoekenden en waar werkgevers terecht kunnen voor adviezen en mogelijke oplossingen voor hun arbeidsmarktvragen en de 
invulling van hun vacatures binnen de huidige krapte op de arbeidsmarkt.

Uitgangspunt daarbij is een fysieke plek met een beperkte functionaliteit: front office voor kandidaten, trainingsruimten voor kandidaten en flexplekken voor 
accountmanagers.
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De dienstverlening kan bestaan uit:

• Eén ontvangstpunt (balie) verzorgd door gemeente en UWV, waar aansluitend op de dienstverlening specifiek aandacht wordt gegeven aan gerichte vacatures, 
speeddates et cetera. Maar waar ook voor werkgevers informatie te halen is m.b.t. de diverse regelingen die UWV en gemeenten hebben.

® Informatiepunt m.b.t. scholing /  LWL.
• Faciliteiten als klant-pc's en Narrowcasting.
• Samenwerking met Promen in een leeromgeving (horeca) voor kandidaten.

• Faciliteiten om (groep) bijeenkomsten te houden, zoals gezamenlijke max WW-bijeenkomsten, trainingen op gebied van solliciteren, CV ondersteuning ter plaatse of 
werkhuisconstructie (WIA/Wajong), bijeenkomsten laaggeletterdheid, netwerkbijeenkomsten, banen, scholings- en sollicitatiemarkten, bijeenkomsten ondernemers, 
speeddates werkgevers en werkzoekenden, sociaal netwerk/ wijk bijeenkomsten, trainingen regelingen werkgevers.

En dat leidt vervolgens tot een staande praktijk op het gebied van:

• Identificatie kandidaten

■ diagnostische fase aan de voorkant van alle kandidaten (online digitale tooi, zoekintensiteit, werkzoekvaardigheden, acceptatie bereidheid, 
werknemersvaardigheden)

■ compententie- en leerpotentieeltoetsing op basis van JOB-READY (voldoet aan basiswerknemersvaardigheden = timemanagement, kunnen samenwerken, 
communiceren en resultaatgerichtheid)

■ Poortfunctie (toetsing op alle kandidaten die aanvraag uitkering doen op Jobready status)
■ Alle voortrajectactiviteiten vinden plaats bij moederorganisatie.

• Kwalificerende trajecten:

■ alle mogelijke vormen van certificering met focus op kansrijke sectoren zoals transport & logistiek, zorg, techniek en productie, in combinatie met SROI middelen
■ koppelen van alle bestaande lokale projecten aan arbeidsmobiliteitscentrum
■ onderhoud van jobready bestand

■ wekelijks groepsbijeenkomsten van kandidaten samen met werkgevers uitvoering door werkcoaches en accountmanagers om voeling en kennis over kandidaten 
en jobready niveau te behouden + instrument om werkgevers te binden/ betrekken.

® Invulling professionals:

" (overstijgend) regionaal senior accountmanager (acquireert op directie en bestuursniveau en HRM-niveau dit zowel sectoraal als branchegericht)
■ iedere moederorganisatie levert accountmanager + werkcoach
■ regionaal jongerenteam
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■ Promen als preffered supllier standaard toegevoegd als specialist voor Garantiebanen/ beschut werk = uitvoering Quotumwet
■ Communicatie professional voor werkgevers en kandidaten
■ matching
■ diagnose en leerpotentieel als drempel/ selectie voor toelating WSP job readys bestand
■ minimaal grootte 50 -100  kandidaten structureel job ready.
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