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1. Inleiding
Een kwalitatief goede werkgeversdienstveriening is essentieel voor een goed functionerende arbeidsmarkt,
voor een goede uitvoering van de Participatiewet en oor de realisatie van de Banenafspraak. Als gevolg van de
aantrekkende economie, de snelle omslag naar een krappe arbeidsmarkt en een landelijk onderzoek door de
Inspectie SZW naar de werkgeversdienstveriening is dit onderwerp in de arbeidsmarktregio Midden-Limburg
sinds 2017 ai stevig onder de aandacht.
In 2017 is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd onder werkgevers door Etil naar de werkgeversdienstv riening
in Limburg. De belangrijkste constateringen waren, kort samengevat, dat:
>¦ De bekendheid van het WSP laag is;
« De kwaliteit van de dienstverlening beter kan en moet;
* Er te weinig en niet de juiste kandidaten worden aangeleverd.
We kwamen als werkgevers, gemeenten en UWV tot het inzicht dat met de bestaande werkwijze en middelen
we er onvoldoende in zouden slagen om een passende match te maken tussen vacatures en het onbenutte
potentieel van werkzoekenden. We zien veel meer kansen bij een verschuiving van het matchen op een meer
traditionele manier (op basis van CV) naar het matchen op competenties. Daarom oest het onbenutte
potentieel van werkzoekenden beter in kaart gebracht worden en hierbij andere methoden gebruikt worden
dan tot dusver.
Dit heeft geresulteerd in het aanvalsplan Door inzicht aan de Slag dat samen et de gemeenten van de drie
arbeidsmarktregio s Noord-, Midden- en Zuid-Limbur , de LWV en het UWV is o gesteld en waarvoor subsidie

is aangevraagd bij de Provincie Limburg. Op 2 oktober 2018 is de Provincie hiermee akkoord gegaan. Sinds
januari 2019 is de regio Midden-Limburg gestart met de implementatie.
Het aanvalsplan omvat drie actielijnen:
1. Het op competentieniveau in kaart brengen van 7100 bemiddelbare werkzoekenden (verdiepende

diagnose en profielbepaling);
2. Ontwikkelen an maatwerk scholingsarrangementen zodat een duurzame invulling op de vraag van de
arbeidsmarkt tot stand kan komen;
3. Het inrichten van een helder en professioneel dienstverleningsproces om de match tot stand te brengen.
Centraal in het plan staat een andere aanpak van de werkgeversdienstveriening in Limburg door op een
andere, meer creatieve manier om te gaan met de invulling van vacatures en door werkzoekenden anders in
kaart te brengen. Dit doen we enerzijds door ons als werkgever, gemeenten en UWV veel meer te richten op
ombuiging van een vacature naar competenties en vaardigheden. En anderzijds door het opstellen van
bemiddelingsprofielen van werkzoekenden door gemeenten en UWV. Deze aanpak moet zorgdragen voor een
betere en efficiëntere invulling van de vraag van werkgevers.

Daarbij zijn we in de regio Midden Limburg bezi met de ontwikkeling van een uitgangspuntennotitie
'Arbeidsmarkttoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt' dat per 1 januari 2020 in gaat.
Hierin is de dóórontwikkeling van de werkgeversdienstveriening en het WSP Midden-Limburg / Werk.Kom1
één van vier centrale thema s. De vraag van werkge ers die wordt beantwoord is de vraag naar
personeelsoplossingen en personeelsdiensten voor uitvoerende werkzaamheden. Het gaat om oplossingen die

worden gerealiseerd met werkzoekenden met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt (waaronder (o)Wajong,
Wia, Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden, banenafspraak, beschut werk en WW-ers die langdurig
werkloos zijn).
Met het project 'Door inzicht aan de slag' en de ontwikkeling van het nieuw beleidsplan is een stevige basis
gelegd om met Perspectief op Werk verder op voort te bouwen. Met dit regionaal actieplan Perspectief op
Werk even we inzicht in de huidige arbeidsmarktre io en de concrete samenwerkingen en activiteiten die we
gaan uitvoeren om meer en betere duurzame matches te realiseren.

1 Met WSP Midden-Limburg / Werk.kom wordt bedoeld: de samen erkende partners Roermond, Maasgouw, Echl-Susteren, Roerdalen, Leudal,
Weert, Nederweert, Cranendonc en het UWV. Momenteel wordt gekeken naar de huidige samenwerking en hoe deze verder doorontwikkeld kan
worden.
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2. Analyse
Uit de rapportage Regio in Beeld Midden Limburg' van oktober 2018 blijkt dat er in de regio in 2018-2019
ongeveer 1.200 banen bijkomen. De verwachte banen roei is echter in 2019 kleiner dan in 2018. Het totaal
aantal banen groeit dus, aar in de ene sector is die groei sterker dan in de andere. In 2019 is de groei in
Midden-Li burg in absolute zin het grootst bij uitzendbureaus, zorg & welzijn en vervoer & opslag. Er zijn
echter ook sectoren met een krimp van het aantal banen, onder andere in de financiële dienstverlening en
landbouw. Er zijn momenteel vooral tekorten in techniek/bouw, logistiek, zor , horeca en detailhandel.
In welke mate werkzoekenden kunnen profiteren van de huidige kansen op de arbeidsmarkt, hangt af van
meerdere zaken. Wanneer iemand zich breder oriënteert en beschikbaar stelt voor erk passend bij de
competenties en talenten, vergroot dit de mogelijkheden op werk. Dit kan een switch betekenen naar een
ander beroep of sector, maar ook een oriëntatie op werken in een andere regio. Voor bedrijven geldt die
noodzaak op brede oriëntatie eveneens. Kijken naar competenties en vaardigheden, zogenaamde
talentenwerving is het devies. Werkervaring en opleiding kunnen niet meer het enige criterium zijn als men de
beschikbare vacatures wil invullen. Dit is dan ook juist de insteek van het project 'Door inzicht aan de Slag'.
Bij het uitwerken van het actieplan 'Door Inzicht aan de Slag in 2017 gingen we uit van 4980 werkzoekenden
met een Participatiewet uitkering in Midden-Li burg en 5880 werkzoekenden met een WW uitkering in

Midden-Limburg (eind 2016 - regio in beeld oktober 2017). Op basis hier an is de ambitie geformuleerd om
1000 werkzoekenden (gemeenten) en 250 werkzoekenden (UWV) in de regio Midden-Limburg op een uniforme
wijze en competentiegericht te gaan profileren en te registreren als vertrekpunt voor betere matching.

Inmiddels blijkt bij de meeste recente data 'Regio in beeld' (oktober 2018) dat het aantal werkzoekenden met
een Participatiewet uitkering in deze regio is gedaald naar 4100. Verder scoort deze regio landelijk hoog als het
gaat om het bemiddelen naar werk van kandidaten voor de banenafspraak. Echter zitten nog ruim 1300 an
3300 mensen uit deze doelgroep thuis, zonder werk. Tot slot heeft het WSP Midden-Limburg / WERK.KOM
Midden-Limburg in 2018 653 acatures vervuld uit een aanbod van 1681 ingediende vacatures en Werk.kom
nog eens 400 kandidaten gematcht (op een leerbaan, werkervaringsplaats, proefplaatsing, betaalde baan, etc).
In juni 2018 waren er in de regio Midden-Limburg in totaal 4.140 mensen met een WW-uitkering. Een groot
deel hiervan zijn frictiewerklozen. In de eerste zes maanden van 2018 verlieten in Midden-Limburg gemiddeld
510 mensen per maand de WW en kregen er per maand gemiddeld 410 nieuwe personen een WW toegekend.
De WW-gerechtigden van vandaag, zijn dus grotendeels anderen dan zes maanden eerder. Toch zien we ook
dat een deel van de WW-ers langdurig werkeloos raakt. Juist deze doelgroep nemen we momenteel ook mee in
het project 'Door inzicht aan de Slag .
Op basis van bovenstaande analyse en de ontwikkeling van het aantal werkzoekenden is de ambitie om 1250
werkzoekenden (1000 werkzoekenden P-wet en 250 WWers) te profileren vanuit het project 'Door inzicht aan
de slag' nog altijd reëel. Wel zullen deze personen naar verwachting een grotere afstand tot de arbeidsmarkt
hebben omdat de 'top groep sinds 2017 al naar werk is begeleid en de WW-ers die we meenemen ook een
grotere afstand hebben dan de frictiewerklozen. Dit betekent dat we meer zullen moeten inzetten op het
werkfit maken van de werkzoekenden om ver olgens de match naar werk te kunnen maken. Deze
ontwikkeling heeft dan ook invloed op de ambitie die we beogen ten aanzien van het aantal matches vanuit dit
plan Perspectief op werk. Hier geven we in het volgende onderdeel een toelichting op.
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3. Ambitie
a. Doelstellingen en resultaten
De regio is gestart met het profileren van 1250 werkzoekenden vanuit Project Door Inzicht aan de slag voor de

periode 2019 en 2020. We hebben de ambitie dat we in de periode 1 september 2019 tot 1 september 2021
van deze groep 300 werkzoekenden kunnen matchen naar werk (met een vorm van ondersteuning). Onder
werk verstaan we ook proefplaatsingen, werkervaringsplaatsen, leerwerkarrangementen etc. In onderstaand
schema is de inzet visueel weergegeven. Gemeenten, UWV, onderwijspartijen en werkgevers hebben hierin
een gezamenlijke opgave.
De ambitie is gebaseerd op de analyse zoals in het vorige onderdeel beschreven. Als we constateren dat we in

2018 653 vacatures hebben ingevuld gericht op alle werkzoekenden (dus ook plaatsingen via uitzendbureaus
van met name frictiewerkelozen) en 400 matches (op een leerbaan, werkervaringsplaats, proefplaatsing,
betaalde baan etc), vinden we 300 extra matches van werkzoekenden met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt een reële ambitie.

Vanuit het project Door inzicht aan de Slag' hebben gemeenten en UWV afspraken gemaakt over de verdeling
en gefaseerde profilering over twee jaar van deze 1250 werkzoekenden, leder kwartaal brengen we de
voortgang als regio in beeld waarbij we onder andere het aantal u tgewerkte profielen en uitstroom naar werk
inzichtelijk maken. Ook geven we inzicht in de ervaringen op gebied van matchen op basis van competenties.
Op deze manier kunnen we monitoren en bijsturen waar nodig.
Met het project 'Door inzicht aan de slag' en 'Perspectief op Werk' hebben we de volgende doelstellingen:

Alle werkzoekenden uniform en op één plaats inzichtelijk
Focus op competentiegerichte matching
Inzet op continue com unicatie richting werk evers, ter aanvulling op events

Meer aandacht voor coaching en begeleiding (vooral op de werkplek in het kader van nazorg)
Nauwere samenwerking tussen verschillende partners: sneller schakelen en afstemmen
Herziening werkgeversdienstverlening voor effectievere uitvoering
Vraagombuiging en bewustwording: samenspel tussen WSP idden-Umburg / Werk.kom en werkgevers
Meer, betere en duurzame matches voor mensen met een afstand tot de arbeids arkt

1250
werkzoekenden

Inspanning gemeenten, UWV, onderwijs

Inspannin werkgevers, gemeenten, UWV

A

)

300
wer zoekenden

Impuls Project Door

Impuls Doe-Agenda

inzicht aan de slag

Perspectief op Werk

aan het werk
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4. Aanpak
a. Doe-agenda
Per pijler is inzichtelijk gemaakt wat de regio omenteel al aan inspanningen verricht en welke aanvullende
activiteiten en interventies vanuit Perspectief op Werk worden ingezet. We hebben deze activiteiten
opgenomen in een werkbegroting. Gaandeweg deze twee jaar zullen we activiteiten oppakken en ontdekken
wat een positief effect heeft en wat mogelijk niet werkt of anders moet worden vormgege en. Die flexibiliteit
willen we als regio hebben. We zien het als een lerend proces om de samenwerking binnen de regio te
versterken op basis van deze doe-agenda. Door deze flexibiliteit te behouden kunnen we ook inspelen op
nieuwe ontwikkelingen.
ijler 1, Aanbod: Werkfitte kandidaten aanbieden

Doelgroep, definitie en beoordeling werkfit
Gemeenten en UWV richten zich op het begeleiden van werkzoekenden met een (structurele) afstand tot de
arbeidsmarkt (waaronder (o)Wajong, Wia, Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden, banenafspraak,
beschut werk, kwetsbare jongeren en WW-ers die langduri werkeloos zijn) naar betaald werk. We richten ons
op de groep aan de onderkant van de arbeidsmarkt die gemotiveerd is en in staat is om met extra
ondersteuning en begeleiding een re uliere werkplek te verkrijgen. We hebben regionaal de afspraak dat
iedere werkzoekende die geprofileerd is in het kader van Door inzicht aan de Slag werk fit (te maken) is. Zowel
de gemeenten als het UWV doorlopen een zorgvuldige procedure om te beoordelen in welke mate iemand
werkfit is. Hierbij worden de gezamenlijk afspraken en uitgangspunten van 'Door Inzicht aan de Sla
gehanteerd. Dit betekent dat gemeenten en UWV zelf beoordelen wie werkfit is om vervolgens het uniforme
competentieprofiel uit te werken. Dit is het startpunt voor verdere begeleiding naar werk.

Werkfit maken & (nog) niet werkfit
Gemeenten hebben afspraken met de Westrom en Werk.Kom om mensen werkfit te maken. Dit zijn integrale
trajecten waarbij maatwerk wordt geleverd in het kader van participatie en als opstap naar werk. Verder zijn er
aatwerktraject n bij re-integratie bureaus om werkzoekenden werkfit te maken. Het UWV werkt met een
landelijk inkoopkader en zet private dienstverleners in om mensen werkfit te maken. Mensen die (nog) niet
werkfit zijn worden op di erse manieren ondersteund om te participeren. Dit is zeer individueel an aard.
Voorbeelden hiervan zijn: dagbesteding, rijwilligerswerk, zorg traject, sport/beweging, ondersteuning bij
schulden. Vaak is het een combinatie van erschillende ondersteuningssoorten om mensen zoveel mogelijk
stappen te laten maken op de participatieladder. Een mooi voorbeeld is 'Kansrijk in de wijk .2

Bredere doelgroep (buiten beeld)
In de regio is een plan uitgewerkt oor een pilot voor Niet-uitkeringsontvangers, Deze groep wordt
gefaciliteerd door middel van een laa drempelig Steunpunt Nuo's . Begeleiding en advies kan zowel
individueel als in groepsverband (workshops). Daarnaast wordt deze groep meegenomen bij bemiddelin van
vacatures. Het betreft een pilot voor een periode van één jaar. Na afloop zal beoordeeld orden in hoeverre
het Steunpunt een meer structureel karakter krijgt en of we het breder kunnen uitrollen. Cofinanciering vindt

plaats via Keyport 20203
Extra activiteiten Perspectief op Werk
Op het gebied van Pijler 1 hebben we als gemeenten en UWV al een stevige ondersteuningsstructuur ingericht.
We zien mogelijkheden op het gebied van het motiveren van de doelgroep en extra aandacht voor bepaalde
2

Onder leiding an Werk.Kom oeren mensen allend onder de Participatiewet werkzaamheden uit in de ijk. Hierdoor worden mens n

actief waardoor de afstand tot d arbeidsmarkt kleiner wordt en doorstroom naar regulier werk kansrijker én worden r werkzaamheden
erricht die een bijdra e le eren aan de bur ers en aan de leefbaarheid in de wijk
3
Keyport 2020 is een re ionaal samenwerkings erband tussen het bedrijfsle en, de overheid en het onderwijs. Het doel van de bij Keyport
2020 b trokken gemeentes, waaronder de gemeente Roerdalen, is sa en uit te roeien tot een sterke economische regio.
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groepen, waaronder de statushouders en mensen met GGZ problematiek. We zien dat deze mensen vaak
zonder extra begeleiding moeilijker hun weg vinden naar werk of het behouden van werk. Met een beetje extra
aandacht en ondersteuning zit er veel potentie in om hen te ontwikkelen tot een waardevolle werkne er.
Werkgevers kunnen in het werk fit maken ook een rol ervullen, aangezien zij weten wat nodig is om stra s op
de werkvloer aan de slag te kunnen. Dit gaan we als regio samen onderzoeken.

SMWIÜ - S WKÊ
1.1 Inzet motiveringstrajecten

Als ge eenten, UWV en werkgevers gaan we motiveringstrajecten inzetten
voor mensen die wel kunnen werken maar de motivatie om wat voor reden
dan ook nog ontbreekt. Hierin kunnen werkgevers ook een rol vervullen.
Gemeenten, UWV en werkgevers aan samen bekijken de rol van
werkgevers kan worden vormgegeven.

1.2 Extra voorschakeltrajecten

& dóórontwikkeling trajecten

Extra oorschakeltrajecten inzetten richting werk om mensen werkfit te
maken. Zodat we de eerste hobbels zoals op tijd komen, verzorging,
kinderopvang etc. al opvangen. Er is extra aandacht voor de
dóórontwikkeling van meer maatwerk gerichte trajecten ipv generieke
trajecten bij Westrom en Werk.kom. Gemeenten, UWV en werkgevers gaan
samen bekijken hoe werkgevers hier ook een rol in kunnen vervullen.

1.3 Deskundigheidsbevordering

Inzet deskundigheidsbevordering oor medewer ers gemeenten en UWV
t.b.v. coaching en motivering. We zien dat de doelgroep complexer is
geworden (meer mensen GGZ problematiek of een verstandelijke
beperking). Ook moet er meer aandacht zijn voor financieel component.

1.4 Dóórontwikkeling

Vanuit Weert is een samenwerking opgestart met MetGGZ om mensen met

Samenwerking MetGGZ

een GGZ achtergrond te begeleiden naar participatie of werk. Deze
samenwerking willen we verder door ontwikkelen en verbreden naar de
regio.

1.5 Inzet roege integratie

Inzet op vroege integratie statushouders: we gaan als regio de inzet van de
Kansenverkenner voortzetten en we willen onderzoeken of we al

begeleiding en trajecten kunnen inzetten gericht op asielzoekers die nog in
afwachting zijn an een status maar met grote zekerheid zullen blijven.
Men moet momenteel gemiddeld 9 maanden moet wachten alvorens er
het le gesprek plaatsvindt over een mogelijke verblijfsvergunning. Dat
vinden wij te lang duren. Daarnaast denken wij dat we hiermee oo beter
op de intentie van de nieuwe wet inburgering aansluiten om zo met de
meest kansrijke personen (die in de nieuwe wet ook al taallessen
aangeboden zouden gaan krijgen) aan de slag te kunnen.
1.6 Ontwikkeling integrale

Integrale trajecten of projecten ontwikkelen voor specifieke doelgroepen

trajecten

(statushouders, 50 plus, GGZ, WIA/WGA) die wat extra ondersteuning
nodig hebben. Specifiek willen we als gemeenten, UW , onderwijs en
werkgevers ook taaltrajecten (taal op de werkvloer) een extra impuls
geven.

1.7 Vereenvoudi ing proces

Vereenvoudiging her-instroom uitkering om drempel i.v.m. stap naar werk

her-instroom uitkering

te verlagen. Dit draagt bij aan de motivatie an werkzoekenden.
Gemeenten passen hun proces lokaal aan maar in regionale

afstemming/uitwisseling.
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Pijler 2. Vraag: Een werkplek aanbieden
Aanbod werkgever, type banen, basisbanen en leerwerktrajecten

Vanuit de huidige en nog te ontwikkelen projecten e de dienstverlening richt het WSP Midden-Limburg /
Werk.Kom zich vooral op techniek/bouw, horeca, retail, detailhandel, logistiek, zorg en welzijn. Dit sluit aan bij
de analyse van onze arbeidsmarktregio. We richten ons op banen die momenteel moeilijk vervulbaar zijn zoals
vastgesteld in rapport Regio in Beeld, binnen de bovengenoemde sectoren. Enkele voorbeelden zijn: logistiek
en voorraadmedewerker, hovenier, medewerker fastfood service, medewerker klantenservice, verzorgende.
Maar we richten ons ook op aakindustrie en groen omdat er voor de doelgroep vaak in deze sectoren veel
kansen liggen. We zien in de tekortsectoren ook kansen in het kader van jobcarving, juist voor de doelgroep
vanuit Door inzicht aan de slag'. Als regio staan we open om samen met het ministerie en andere regio's mee
te denken over het concept basisbanen. We zijn vanuit het Loket Leren en Werken regionaal actief bezig met
de ontwikkeling van leerwerktrajecten. Bij pijler 4 gaan we hier dieper op in.
Advies aan werkgevers en duurzaamheid va het werk
Met de herziening van de visie op werkgeversdienstverlening wordt bekeken hoe het WSP Midden-Limburg /
Werk.Kom kan worden doorontwikkeld waarbij de contacten met en ondersteuning aan werkgevers worden
versterkt. Dit betekent ook dat processen moeten worden versimpeld bij emeenten, bijvoorbeeld aanvraag
loonkostensubsidie. Als regio zien we vooral de uitdaging om mensen duurzaam een plek te bieden op de
arbeidsmarkt. Na een match begint een nog belangrijkere fase: goede begeleidin op de werkvloer,
verwachtingenmanage ent werkgever, goede afspraken tussen werkgever en werknemer en perspectief op
ontwikkeling voor de werknemer. Hier willen we extra inzet op plegen.

Pilot arbeidsgerichte begeleiding
Met ontschotte budgetten en een ontschotte doelgroep gaan gemeenten, UWV en werkgevers een aanpak/

instrument ontwikkelen o de beweging mogelijk te maken tussen arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk
en bemiddeling naar werk vanuit banenafspraak.
Extra activiteiten Perspectief op Werk
Binnen pijler 2 willen we vooral extra inzet, capaciteit en initiatieven organiseren ten aanzien van
vraagombuiging en duurzaamheid / nazorg. Hierin hebben we als publieke partijen en werkgevers een
belangrijke en actieve rol. Daarnaast gaan we aan de slag met de verdere uitwerking van een pilot

arbeidsgerichte begeleiding.
uii'ii. ii> I, ni!'id 1
2.1 Extra capaciteit advies,

Werkgevers gaan eel pro-actiever functie-analyse toepassen en vertalen naar

functie-analyse en

competenties en vaardigheden. Hiervoor wordt extra capaciteit en expertise

vraagombuiging

ingezet binnen het WSP Midden-Limburg / Werk.Kom om werkgevers hierin te
ondersteunen. Werkgevers gaan met het WSP Midden-Limburg / Werk.Kom
experimenteren met werving en selectie bijeenkomsten gericht op competenties
voor de invulling van meerdere vacatures maar ook in de één op één invulling
van vacatures willen werkgevers hun HR proces hierop verbeteren.

2.2 Budget deskundigheids¬

Er worden extra trainingen ingezet om adviseurs van WSP Midden-Limburg /

bevordering WSP Midden-

Werk.Kom te faciliteren om beter het gesprek met werkgevers aan te gaan over

Limburg / Werk.Kom

de in te vullen vacatures (vraago buiging) en mee te denken met werkgevers
hoe ze functies zelf vooraf kunnen ombuigen van taken naar benodigde
vaardigheden en competenties.

2.3 Begeleidingsvouchers

Inzet begeleidingsvouchers: werkgevers ontvangen een financiële ondersteuning

werkgevers

zodat ze hun huidige werknemers kunnen inzetten om mensen met een afstand
te be eleiden (voor een bepaalde periode). Het betreft een bedrag van 1000
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euro per voucher, per werkgever.
2.4 Buddy systeem

Werkge ers gaan met ondersteuning gemeenten en UWV onderzoeken of een
buddy systeem kan worden opgezet. Inzet ambassadeur-werkgevers richting
andere werkge ers.

2.5 Com unicatie

Het is belangrijk dat werkgevers veel constanter worden geïnformeerd over

werkgevers - inzet

ontwikkelingen, ondersteuningsmogelijkheden, projecten en geschikte

werkgeversaanjager &

kandidaten. We zetten hiervoor een werkgeversaanjager (bij voorkeur iemand

magazine

vanuit de private sector) die de komende twee jaar 115 werk evers gaat
bezoeken. Verder wordt een magazine ontwikkeld om goede voorbeelden te

delen. De uitvoering hiervan zit bij het WSP Midden-Limburg / Werk.kom waarbij
gemeenten en UWV samen met het LWV / werkgevers dit aat vormgeven.
2.6 Extra capaciteit

Er worden extra jobcoaches ingezet om werkzoekenden te ondersteunen op de

jobcoaches - individueel

werkplek (inclusief proefplaatsing), deze worden regionaal gepositioneerd vanuit

het WSP Midden-Li burg / Werk.kom
2.7 Creëren extra

Er worden extra werkervaringsplaatsen gecreëerd als opstap naar regulier werk

werkervaringsplaatsen

binnen hetzelfde bedrijf. Werkgevers en het WSP Midden-Limburg/Werk.kom
gaan dit samen oppakken.

2.8 Verkenning

Samen met uitzendbureau(s) wordt de samenwerking verkend ten behoeve van

samen erking

dit extra impuls Perspectief op Werk.

uitzendbureaus
2.9 inzet Maastrichtse

We gaan afspraken maken met 4 Limburg (Universiteit Maastricht) om een pilot

Werkcapaciteit

op te starten om mensen op werkplek te begeleiden (nazorg) aan de hand van
de 'Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor'.

2.10 Lean traject

Gemeenten gaan processen t.a.v. instrumenten versimpelen en stroomlijnen. Dit

instrumenten

betekent richting werkgevers een verbetering in de dienstverlening.

2.11 Pilot arbeidsgerichte

Met ontschotte budgetten en ontschotte doelgroep gaan gemeenten en

begeleiding

werkgevers een aanpak / instrument ontwikkelen om de beweging mogelijk te
maken tussen arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk en bemiddeling naar
werk vanuit banenafspraak. Hiervoor willen we een coördinator inzetten.

Pijler 3. Route: Matchen in een toegankelijk bestand en begeleiding
Transparant en openbaar bestand

Vanuit het project Door inzicht aan de slag zijn gemeenten en UWV begin 2019 gestart et het uniform in
beeld brengen van 1250 werkzoekenden in Sonar voor de regio Midden-Limburg. Hierover zijn regionaal
uitgangspunten en afspraken gemaa t voor de verdere implementatie. Financiering hiervan loopt via subsidie
vanuit de Provincie. Er is veel aandacht voor trainin van klantmedewerkers om klanten meer
competentiegericht in beeld te brengen en deze profielen goed vast te leg en in Sonar. Ook richten we ons op
de adviseurs van WSP Midden-Limburg / Werk.kom die aan de hand van de competentieprofielen veel
gerichter kunnen gaan matchen aan de hand van de vraag van de werkgever.

Effectieve dienst erlening
Het WSP idden-Limburg / Werk.Kom dient als aanspreekpunt voor een effectieve dienstverlening richting
werkgevers om het matchingsproces goed te stroomlijnen. Eén aanspreekpunt voor werkgevers blijft leidend.
Momenteel is de regio de uitgangspunten ten aanzien van werkgeversdienstverlening aan het herzien. Een
belangrijk punt is om vanuit het personele aanbod gericht te werken aan de vraag van werkgevers. De vraag
van werkgevers die beantwoord gaat worden is de vraag naar personeelsoplossingen en personeelsdiensten
voor uitvoerende werkzaamheden. In het onderdeel Versterken Werkgeversdienstverlening gaan we hier
dieper op in.
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Rol van publieke en pri ate bemiddelaars en dienst erleners
Vanuit het project Door inzicht aan de slag worden nu ook stappen gezet om kandidaten die geprofileerd zijn,
transparant te maken voor werkge ers en andere partners. De komende periode wordt bekeken wat hiervoor
technisch nodig is als ook welke procesafspraken we moeten maken. Verder werken in de regio gemeenten,
UWV, onder ijspartners, SW organisaties, zorgpartners, werkgeversorganisaties en diverse private partijen
actief samen om te komen tot goede uitvoering van arrangementen en projecten.

Extra activiteiten Perspectief op Wer
Binnen Pijler 3 richten we ons vooral op verbetering van randvoorwaarden en processen.

lkf'lf ifi j (èhiïi'fifiijfJtt ) , ' jjSji , !
3.1 Extra ondersteuning

Deze ondersteuning is nodig om de borging van Door inzicht aan de Slag te

(administratief/ICT) t.b. .

waarborgen om systemen op termijn aan elkaar te kunnen koppelen en

transparant bestand

profielen up to date te houden (een 'schoon' bestand behouden).

3.2 Dóórontwikkeling

We gaan als gemeenten en UWV de visie en uitgangspunten

werkgeversdienstverlening

werkgeversdienstverlening herzien en kijken waar we elkaar kunnen vinden en
versterken. Op basis hiervan gaan we de organisatie en samenwerking van het
WSP Midden-Limburg / Werk.Kom ook door ontwikkelen, waarbij het
matchingsproces en de communicatie met werkgevers verbeterd zal worden.

3.3 Transparant maken

Momenteel kunnen alleen de profielen van de banenafspraak door werkgevers

profielen voor werkgevers

worden ingezien. Werkge ers willen deze mogelijkheid uitbreiden met alle

en andere partners

profielen die momenteel worden uitgewerkt in het kader van het project 'Door
inzicht aan de Slag . Er is al afstemming met het UWV om dit bewerkstelligen,

echter dit vergt waarschijnlijk actie vanuit een landelijke opdracht.
3.4 Extra matchings- en
vraagombuiging events

Vanuit Door inzicht aan de slag zijn we bezig met de voorbereidingen van de

eerste events (6 in totaal gedurende looptijd van het project). Op basis van deze
ervaringen gaan we kijken hoe we dit no intensiever en breder kunnen gaan
inzetten.

3.5 Vrij budget WSP
Midden-Limburg/
Werk.Kom

We willen het WSP Midden-Limburg / Werk.Kom een vrij budget ter beschikking
stellen om snel te kunnen schakelen bij het faciliteren van de match tussen
erkgever en werkzoekenden of om kleinschalige ontmoetingen & events te
bekostigen.

3.6 Onderzoek alternatieve

We gaan onderzoeken of we kunnen komen tot alternatieve vormen van

vormen van matching

matchen. Ter illustratie: werk-coöperatie gedachte in de vorm an direct
matching en open hiring achtige constructies. Het direct plaatsen anuit
gezamenlijke verantwoordelijkheid gemeente, werkgever, werknemer.

Pijler 4. Schol ng als onderdeel van begeleiding
Effectie e leerwerktrajecten
Vanuit het Loket Leren en Werken werken we als publieke (gemeenten, UWV, ROC) en private partijen
(werkgevers) samen en zijn actief aan de slag met diverse effectieve leerwerktrajecten en projecten. Hieronder
noemen we een aantal voorbeelden.
0 Leerwerktraject multiprofiel: Kandidaten krijgen een voorschakeltraject van 10 weken. Dit bestaat uit een
assessment en vervolgens een snuffelstage van 8 weken bij een werkgever in één an de 4 branches:
horeca-, retail-, detail- en logistiek. De kandidaat volgt een 1 'A jaar durende MBO opleiding op niveau 1

waarmee hij/zij opgeleid wordt tot (assistent) medewerker.
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D Zorg en Welzijn: Project tussen gemeenten, UWV, zorgaanbieders en Gilde opleidingen voor een groep an
13 kandidaten die een BBL opleiding volgen. In september 2019 gaan we met een t eede groep starten en
verder door ont ikkelen.
D Groen: Project tussen gemeenten, UW , werkgevers en Gilde opleidingen voor een groep van 7

kandidaten die een BBL opleiding volgen.
¦ Maakindustrie: T ssen gemeenten, UWV, onderwijs en de maakindustrie zijn momenteel gesprekken om
te komen tot een project. Er wordt gekeken naar het opstarten van een Centrum voor innovatief

vakmanschap (CIV)
¦ Outiet/Retail: We zijn aan het onderzoeken om een traject te ontwikkelen met een leercomponent in

combinatie met bemiddeling naar Designer Outiet Centrum door het WSP MIDDEN-LIMBURG /
WERK.KOM.
Techniek coalitie: De metaalunie heeft in samenwerking met de regionale ROC s recent een provinciale
subsidie ontvangen voor een techniek coalitie om ondernemers te ondersteunen. Ze gaan actief
werkgevers benaderen en informeren overscholingsmogelijkheden en subsidieregelingen.

Ma e Tech Platform
Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen werkgevers en onderwijs is het Make Tech Platform Keyport. Dit
is een platform in Midden-Limburg van- en voor ondernemers in de maakindustrie. Het Make Tech Platform
werkt intensief samen met de technische opleidingsinstituten. Intensieve contacten tussen bedrijven en
onderwijsinstellingen leiden tot een betere aansluiting van het onderwijs met het bedrijfsleven. Bovendien
worden samen met technische opleidingsinstituten in de regio activiteiten georganiseerd die de interesse voor
techniek bij leerlingen en hun directe omgeving stimuleert.
Maatwerk voor de doelgroep
Vanuit het loket Leren en Werken worden maatwerktrajecten ontwikkeld waardoor werkzoekenden een
startkwalificatie kunnen behalen, een praktijkverklaring, MBO-verklaring, MBO-certificaten voor

k alificatieonderdelen en/of Praktijkverklaring via Boris-aanpak. Vanuit het project Door inzicht aan de slag
krijgen we de doelgroep steeds beter in beeld en verwachten op basis hiervan veel meer te kunnen inzetten op
het vormgeven van maatwerktrajecten en nieuwe projecten.

Pilot praktijkleren
De regio Midden-Limburg heeft een businesscase Pilot praktijkleren uitgewerkt en zal deelnemen aan de eerste
tranche. De pilot heeft een duur van 2 jaar, 1 april 2019 tot en met 31 maart 2021, waarin ca. 150 kandidaten
(P-wet, statushouders, WW, (o)Wajong, WSW, Werkenden, Kwetsbare jongeren) ingeschreven worden in een

BBL-traject in de derde leerweg (onbekostigd onderwijs).
Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt / kwetsbare jongeren
De afgelopen jaren is regionaal ingezet op het ont ikkelen van een sluitend netwerk voor kwetsbare jongeren.
Er is een actietafel kwetsbare jongeren opgericht waarin VSO, PRO, Entree, CJG, WMO, Participatie, RMC en
UWV ertegenwoordigd zijn om complexe situaties te bespr ken en oplossingen te bieden voor jongeren. Aan
de voorkant wordt in het laatste schooljaar al actief samengewerkt om jongeren te begeleiden naar

ver olgopleiding, stage, werk of dagbesteding. Sinds kort is er een pilot gestart waarbij ook bij de Zorgadvies
teams binnen scholen wordt aangesloten vanuit WMO en Participatie om nog eerder betrokken te zijn en al de
juiste ondersteuning in te zetten dat ook gecontinueerd kan worden als de jongeren 18 jaar worden. Verder is
er een aanpak Jongeren buiten beeld 18-23 jaar. Dit willen we uitbreiden met de doelgroep tot 27 jaar. Er is tot
slot door onderwijspartners expliciet de groep entreeleerlingen genoemd die niet naar niveau 2 kunnen
doorstromen. Zij moeten minimaal 12 uur contract krijgen bij een werkgevers en hebben vaak extra
ondersteuning nodig. Hier willen we extra aandacht voor hebben als ge eenten, UWV en werk evers.
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Extra activiteiten Perspectief op Werk
We zien vooral kansen om de bestaande projecten erder door te ontwikkelen en een extra impuls te geven
om nieuwe projecten en arrangementen te ontwikkelen.

M ièntfim
4.1 Extra budget

We stellen een budget beschikbaar voor het leerwerkloket om snel te schakelen

Leerwefkloket

voor nieuwe leerwerkarrangementen en coördinatie hierop, zodat procesgang
niet wordt vertraagd i.v.m. het regelen van financiering.

4.2 Inzet jobcoach specifiek
gericht op leerwerk projecten

4.3 Pilot Praktijkleren

oor de dóórontwikkeling van leerwerk projecten is het noodzakelijk om de
inzet van een jobcoach te waarborgen.
Onze regio neemt deel aan de pilot Praktijkleren. Een deel van de kosten voor

deze pilot willen we uit Perspectief op Werk bekosti en.
4.4 Capaciteit proactieve

We willen de proactieve aanpak Jongeren buiten beeld 18 tot 23 jaar' uitbreiden

benadering kwetsbare

met de doelgroep 23-27 jaar voor de gehele regio. Hierbij gaan we op basis van

jongeren (23-27 jaar)

screening en actieve benadering deze groep zonder startkwalificatie benaderen
en bekijken wat nodig is om hen richting school of werk te ondersteunen.

b. Versterken regionale werkgeversdienstverlening
Door de gemeenten in de arbeidsmarktregio Midden-Limburg wordt momenteel een uitgangspuntennotitie
uitgewerkt Arbeidsmarkttoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt . Deze

uitgangspuntennotitie treedt 1 januari 2020 in werking en beschrijft een actuele visie op de
werkgeversdienst erlening. Indien werkgevers blijven ragen naar diploma s en werkervaring zullen zij steeds
moeilijker mensen vinden. Werkgevers moeten ondersteund worden bij het herformuleren van hun vraag. De
relevante vraag hierbij is: welke vragen naar personeelsoplossingen van werkgevers kunnen e beantwoorden
met de inzet an werkzoekenden uit de doelgroep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Gevolgd
door de vraag: En welke dienstverlening aan werkgevers is nodig om van de inzet van werkzoekenden uit de
doelgroep een succes te maken voor de werkgever en voor de werkzoekende? Om dit proces van
vraagombuiging samen met werkgevers vorm te geven is goed partnership tussen werkgever en gemeenten
essentieel. Als uitgangspunt is derhalve in de notitie opgenomen:
We ersterken onze positie ais partner van werkgevers. Vanuit deze relatie buigen we de huidige
personeels raag an de werkgever om naar een vraag die we deels met onze doelgroep van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt kunnen beantwoorden.

Aan de slag gaan op basis van dit uitgangspunt maakt het noodzakelijk een werkwijze te ontwikkelen die de
voordelen, de kritische succesfactoren van deze aanpak, zo goed mogelijk benut. Dat vraagt o een gerichte
investering in ontwikkeling en een gezamenlijke inspanning vanuit alle partijen. Dit wordt meegenomen in de
dóórontwikkeling van de werkgeversdienstverlening. Daarbij nemen we de volgende uitgangspunten zoals
benoemd in de intentieverklaring Perspectief op Werk mee.
1. Eén aanspreekpunt in de regio voor werkgevers: werkgevers weten waar ze terecht kunnen. Hierbij
hebben we wel de ruimte om de back-office' op verschillende manieren te organiseren binnen de regio.
2. Het inzichtelijk maken van werkzoekenden van UWV en gemeenten, ook voor werkgevers en private
bemiddelaars,
3. Komen tot een verdere harmonisering en vereenvoudiging van instrumenten en processen in de regio, ook
tussen gemeenten en UWV, om zo de dienstverlening te verbeteren en administratieve lasten te beperken.
Onder pijler 2 en 3 zijn verschillende acties benoemd om dit verder te versterken, waaronder leantraject
instrumenten, dóórontwikkeling werkgeversservicepunt en extra ondersteuning op het transparant maken en

houden van het bestand werkzoekenden/arbeidsfitte kandidatenfvanuit Door Inzicht aan de Slag).

5. Betrokkenen en samenwerking
In de afgelopen maanden is met partners in verschillende bijeenkomsten en sessies gesproken over de extra
kansen vanuit Perspectief op Werk, waaronder:
Diverse gesprekken met LWV

Beleidsgroep Regionaal arbeidsmarktbeleid (beleidsadviseurs gemeenten)
Projectgroep Regionaal arbeidsmarktbeleid (leidinggevenden gemeenten en UWV)
Stuurgroep Regionaal arbeidsmarktbeleid (wethouders en regiomanager Noord en Midden Limburg UWV)
Regionaal Werkbedrijf (werkgevers, onderwijs, vakbond, centrumgemeente en UWV)
Stuurgroep, adviesgroep en werkgroep Door Inzicht aan de Slag
Werkgroep Leren en Werken

Werkgroep Voortijdig Schoolverlaten (onderwijs en gemeenten)
In bovenstaande samenwerkingsstructuren is uitvoerig gebrainstormd en zijn ideeën opgehaald. Dit is vertaald
naar dit actieplan Perspectief op Werk. Bovenstaande partners hebben ervolgens meerdere malen
conceptversies van het plan ontvangen en hierop hebben zij input gegeven om het verder aan te scherpen.
De bestuurlijke trekkers binnen onze regio zijn:
de wethouder van de centrumgemeente met het thema arbeidsmarktbeleid in haar portefeuille:
wethouder gemeente Roermond, Mw. M.A.J. Smitsmans-Burhenne
een vertegenwoordi er aan de werkgeversz jde, voorzitter kring Midden-Limburg Limburgs Werkgevers

Vereniging (LWV), dhr. Thieu Kikken
Zij er ullen de rol van: opdrachtgever middels een bestuurlijk kader en financiële besteding, regionale
betrokkenheid borgen, aanjager en bewaken de voortgang.

Mark Hendriks (LWV) en Jan Ramakers (Centrumgemeente Roermond) fungeren als (ambtelijk)
opdrachtnemers (zie bijlage 2) in de rol van projectmanager met de olgende taken: partijen in de regio
samenbrengen, budgethouder, coördinatie op de oortgang an de activiteiten, bijsturing Doe-agenda indien
nodig, projectresultaten monitoren, landelijke afstemming met het ondersteunin steam Perspectief op Werk
en deelname aan de landelijke bijeenkomsten. De managers van het WSP Midden-Limburg / Werk.kom zijn
verantwoordelijk voor de uitvoering an de regionale Doe-agenda. De uitvoering en voortgangsbewaking van
het project 'Door Inzicht aan de Slag wordt hier ook ondergebracht.
Alle partijen in de regio committeren zich aan de ambities voor de uitvoering van deze Doe-agenda middels de
ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage 2). Voor de uit oering van het plan wordt
geen aparte governance ingericht. De voortgang wordt periodiek besproken in de bestaande governance.
Wanneer wezenlijke zaken in de Doe-agenda wijzigen wordt dit besproken in de regionale stuurgroep RAB en
met de LWV.
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6. Overzicht van in te zetten instrumenten en middelen
1

fSaffla
Pijler 1 - Aanbod: Werkfitte kandidaten aanbieden
1.1 Inzet motiveringstrajecten
1.2 Extra kortdurende voorschakeltrajecten & dóórontwikkeling van deze trajecten

B.B.M.

B.B.M.

B.B.M.

B.B.M.

1.3 Budget tbv Deskundigheidsbevordering motivering werkzoekende

€ 20.000

€ 20.000

1.4 Bijdrage dóórontwikkeling en uitbreiding sa enwerking MetGGZ

€ 25.000

€ 25.000

1.5 Inzet vroege integratie: kansenverkenner & onderzoek trajecten asielzoekers

€50.000

€50.000

1.6 Ontwikkeling integrale trajecten en extra begeleiding voor specifieke doelgroepen

€ 70.000

€ 70.000

1.7 Vereenvoudiging proces her-instroom uitkering

Subtotaal Pijler 1

B.B.M.

B.B.M.

€ 165.000

€ 165.000

Pijler 2 - Vraag: Een werkplek aan ieden
2.1 Extra capaciteit specialisatie advies en vraagombuig ng werkgevers - 1 fte

€ 70.000

€ 70.000

2.2 Budget tbv deskundigheidsbevordering WSP adviseurs - vraagombu ging

€20.000

€ 20.000

2.3 Begeleidingsvouchers' voor werkgevers 75 * 1000 euro

€75.000

€ 75.000

B.B.M.

B.B.M.

€55.000

€55.000

€ 140.000

€ 140.000

2.4 Ontwikkeling Buddy systeem met werkgevers
2.5 Communicatie werkgevers - inzet werkgeversaanjager

2.6 Extra capaciteit jobcoaches op individuele basis: begeleiding na (proef)plaatsing -2 fte
2.7 Creëren werkervaringsplaatsen door werkge ers & WSP Midden-Limburg / Werk.Kom

B.B.M.

B.B.M.

2.8 Verkenning samenwerking uitzendbureau's ten behoeve van uitvoering POW

B.B.M.

B.B.M.

€ 10.000

€ 10.000

2.9 Pilot inzet Maastrichtse Werkcapaciteit tbv begeleiding op werkplek
2.10 Lean traject instrumenten (LKS)
2.11 Coördinatie pilot arbeidsgerichte begeleiding - 0,5 fte
Subtotaal Pijler 2

B.B.M.

B.B.M.

€ 50.000

€ 50.000

€ 20.000

€ 420.000

€30.000

€ 30.000

B.B.M.

B.B.M.

ijler 3 - Route: Matchen in een toegankelijk bestand en begeleiding

3.1 Extra ondersteuning (administratief/ICT) tbv transparant bestand
3.2 Dóórontwikkeling werkgeversdienstverlening/ WSP
3.3 Transparant maken profielen voor werkgevers en andere partners

B.B.M.

B.B.M.

3.4 Extra matchingevent (door LWV)

€ 20.000

€ 20.000

3.5 Vrij budget WSP om snel te kunnen schakelen bij match

€ 20.000

€ 20.000

B.B.M.

B.B.M.

€70.000

€ 70.000

4.1 Budget Leerwerkloket om snel te kunnen schakelen

€ 90.000

€ 90.000

4.2 Inzet jobcoach specifiek gericht op projecten -1 fte

€ 70.000

€ 70.000

4.3 Financiële bijdra e pilot praktijkleren

€ 65.000

€ 65.000

4.4 Capaciteit proactieve benadering kwetsbare jongeren (23 - 27 jaar)
Subtotaal Pijler 4

€ 20.000

€ 20.000

€ 245.000

€ 245.000

50.000
€50.000

€50.000
€50.000

€ 100.000

€ 100.000

3.6 Onderzoek alternatieve vormen van matching

Subtotaal Pijler 3
Pijler 4 - Scholing als onderdeel an begeleiding

Overi

Stelpost voor innovatieve ontwikkelingen en ideeën (b open hiring, Virtual reality brillen )
Coördinatie implementatie Perspectief op Werk - 0,5 fte

Subtotaal overig
Totaal

BBM = Binnen bestaande middelen

€ 1.000.000 € 1.000.000
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7. Overige regionale afspraken
Op basis van de uitgangspuntennotitie: Arbeidsmarkttoeleiding van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt' van gemeenten in de arbeidsmarktregio Midden-Limburg, wordt ieder kalenderjaar een jaarplan
opgesteld. In het jaarplan vertalen we de 10 uitgangspunten benoemd in de notitie voor het lopende jaar in
concrete doelen, resultaten en activiteiten. Per uitgangspunt wordt uiteengezet wat de belangrijkste

(meetbare) financiële en kwalitatieve doelen zijn, inclusief een uiteenzetting van de belangrijkste projecten of
activiteiten om deze te verwezenlijken. Deze Doe-agenda is eveneens gekoppeld aan de uitgangspuntennotitie.

De koppeling tussen de Uitgangspuntennotitie en het actieplan Perspectief op Werk is in de bijlage schematisch
weergegeven.
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Ondergetekenden verklaren dat:

a) Beide bestuurders en alle betrokken partijen in de arbeidsmarktregio de inhoud van de intentieverklaring
Perspectief op Werk en het actieplan onderschrij en;
b) Zijzelf en de andere betrokken partijen in de arbeidsmarktregio medewerking verlenen aan de monitoring

die door SZW wordt ingeschakeld en gefinancierd;
c) De betrokken artijen in de arbeidsmarktregio deelnemen aan de landelijke periodieke bijeenkomsten
(gericht op uitwisselen van voortgangsinformatie, goede voorbeelden en knelpunten) voor Perspectief op
Werk.

Echt, 03-07-2019

Na ens centrumgemeente Roermond Namens Limburgse Werkgevers Vereniging
Wethouder Roermond, Voorzitter LWV kring Midden-Limburg,
Mw. M.A.J. Smit mans-Burhenne Dhr. M.J.H.M. Kikken
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Bijlage 1 Contactgegevens voor het landelijk ondersteuningsteam
Jan Ramakers, projectleider regionaal arbeids arktbeleid Midden-ümburg

06 83160998
ianramakers(5>roermond,nl

Mark Hendriks, Secretaris Arbeidsmarkt en Onder ijs LWV
06-27041144
hendriks(5>lwv.nl

Bijlage 2 Samenwerkingsovereenkomst Perspectief op Werk Midden-Limburg
Ondertekende partijen in de arbeidsmarktregio Midden-Limburg committeren zich de ko ende 2 jaar om in
gezamenlijkheid de ambities in onze regionale doe-agenda van Perspectief op Werk te realiseren. Hiermee
geven we een impuls op het competentie gerichte matchen tussen vraag en aanbod zowel op korte termijn,
als voor de toekomstige arbeidsmarkt.
We zetten ons in om:

1250 werkzoekenden uniform en op één plaats inzichtelijk te maken
300 werkzoekenden extra te matchen op een werkplek
De focus te leggen op competentiegerichte matching, vanuit een doorontwikkelde
werkgeversdienstverlening

Meer aandacht te hebben voor coaching en begeleiding op de werkplek op uitval te voorkomen of tijdige
doorstroom te bieden
Een nauwere sa enwerking tussen verschillende partners binnen het netwerkstructuur van werkgevers,
overheid en onderwijs te realiseren
Meer, betere en duurzame matches voor mensen met een afstand tot de arbeidsmar t te realiseren
Wij versterken en verbinden de bestaande structuur en initiatieven op het gebied van de regionale
werkgeversdienstverlening. In Midden-Limburg hebben we de afgelopen periode een stevige basis gebouwd
vanuit het project Door inzicht aan de slag , welke we nu verder kunnen verstevigen.

Dorrin !Hrlon_l imhiirrr
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Wethouder emeente Maasgouw

Wethouder gemeente Leudal

Mw. C.M.W. Peters

Dhr. M. Janssen
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Wethouder gemeente Roerdalen
Dhr. J.G.A.M. den Teuling

Wethouder gemeente Nederweert
Dhr. H.P.J. Cuijpers

/

Wethouder gemeente Cranendonck

Regiomanager Noord en Midden Limburg UWV

Dhr. M. Lemmen
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