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1. Management samenvatting 
 

De arbeidsmarktregio Holland Rijnland bestaat op dit moment uit een 

samenwerkingsverband van verschillende werkgeverservicepunten plus stakeholders op 

sub-regionaal niveau. Op bestuurlijk niveau worden er bijvoorbeeld afspraken gemaakt 

over een eenduidig uit te voeren beleid en om uniformiteit te verkrijgen op inzet van 

instrumenten, maar de arbeidsmarkt wordt niet gezamenlijk -met een regionaal 

werkgevers team- benaderd. Tot vorig jaar was er geen noodzaak en/of belang om deze 

wijze van samenwerken te veranderen.  

 

Dit veranderde vorig jaar door een viertal ontwikkelingen: een veranderende 

arbeidsmarkt en de daaruit voortvloeiende opdracht tot het schrijven van een 

gezamenlijk marktbewerkingsplan plus organisatieveranderingen bij de wsp’s en 

stakeholders. En heel essentieel: 

Verschillende aanspreekpunten voor werkgevers is steeds lastiger uit te leggen en er 

worden daardoor kansen op matchen gemist. 

 

De opdracht van het schrijven van het marktbewerkingsplan werd door de wsp’s en 

stakeholders neergelegd bij de operationele uitvoerders van de verschillende 

organisaties. De uitvoerders waren duidelijk:  

Samenwerken om de mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken is essentieel en wij 

gaan dit samen met werkgevers DOEN! 

 

Vanuit een ‘natuurlijk’ proces zijn hier ‘trekkers’ uit de verschillende organisaties 

voortgekomen, ondersteund door mensen uit verschillende disciplines. 

 

Vanuit het marktbewerkingsplan zijn uiteindelijk sectoren benoemd met een nijpend 

personeelstekort, waar de samenwerking mee zou worden gezocht. De arbeidsmarktregio 

is vervolgens opgedeeld in vijf branches met een branchecoördinator en brancheteams. 

In samenwerking met werkgevers zijn deze branches zich vanuit de praktijk gaan 

ontwikkelen en daaruit zijn de volgende events ontstaan: 

• Diesel in je bloed (transport en logistiek); 

• Kijkje in de keuken (hospitality/horeca); 

• Heel Holland Rijnland zorgt! (zorg); 

• Holland Rijnland got talent (garantiebanen/overheid); 

• Techniek en bouw (naam nog in ontwikkeling) 

 

Uitgangspunten: Brancheteams en werkgevers gaan vanaf het begin met elkaar in 

gesprek over vraag en aanbod. In co-creatie worden activiteiten bedacht en 

georganiseerd. Werkzoekenden en werkgevers uit de branche ontmoeten elkaar op de 

werkplek en gaan met elkaar in gesprek en/of samen iets doen. Van daaruit wordt verder 

ontwikkeld op bijvoorbeeld nieuwe vormen van werkfittrajecten, praktijkleren, maar ook 

waar kunnen we elkaar vinden in samenwerkingsvormen (pps). 

 

De events hebben zich ook steeds meer ontwikkeld tot live ‘bestandsanalyses’. In de 

praktijk wordt waargenomen waarom mensen ter plekke buiten de boot vallen, daardoor 

ontstaat een dialoog tussen werkgever, werkzoekende en gemeente/UWV en kunnen 

concrete acties worden genomen om een werkzoekende toch nog naar (ander) werk te 

begeleiden. Werkgevers helpen ook gezamenlijk een werkzoekende om zijn uiteindelijke 

doel te bereiken (een werkgever biedt een ‘overbrugging-vacature totdat iemand zijn 

opleiding heeft gehaald tot chauffeur) en zo bouwen we met elkaar in de praktijk aan 

value cases. 

 

De ambitie van Holland Rijnland en haar werkgevers(vertegenwoordigers) is om deze co-

creatie-werkwijze te professionaliseren en te borgen en daar hoort het vrijmaken van 

capaciteit voor een regionaal werkgeverservicepunt met een eigen identiteit en opdracht 
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(uitvoering geven van de DOE-agenda) bij. De financiën van Perspectief op Werk is voor 

deze doorontwikkeling onontbeerlijk en passen in het momentum.  

De uitvoering van de DOE-agenda wordt gemonitord door een feedback-groep. Aan deze 

feedback groep zullen ook werkgevers deelnemen. De feedback kan reden zijn de DOE-

agenda aan te passen.   

De ambitie/DOE-agenda voor Holland Rijnland en haar werkgevers(vertegenwoordigers) 

ziet er dan -als een eerste opzet tot visualisatie- als volgt uit:  

 

Leeswijzer: 

Om de mismatch tussen vraag en aanbod op te lossen hebben zowel werkgevers als 

werkzoekenden behoefte aan dienstverlening van gemeenten/UWV. In bovenstaande 

infografic is een eerste aanzet gedaan de dienstverlening en instrumenten voor beide 

klantgroepen (werkzoekende en werkgever) te benoemen. Tijdens POW zal blijken of 

werkgevers/werkzoekenden aan andere zaken behoefte hebben. Deze kunnen dan 

ingeregeld worden. De vier servicepunten functioneren als een netwerkorganisatie. De 

diensten en instrumenten worden gezamenlijk aangeboden.  
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2.Analyse arbeidsmarkt Holland Rijnland 

Er is sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt in Holland Rijnland. Er zijn 

veel vacatures. Tegelijkertijd staan er mensen aan de kant.  

De beroepsbevolking in Holland Rijnland groeit. Naar verwachting is er in 2019 een groei 

van 6.800, waardoor we uitkomen op bijna 299.000 mensen. De toename is vooral een 

gevolg van de groei van de totale bevolking. Ook nemen meer mensen deel aan de 

arbeidsmarkt – vooral ouderen en vrouwen. Net als in de rest van Nederland is de 

werkloosheid in Holland Rijnland laag en de arbeidsparticipatie hoog.  

Arbeidsmarkt paradox 

Hoewel zowel het aantal banen als de beroepsbevolking groeit, staan er in Holland 

Rijnland nog steeds mensen aan de kant. Tegelijkertijd hebben werkgevers moeite met 

het vervullen van vacatures: dat is de paradox op de huidige arbeidsmarkt. Tekorten en 

overschotten bestaan tegelijkertijd. Vooral voor ouderen, mensen met een 

arbeidsbeperking en statushouders is de afstand tot een betaalde baan nog groot. Een 

afstand die wordt vergroot door de voortschrijdende technologische ontwikkeling, die 

oude banen doet verdwijnen, nieuwe banen doet ontstaan en vooral ook: banen doet 

veranderen. Wat kunnen we hieraan doen? Om die vraag te beantwoorden, brengen we 

eerst de arbeidsmarkt in Holland Rijnland in kaart. 

Groei banen verschilt per sector  

De economie en dus ook de werkgelegenheid zal in het komende jaren (2019) blijven 

groeien. De banengroei in Holland Rijnland ligt in 2019, net zoals in 2018,  boven het 

landelijk gemiddelde. In Holland Rijnland komen er in deze jaren ongeveer 9.600 banen 

bij. Eind 2019 bedraagt het aantal banen naar verwachting 230.000. Wel is de 

procentuele banengroei in 2019 kleiner dan in 2018.  

De groei verschilt per sector: in de financiële dienstverlening neemt het aantal banen 

zelfs af. Opvallend is de gemiddeld sterkere groei in de industrie (2 procentpunten 

hoger), ICT en diverse zakelijke diensten. 

In 2017 vormden de circa 40.000 zelfstandigen ongeveer 14% van de werkzame 

beroepsbevolking in Holland Rijnland. Het aantal zelfstandigen neemt in 2018 en 2019 

waarschijnlijk toe, maar minder sterk dan de banengroei voor werknemers.  

Een zeer krappe arbeidsmarkt 

De vraag naar werknemers neemt in Holland Rijnland in 2019 toe. Werkgevers hebben 

steeds meer moeite om geschikte mensen te vinden. De spanning op de arbeidsmarkt 

neemt verder toe door een daling van het aanbod door vergrijzing en ontgroening. Ook 

vinden meer werkzoekenden werk.1  

 

 
1 Bronnen UWV (regio in Beeld), Conjunctuurenquête Nederland en CBS 
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Tekorten op de arbeidsmarkt in Holland Rijnland 

Vrijwel alle sectoren in Holland Rijnland kampen met nijpende personeelstekorten2. Zoals 

eerder aangegeven, is dat vooral in de sectoren techniek, zorg en onderwijs, maar er zijn 

ook veel vacatures voor verzorgenden, (gespecialiseerde) verpleegkundigen, 

woonbegeleiders, artsen en medisch specialisten. In de transport en logistiek is schaarste 

aan chauffeurs en in de horeca aan restaurant koks. De sectoren zorg en welzijn, 

onderwijs, transport en logistiek krijgen het meest te maken de vergrijzing. De instroom 

van jongeren is onvoldoende om dit op te vangen.  

Krapte en overschotten 

Er is sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt in Holland Rijnland. Kennis, opleiding 

en werkervaring van de werkende en werkloze beroepsbevolking komen vaak niet 

(geheel) overeen met de functie-eisen van werkgevers. 

Veel werkzoekenden zoeken bijvoorbeeld een baan in administratie, verkoop of 

productiewerk. Juist in deze sector neemt het aantal banen af, mede door 

automatisering. Tegelijk is er relatief minder animo voor techniek, bouw, schoonmaak en 

zorg en welzijn, waar juist weer veel vraag naar werknemers is.  

Bij steeds meer bedrijven hapert de productie door het gebrek aan voldoende en juist 

opgeleid personeel. Deze moeilijk vervulbare vacatures remmen zo de economische 

groei. Eén op zes werkgevers geeft aan minder te produceren dan mogelijk is. De 

knelpunten zijn ook hier weer het grootst in ICT, techniek, onderwijs en zorg en 

managementfuncties.  

Werkloosheid lager dan gemiddeld 

 

Het werkloosheidspercentage in Holland Rijnland ligt met 4,2% lager dan het Nederlands 

gemiddelde.3 Ook het werkloosheidspercentage voor mensen met een niet-westerse 

migratieachtergrond (10,8%), jongeren tot 25 jaar (8,2%) en laagopgeleiden (7,6%) is 

verhoudingsgewijs laag. De werkloosheid is het laagst onder hoogopgeleiden.  

Veel dynamiek in de werkloosheid 

Veel werkzoekenden doen relatief kort een beroep op een ww- of bijstandsuitkering in 

Holland Rijnland. Tegelijk zitten 2.900 van de 7.700 ww’ers langer dan een jaar in de ww 

(dus 38%). Een combinatie van leeftijd en opleiding speelt hierbij een rol: 8 op de 10 

personen die langdurig in de ww zit is ouder dan 50 jaar. Vooral laagopgeleiden hebben 

moeite aan de slag te komen vanuit de ww. Ook ouderen en laagopgeleiden in de 

bijstand hebben meer moeite om aan het werk te komen. Ook onder de totaal 700 

statushouders is relatief veel sprake van werkloosheid.  

  

 
2 Bron: UWV, arbeidsmarktmonitor.  
3 Bron: Regio in Beeld, oktober 2018.  
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2. Wat ging vooraf en waar staan we nu 

De arbeidsmarktregio Holland Rijnland bestaat uit vier werkgeverservicepunten: 

Rijnvicus (Rijnstreek), Servicepunt Werk (Duin en Bollenstreek), DZB (Leidse regio) en 

UWV Holland Rijnland.  

Van geen samenwerking…. 

Tot en met 2017 was er geen structurele samenwerking. De samenwerking die er was, 

was incidenteel en afhankelijk van personen. In 2018 heeft Holland Rijnland een aantal 

belangrijke stappen gezet op weg naar meer regionale samenwerking. Gezamenlijk 

besloot het management team Holland Rijnland dat er –voor 2018- een alternatief 

marktbewerkingsplan moest komen, een praktisch ‘doe-plan’ met alleen activiteiten die 

de gemeenten en UWV ook ECHT samen gingen DOEN. Om daar te komen is een 

neutrale/onafhankelijke externe procesbegeleider en schrijver van het plan 

aangetrokken. De uitvoering van de werkgeverservicepunten  bogen zich vervolgens over 

de vraag:  

Wat kun je niet zelf en waar is samenwerking voor nodig? 

Binnen een aantal sessies lagen een aantal onderdelen en wensen op tafel:   

1. hoe de mismatch te overbruggen? De uitvoerders gaven aan dat een andere 

benadering van de werkgever noodzakelijk was. De beschikbare werkzoekenden 

pasten niet meer op de bestaande vacatures.   

2. samenwerken om aan de vraag van de werkgever te voldoen: meer uitwisselen 

van vacatures en ook samenwerken bij bijvoorbeeld opleidingstrajecten. ‘Je moet 

een klas kunnen vullen om op te leiden en dat lukt niet in je eentje.’  

3. op basis van een arbeidsmarktanalyse zijn vijf schaarste sectoren aangewezen 

waar deze zoektocht naar een andere werkgeversbenadering uitgeprobeerd ging 

worden: zorg, horeca, transport en logistiek, techniek en bouw, 

overheid/doelgroep register.  

4. de focus werd gericht op drie doelgroepen: statushouders, ouderen/55+ en 

mensen met beperking. Eigenlijk dus ‘iedereen in de bijstand/uitkering’ zoals een 

deelnemer zei. 

5. Er bleek grote behoefte aan ‘samen leren’.  

Naar aanleiding van deze thema’s en wensen is een doe-plan geschreven. Met als 

belangrijk uitgangspunt: 

De zoektocht naar een andere werkgeversbenadering moet samen met werkgevers 

worden opgepakt 

Zoveel mogelijk activiteiten zouden in co-creatie met werkgevers bedacht en gedaan 

worden. De uitvoerders zijn de eerste stappen gaan zetten, samen met werkgevers, op 

weg naar…….?  

Naar voorzichtige structurele samenwerking 

Voor alle sectoren is een team samengesteld, met vertegenwoordiging van alles wsp’s 

(inclusief UWV en leerwerkloket). Deze teams zijn aan de slag gegaan met het benoemen 

van acties vanuit het marktwerkingsplan. In de teams zijn mensen op een natuurlijk 

manier meer verantwoordelijkheid gaan pakken. Deze werkzaamheden kwamen bovenop 

het eigen bestaande takenpakket.  
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Sector teams en ontmoetingen 

Alle teams zijn in gesprek gegaan met werkgevers. Onderwerp van dit gesprek: 

Hoe kunnen we de werkgevers vraag matchen met het beschikbare aanbod van 

gemeenten en UWV.  

Samen met werkgevers zijn evenementen in allerlei vormen bedacht en georganiseerd 

om de werkfitte kandidaten ’IN HET ECHT’ te ontmoeten of op andere wijze inzicht te 

krijgen in het bestand van gemeenten/UWV. Vanaf het begin was duidelijk dat 

werkzoekenden niet 1-op-1 zouden matchen.  

Andere thema’s 

De teams agendeerden zelf ook nog de volgende ambities: 

1. Een verhaal naar buiten 

2. Een relatiebeheerder per werkgever 

3. Regionale harmonisatie van instrumenten en voorzieningen 

4. Gezamenlijk inzicht krijgen in bestanden  

5. Gezamenlijk vaststellen basis set van gegevens en branche specifieke set van 

gegevens 

Waar staan nu? 

 

De afgelopen maanden zijn, samen met werkgevers, een aantal evenementen 

georganiseerd: 

Evenementen in co-creatie met werkgevers 

Team transport en logistiek heeft met een aantal werkgevers van distributiebedrijven, 

gespecialiseerde uitzendbureaus en het opleidingsinstituut van de transportsector (STL) 

een speeddate georganiseerd onder de titel ‘Diesel in je Bloed’. Na dit evenement is met 

de overgebleven werkzoekenden verder gewerkt met werkgevers uit de taxi en 

touringcar branche en het opleidingsinstituut van de touringcars (stichting FSO) onder de 

titel ‘Driver of the Day’. Team horeca is met een aantal chef koks van horeca 

ondernemers en dertien werkzoekenden de kookstudio van één van de ondernemers 

ingedoken onder het motto ‘Kijkje in de Keuken’. Team zorg heeft samen met twintig 

werkgevers in de zorg de samenwerking gestart met een brainstorm over mogelijkheden 

onder de titel ‘heel Holland Rijnland zorgt!’ Bij team overheid staat een bijeenkomst 

gepland onder het motto ‘Holland Rijnland got talent’. 

Met resultaat: vooroordelen sneuvelden, talent en motivatie werd gespot, 

werkzoekenden kregen een baan of konden doorontwikkeld worden naar beter 

passendere werkgevers.  

De teams hebben verder vorm gekregen. Ieder team heeft een branche coördinator die 

een team coördineert met uitvoerders uit de verschillende werkgeversservicepunten 

inclusief UWV en het leerwerkloket en het aanspreekpunt is voor werkgevers.  Er is een 

soort van structuur maar dit wordt nog steeds naast het ‘eigen werk’ gedaan. En dat 

‘schuurt’ met de dagelijkse taken en verantwoordelijkheden. De teams vragen om 

formalisering, structuur en borging om door te kunnen gaan met de huidige aanpak en 

doorontwikkeling op de huidige successen.  
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Het schuurt omdat het een andere werkwijze en andere opdracht is. Het is regio 

overstijgend en dus zijn de branche coördinatoren en teamleden aan het werk met en 

voor werkgevers en werkzoekenden van andere regio’s/organisaties. Dat staat haaks op 

hun huidige opdracht vanuit de eigen servicepunten/organisaties. En daarmee ontstaat er 

grote druk op de capaciteit.  

Succes van samenwerking 

Tegelijkertijd worden de successen juist door deze werkwijze geboekt. Het is immers niet 

van belang waar de werkgever of werkzoekenden woont en is gevestigd, maar waar de 

‘juiste’ match zit. Dit vergroot de kansen voor zowel werkgevers als werkzoekenden. 

Successen worden geboekt doordat werkgevers en werkzoekenden elkaar op de 

werkvloer ontmoeten en omdat deze ontmoetingen samen met de werkgevers zijn 

voorbereid en georganiseerd. Maar ook omdat werkgevers bij de voorbereidingen elkaar 

ontmoeten en samen oplossingen bedenken voor problemen. Zo worden beelden en 

belemmeringen doorbroken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om gebruik te maken van O&O middelen van de sector -bijvoorbeeld voor het halen van 

het groot rijbewijs- moet een kandidaat in dienst zijn van de werkgever. Eén van de 

werkgevers had net een vacature in zijn magazijn. De kandidaat kon vervolgens zijn 

rijbewijs halen op kosten van STL (Sectorinstituut Transport&Logistiek) en daarna 

worden aangenomen door een andere werkgever. Deze oplossing werd bedacht door 

twee werkgevers tijdens de voorbereidingsbijeenkomst. 

Voor meer beeld van de bijeenkomsten, zie bijlage  1. 

  

Voorbeeld 1: bij de voorbereiding van ‘Kijkje in de Keuken’ waren werkgevers 

zeer sceptisch over het aannemen van statushouders. Men dacht dat gebrek aan 

taalvaardigheid en cultuurverschillen een te grote belemmering zou zijn. Na 

gezamenlijk koken in de kookstudio was er niks meer over van deze gedachten. 

De kok had het recept aangepast aan de Syrische keuken en de statushouders 

kreeg een baan aangeboden. Deze aanpak vraagt om meerdere werkgevers en 

een grote groep werkzoekenden die kok willen worden. Dat kan niet alleen 

worden georganiseerd. 

 

Voorbeeld 2: bij de voorbereiding van ‘Diesel in je Bloed’ ontstond een discussie 

tussen de werkgevers over de eisen die zij stelden. Eén van de werkgevers 

verzuchtte: ‘ik ben al blij als ik iemand kan vinden die drie dagen kan rijden’. Een 

andere werkgever stelde zijn eisen vervolgens bij. Ook in de praktijk blijkt het 

samenwerken met meerdere werkgevers een uitkomst.  
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3. Ambitie voor de toekomst 

Holland Rijnland wil deze manier van werken doorontwikkelen en inzetten op een 

regionaal werkgeversteam met heldere taken, rollen en opdrachten, gedragen door alle 

vier de werkgeversservicepunten: UWV, DZB, Rijnvicus en Servicepunt Werk. Een 

regionaal team met één gezicht en één verhaal naar buiten. Ingebed binnen de structuur 

van Holland Rijnland, met voldoende ruimte voor de sub regionale aanpak.  

Met als stip op de horizon: duurzame matching van vraag en aanbod! 

En daarom gaan wij DOEN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit wil Holland Rijnland in co-creatie blijven doen met werkgevers, maar ook met andere 

stakeholders, zoals bijvoorbeeld MBO Rijnland of aanpalende arbeidsmarktregio’s. 

Kortom, met dit regionale werkgeversteam –hun teamleden en werkgevers- wil Holland 

Rijnland de bovengenoemde agenda uitvoeren en formaliseren. Holland Rijnland wil het 

momentum pakken nu er zoveel positieve energie is en daarvoor zijn de financiële 

middelen van Perspectief op Werk onontbeerlijk. Het programma Perspectief op werk 

sluit naadloos aan op de ingezette koers en zal een stimulans en versnelling opleveren 

voor de regio.  

Duurzame plaatsingen vragen om een inclusieve arbeidsmarkt 

Een duurzame matching van vraag en aanbod vraagt om een inclusieve arbeidsmarkt. En 

die ontstaat niet vanzelf. Een inclusieve arbeidsmarkt agendeert specifieke taken en 

verantwoordelijkheden voor werkgevers en gemeenten/UWV. Denk aan: 

Gemeenten/UWV:  

✓ hebben werkzoekenden goed in beeld en bieden een transparant bestand aan 

werkgevers; 

✓ organiseren passende werkfittrajecten, liefst in samenwerking met werkgevers, 

✓ benaderen de werkgever als klant en samenwerkingspartner; 

✓ sporen aan en ondersteunen de werkgever om mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt te kunnen plaatsen en hen te begeleiden en bieden passende 

nazorg; 

✓ maken een goede selectie op de (aangepaste) vraag van werkgevers; 

• blijvend samen met werkgevers organiseren van praktische en ludieke 

evenementen; 

• een verdere professionalisering van de teams; 

• in de praktijk harmoniseren van instrumenten en voorzieningen d.m.v. 

bijvoorbeeld het afsluiten van regionale en landelijke (LSP) arrangementen en 

het aansluiten bij de (landelijke) convenanten van UWV;  

• samen met werkgevers werkfittrajecten ontwikkelen (bijvoorbeeld 

Praktijkleren/Vakscholen);  

• samen met werkgevers en/of private bemiddelaars bestanden van gemeenten 

en UWV inzichtelijk maken; 

• vorm geven aan begeleiding en nazorg op de werkvloer bij werkgevers van 

zowel de werkzoekenden als de leermeesters/begeleiders/werkvloer van de 

werkgever.  
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✓ organiseren en zetten samen met werkgevers, onderwijs en ander private 

organisaties passende arrangementen en instrumenten in; 

✓ zetten de werkgeversdienstverlening gezamenlijk in. 

Werkgever: 

✓ organiseert de juiste randvoorwaarden voor inclusief ondernemen (bijvoorbeeld 

aangepaste KPI’s);  

✓ past de noodzakelijke bedrijfsprocessen aan. Bijvoorbeeld administratie, werving 

en selectie, werkplekaanpassingen, inwerkprogramma’s, functiecreatie, e.d.; 

✓ organiseert draagvlak op de werkvloer (mogelijk i.s.m. gemeenten/UWV); 

✓ past, wanneer nodig, de vraag aan zodat een match ontstaat met het beschikbare 

aanbod; 

✓ investeert samen met de gemeenten/UWV in mensen en duurzaamheid van de 

werkplek. 

De ambitie van de regio Holland Rijnland richt zich op deze innovatie op de arbeidsmarkt. 

We stimuleren en ondersteunen elkaar om een inclusieve arbeidsorganisatie te worden. 

Dit betekent echter dat de focus van samenwerking binnen Holland Rijnland ligt op 

stakeholders en werkgevers die deze ambitie ondersteunen of daar naar toe willen 

groeien:  

CO-CREATIE EN TRANSPARANTIE 

zijn daarbij de kernwoorden en zowel werkgevers als gemeenten/UWV hebben daar 

gezamenlijk nog een slag in te maken.  

De wil, de ‘drive’ en het plezier is er en daarom wil Holland Rijnland de huidige aanpak 

door ontwikkelen.  
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4. Aanpak innovatie op de arbeidsmarkt 

Een inclusieve arbeidsmarkt vraagt dus om een innovatie op de arbeidsmarkt. De 

realisatie hiervan vraagt om veranderingen van zowel werkgevers als de gemeenten en 

UWV. Hoe gaan we dit met elkaar aanpakken? 

Aanjagen, stimuleren en ondersteunen van werkgevers 

Werkgevers stimuleren inclusief ondernemen door: 

✓ Faciliteren van en samenwerken met mvo-people werkgeversnetwerk: 

gebruikmaken van aanwezige platforms en netwerken en inzet op onderlinge 

verbindingen; 

✓ Inspiratiesessies met verhalen van inclusieve werkgevers (Holland Rijnland samen 

met VNO-NCW); 

✓ Bijeenkomsten van Holland Rijnland te organiseren bij werkgevers die betrokken 

zijn bij Perspectief op Werk activiteiten; 

✓ Inspirerende ontmoetingen op de werkplek tussen werkgevers en werkzoekenden: 

zoals ‘Diesel in je Bloed’ (transport) en ‘Kijkje in de Keuken’ (horeca); 

✓ Grote werkgevers: ondersteuning ontwikkelen visie, vaststellen ambitie en maken 

plan van aanpak. De regio wil –in samenwerking met VNO-NCW- twintig grote 

werkgevers vouchers aanbieden voor het maken van een Inclusie scan en plan 

van aanpak Inclusief ondernemen. Werkgevers stapsgewijs helpen bij het 

vormgeven van een inclusieve arbeidsorganisatie is het doel. Werkgevers krijgen 

keuze uit verschillende (private) aanbieders; 

✓ Doen van analysemogelijkheden functiecreatie (quick scan en uitgebreide scan) 

✓ Bieden van inspiratie en draagvlaksessies en workshops begeleiden van de 

doelgroep bij werkgevers; 

✓ Ondersteunen bij implementatie Praktijkleren;  

✓ Onderzoeken mogelijkheden Open Hiring™; 

 

Verbeteren werkgeversdienstverlening in Holland Rijnland middels het 

organiseren van een regionaal werkgeversteam (netwerkorganisatie): 

De vier werkgeversservicepunten – Rijnstreek, Duin en Bollenstreek, Leidse regio en 

UWV – vormen samen het regionaal werkgeversservicepunt Holland Rijnland. Voor de 

sectoren zorg, horeca/facilitair, techniek en bouw, transport en logistiek, overheid zijn in 

2018 vijf teams samengesteld. Daarin zijn teamleden van de vijf servicepunten 

afgevaardigd. Elk team heeft een branchecoördinator, iedere werkgever uit deze 

branches krijgt een regionaal relatiebeheerder. De teams zorgen voor een goede 

verbinding tussen Holland Rijnland en de dienstverlening voor werkzoekenden en 

werkgeversdienstverlening in de verschillende sub regio’s en UWV. Het 

werkgeverservicepunt Holland Rijnland wil zich op deze wijze profileren als een echte 

netwerkorganisatie, waarbij: 

➢ Een aanspreekpunt voor werkgevers; 

➢ Formuleren en helder houden van de gemeenschappelijke opdracht; 

➢ Opbouw eenheid met grote zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid voor 

resultaat en klant; 

➢ Inzicht in elkaars belangen, doelen en verplichtingen;  

➢ Gebruikmakend van elkaars kerncompetenties en specifieke positionering; 

➢ En SUCCESSEN DELEN. 
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Een zichtbaar en toegankelijk regionaal werkgeversservicepunt 

In 2019 groeien we door naar een zichtbaar en toegankelijk regionaal 

werkgeverservicepunt met een eigen identiteit en opdracht, maar met sterke 

verbindingen tussen sub regio’s en stakeholders. Er is aandacht voor plaatselijke 

(organisatorische) belangen.  

Om dit te ondersteunen maken we een communicatieplan. We gaan ons verhaal vertellen 

en onder het mom van: if you can’t tell it, you can’t sell it, gaan we Holland Rijnland als 

werkgeversservicepunt een gezicht geven. 

We gaan de complexiteit van de participatiewet behapbaar en herkenbaar maken, 

waardoor werkgevers, werkzoekenden en stakeholders ons makkelijk weten te vinden. 

De website zal daarbij gaan ondersteunen. 

Op eenduidige wijze inzicht in ‘het bestand’  

De sectorteams werken vanaf 2018 met een aantal werkgevers in co-creatie aan de 

innovatie op de regionale arbeidsmarkt. De teams maken het bestand aan 

werkzoekenden inzichtelijk. De sub regio’s presenteren de werkzoekenden met zoveel 

mogelijk dezelfde kenmerken. Werkgevers en werkgeversservicepunt organiseren samen 

creatieve activiteiten, zodat werkzoekenden en werkgevers elkaar vinden.  

In 2019 professionaliseren we deze werkwijze. Doel: van een eenduidige uitvraag van 

gegevens tot een eenduidige registratie van gegevens. Dat betekent dat we ook scherp 

kijken naar de verschillende werkprocessen en gekozen ICT-systemen. Wat zijn de 

mogelijkheden (en haalbaarheid) voor harmonisatie tussen UWV en de gemeentelijke 

systemen?  

De branchecoördinator zorgt ervoor dat alle teams meer aansluiten bij de voorlichtings- 

en wervingsactiviteiten van de sectoren zelf. In 2019 buigt een werkgroep zich over het 

verzoek om de bestanden van UWV en gemeenten inzichtelijk te maken voor werkgevers 

en private partijen.  

In het verleden zijn veel initiatieven hiertoe genomen. We onderzoeken welke 

voorbeelden er allemaal zijn  -denk aan de kandidatenverkenner en het werken met 

apps- wat zijn successen en waarom lukt het ook vaak niet. Doel: een ‘systematiek’ die 

daadwerkelijk het samenbrengen van werkzoekenden en werkgevers ondersteunt en die 

voldoet aan de wens van werkgever. 

Publiek-private samenwerking 

Publiek-private samenwerking krijgt concreet vorm in de teams. In 2018 is 

samengewerkt met Baanbrekend van Randstad, private detacheerders en opleiders en 

O&O fondsen van sectoren. Werkgevers hebben de private partijen voorgedragen als 

vaste samenwerkingspartner. Holland Rijnland sluit zich aan bij vaste 

samenwerkingsrelaties en legt de keuze voor de private partners – ook in 2019 – dus bij 

de werkgevers. Bij het verder vormgeven van de werkgeversdienstverlening van Holland 

Rijnland denken private bemiddelaars mee over de aanvulling op nieuwe initiatieven en 

arrangementen. 

Publiek-private samenwerking zoeken we ook via directe samenwerkingsverbanden met 

werkgevers. Eind 2018 is gestart met een proeftuin praktijkleren. Daarbij trekken  

gemeenten, re-integratiebedrijven, mbo-instellingen en werkgevers samen op. Doel: 

werkzoekenden met een ervaringscertificaat laten uitstromen naar werk. Deze werkwijze 
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breiden we in 2019 uit naar andere sectoren. Naast het praktijkleren leggen we ook 

zoveel mogelijk de verbinding met private bemiddelaars en vakscholen. 

Van business case naar value case 

In de nieuwe werkgeversbenadering ‘verzoenen’ we zoveel mogelijk het 

werkgeversperspectief als het perspectief van de werkzoekende. De vraag van de 

werkgever naar productiviteit en de noodzaak voor een ondernemer om winst te maken 

staan voorop. Vanuit die gedachten zoeken of creëren we passend werk of organiseren 

we een arrangement voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

Accountmanagers gaan met werkgevers het gesprek aan over de businesscase die onder 

de nieuwe werkwijze ligt. Een positieve – of in ieder geval een neutrale – business case is 

een voorwaarde voor een duurzame plaatsing. We starten met werkgevers en private 

bemiddelaars een innovatieve pilot met als doel: van business case naar value case. 

Waar een business case uitgaat van het belang van één partij en winst, verwijst een 

value case naar waardecreatie voor alle stakeholders.  

 

 

 

Bij het -verder -ontwikkelen van value cases zal Holland Rijnland gebruik maken van de 

expertise en ervaringen van werkgevers en private bemiddelaars.  

Het organiseren van passende arrangementen 

In 2019 ontwikkelen we in de teams samen met werkgevers passende arrangementen. 

Dit zijn aandachtspunten: 

✓ voorzieningen en instrumenten regionaal harmoniseren, in 2018 is een eerste 

regionaal arrangement met een werkgever afgesproken. In 2019 wordt dit 

vervolgd. Daarnaast is er altijd de samenwerking met het Landelijk Schakel Punt 

(LSP) en wordt met landelijke werkgevers al ingezet op harmonisering. Dit zal in 

de uitvoering nog wel structureel moeten worden ingebed;  

✓ kiezen voor duurzaam, betekent vaak opleiden. Opleidingen worden door MBO 

Rijnland of door een, door werkgevers aangedragen, private opleider uitgevoerd. 

Holland Rijnland biedt cofinanciering aan; 

✓ voorkeur is dat de medewerker in dienst komt van de werkgever. Detacheren is 

ook mogelijk, bij de keuze voor de detacheerder is de werkgever leidend 

✓ speerpunt in 2019 wordt de introductie van het praktijkleren. Ook dit wil de regio 

samen met MBO Rijnland en werkgevers (inclusief private bemiddelaars) 

implementeren. Holland Rijnland is ook deelnemer in de proeftuin die op dit 

moment vanuit SZW/OCW loopt; 

✓ begeleiding en nazorg is van belang. Dit is maatwerk en wordt met de werkgever 

besproken en geëvalueerd. We zetten in op opleiden van consulenten/jobcoaches 

van gemeenten/UWV in het begeleiden van werkgevers op de werkvloer; 

✓ naast praktijkleren en aandacht voor begeleiding en nazorg is bij de 

arrangementen ook de mogelijkheid van ‘reguliere’ instrumenten als een 

praktijkroute of jobcarving. 

  

 

Een voorbeeld richting een value case is voor ons ‘ Diesel in je Bloed’ : twee 

werkgevers die een oplossing vinden voor een werkzoekende tijdens een 

evenement1. 
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Werkfit 

Holland Rijnland wil in 2019 de werkfittrajecten nog meer in samenwerking met 

werkgevers oppakken. Op deze manier investeren we op de reguliere werkplek in de 

ontwikkeling van mensen en kunnen we de mismatch overbruggen. Nu zet Holland 

Rijnland in subregio’s werkfittrajecten samen in met werkgevers. Denk aan leer-

werktrajecten en stages. Soms volgen kandidaten bij gemeentelijke werkbedrijven 

werkfittrajecten. Dat doen de subregio’s ook voor de werkzoekenden van UWV.  

Holland Rijnland wil in 2019 op regionaal niveau het praktijkleren in de 5 branches gaan 

ontwikkelen(proeftuin) en met private bemiddelaars de vakscholen inzetten. 

Holland Rijnland wil in 2019 een intensieve dialoog met werkgevers voeren over de 

vraag: wanneer is een kandidaat (deels) productief genoeg om (deels) betaald aan het 

werk te gaan? Een werkfittraject is zo ook de ontwikkeling van werken met behoud van 

uitkering naar meer uren/uit de uitkering. Samen met de werkgevers wil Holland Rijnland 

innovatieve trajecten opzetten. Wat willen en kunnen zij bieden om mensen werkfit te 

maken voor een reguliere baan?  

Is een werkzoekende wel werkfit, maar is de opleiding voor een specifieke functie nog 

niet af? Dan gaat de werkzoekende liefst in een tijdelijke andere functie aan het werk. Dit 

is vaak mogelijk als we optrekken met meerdere werkgevers, zo leert de ervaring. 

Verbeteren van de professionalisering van medewerkers in de aanbod-

vraagketen. 

In 2018 is voor een deel begonnen met bovenstaande werkwijze en activiteiten. De 

kracht van de huidige ontwikkelingen die binnen Holland Rijnland zijn gemaakt, ligt in de 

operatie. Het MT van Holland Rijnland (bestaand uit gemeenten plus vier WSP’s) heeft de 

uitvoering van de samenwerkende partijen de ruimte gegeven zich te ontwikkelen en zelf 

vorm te geven aan de samenwerking met werkgevers.  

Het is zowel voor werkgevers als voor de professionals van gemeenten, UWV, maar ook 

mbo-instellingen een veranderproces. In 2019 investeren we in de professionalisering 

van medewerkers om deze slag te maken. Denk aan teambuilding, samenwerking binnen 

een netwerkorganisatie, denken in business cases/value cases, co-creëren met 

werkgevers, geven van workshops en inspiratiesessies, gesprektechnieken en geven van 

begeleiding en nazorg aan zowel werkzoekenden als werkgevers.  
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5. Resultaten: aantallen  

In 2019 willen we met deze aanpak in Holland Rijnland samen met 50 werkgevers 100 

(vaak langdurig) werklozen naar duurzaam (6 maanden) werk begeleiden.4  

Deze resultaten zijn gebaseerd op de ontmoetingen die in de co-creatie tussen 

werkzoekenden en werkgevers zijn bedacht en georganiseerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan er vanuit dat er ongeveer 10 werkgevers per team deelnemen en dat er 

ongeveer 10 mensen op gesprek gaan bij een werkgever.  

We willen 75 werkzoekenden in werkfittrajecten (ontwikkeld met reguliere werkgevers) 

laten instromen.  

Bij de inzet van werkfittrajecten borduren we voort op succesvolle reguliere (leerwerk) 

trajecten, maar willen we op regionaal niveau insteken op nieuwe ideeën en proeftuinen. 

Zoals het praktijkleren waar we samen met MBO en werkgevers sterk op willen inzetten5, 

maar ook de vakscholen van private bemiddelaars. 2019 is het jaar waarin Holland 

Rijnland vervolg en doorontwikkeling wil geven aan deze –nog prille- ingeslagen weg, 

maar ook het jaar waarin we met werkgevers ruimte wil creëren voor nieuwe ideeën. 

Vanuit de gedachte: nog niet alle mogelijkheden zijn op het gebied van werkfit trajecten 

bedacht. 

 

 

 

 

 

 
 
5 Holland Rijnland is deelnemer van de proeftuin vanuit SZW en OCW. 

Voorbeeld 1: ‘Diesel in je Bloed’: 8 werkgevers, 1 opleider, Werken en Leren 

UWV en 47 werkzoekenden (UWV, Gemeenten, Re-integratiebedrijven)  hebben 

elkaar ontmoet op terrein van een werkgever. 16 werkzoekenden kregen een 

vervolggesprek (ook bij werkgevers die niet aanwezig waren). 13 werkzoekenden 

hebben een arbeidsovereenkomst gekregen. Van overgebleven werkzoekenden 

hebben 6 mensen een arbeidsovereenkomst als taxichauffeur.   

 

Voorbeeld 3: ‘Heel Holland Rijnland zorgt!’: bij een brainstorm sessie tussen 

branche-team en twintig werkgevers uit de zorg, komt er bijvoorbeeld de vraag 

vanuit de werkgever over praktijkleren naar boven. Ook ontstond een ander idee: 

kunnen oudere (58+) verpleegkundigen in de bijstand worden ingezet als 

begeleider op de werkvloer van nieuwe instroom? 

 

Voorbeeld 2: ‘Kijkje in de Keuken’: 4 werkgevers hebben 13 werkzoekenden         

(UWV , Leerwerkloket, Gemeenten, Re-integratiebedrijven) ontmoet en hebben 

met elkaar gekookt. 9 werkzoekenden kregen een vervolggesprek. 3 hebben een 

contract, 3 zijn in onderhandeling, 1 is afgevallen, 1 is er met werkgever niet 

uitgekomen, 1 is doorgezet naar andere werkgever. Van de werkzoekenden die 

niet op gesprek werden uitgenodigd, zijn de belemmeringen geanalyseerd en 

wordt aanpak op gemaakt om deze belemmeringen weg te nemen, zij het middels 

inzet regulier instrumenten of zoeken in andere branche. 
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Innovatief 

We willen inzetten op Open Hiring™. Dit zit echter nog in de  ‘wens-fase’ van Holland 

Rijnland en kan pas worden opgepakt met de extra financiële middelen. Het is dus niet 

mogelijk daar resultaten op af te geven, maar indien een werkgever mee wil 

experimenteren is de verwachting dat uitstroom sneller zal kunnen toenemen. De 

duurzaamheid is lastiger te voorspellen en zal vanuit de praktijk moeten worden geleerd. 

Realistisch ambitieuze verwachtingen 

Voor 2019 zijn dit alleen de plaatsingen die we via de ‘nieuwe’ regionale aanpak 

realiseren en is dus extra op de resultaten die regulier in de subregio’s/organisaties 

worden behaald. Op deze wijze kan de nieuwe aanpak beter worden gemonitord op 

succes, maar is het ook realistisch, omdat Holland Rijnland op dit moment nog steeds 

sub regionaal is ingericht en de financiële middelen van Perspectief op Werk nodig heeft 

om samen met werkgevers en private bemiddelaars de werkgeversdienstverlening te 

ontwikkelen naar structureel regionaal niveau. Dat kost tijd en inspanning en zal 

betekenen dat er in eerste instantie veel zal moeten worden geïnvesteerd in de 

samenwerking om elkaars belangen te respecteren en daar vorm aan te geven, maar ook 

om duidelijkheid naar elkaar te creëren over wat doen we wel en wat doen we niet.  

Dat betekent dat deze resultaten ook ambitieus zijn. We zitten in verschillende 

proeftuinen/experimenten waarvan we de eind resultaten nog niet altijd goed weten, 

behalve dat we er van overtuigd zijn dat door te doen, vandaar uit te leren en durven 

aan te passen waar nodig,  dit de manier is om de mismatch te gaan overbruggen. 

Op grond van de ervaringen van 2019 willen we begin 2020 de ambities voor 2020-2021 

formuleren, waarbij het samenbrengen (wie, wat en hoe) van de sub regionale aanpak 

en de regionale aanpak de doelstelling zal zijn. Nu al resultaten afgeven voor 2020 is dus 

niet realistisch. 

Resultaten: tevredenheid samenwerking 

Co-creëren en samenwerken is een belangrijke pijler onder de plannen. Jaarlijks peilen 

de partners de tevredenheid met de samenwerking: werkgevers, mbo-instellingen, 

private partners en gemeenten/UWV. Hoe en wat we gaan meten, moeten we met elkaar 

gaan bespreken. We gaan in ieder geval voor minimaal een 7,5. 
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6. Samen met werkgevers/Rol VNO-NCW 

Naast het ondertekenen van het plan zal VNO-NCW West, lokaal vertegenwoordigd als 

VNO-NCW Bedrijfsleven Rijnland, de rol op zich nemen om werkgevers in Holland 

Rijnland te informeren en verleiden om mee te doen. Ook organiseren we samen 

bijeenkomsten voor alle betrokken partijen. Voor Holland Rijnland en VNO-NCW 

Bedrijfsleven Rijnland is dit niet in beton gegoten, maar gaan we uit van samen 

optrekken en elkaar juist versterken waar nodig.  

Voor de monitoring stellen we een feedback-groep in met werkgevers, in onderling 

overleg zullen we samen met VNO-NCW Bedrijfsleven Rijnland afstemmen wie in deze 

feedback-groep zal aansluiten. Vanuit alle brancheteams vragen we een werkgever om in 

de feedback groep plaats te nemen en verbeterpunten en kansen te signaleren. In ieder 

geval zal een MT lid, de branchecoördinatoren, en vertegenwoordiger van VNO-NCW deel 

nemen. De bijeenkomsten vinden tweemaal per jaar plaats. 

Gedurende het project hebben de werkgevers ook een rol in de bijsturing van de DOE-

agenda. Met werkgevers en werkgeversvertegenwoordigers, gemeenten en UWV wordt 

periodiek de voortgang wordt besproken. Partijen gaan in gesprek of de juiste inzet 

gedaan wordt om de mismatch te overbruggen of dat meer aandacht nodig is voor 

andere activiteiten en/of aanpassingen op de DOE-agenda.   

7. Betrokkenen en samenwerking  

Sub regio’s en UWV 

In de regio Holland Rijnland zijn drie gemeentelijke werkgeverservicepunten actief en 

een UWV werkgeversservicepunt. Voor de Leidse regio voert DZB de re-integratietaken 

uit voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest en Zoeterwoude. 

Voor de Rijnstreek voert Rijnvicus de re-integratie taken uit voor de gemeenten Alphen 

aan de Rijn, Nieuwkoop en Kaag & Braassem. In de Duin en Bollenstreek voert 

Servicepunt Werk de re-integratietaken uit voor Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, 

Hillegom, Lisse en Teylingen. Tot slot is het UWV werkgeversServicepunt Holland Rijnland 

actief.  

Stakeholders 

Bij de zogeheten ‘doe-agenda’ zijn of worden in ieder geval de volgende stakeholders 

betrokken: 

• Werkfit maken: werkgevers, private bemiddelaars; 

• Aanjagen en ondersteunen werkgevers bij inclusief worden: Locus netwerk, LSP 

en (publiek) private organisaties/bemiddelaars; 

• Praktijkleren: MBO Rijnland (lopende aanvraag proeftuin SZW en OCW), SBB, 

Vso/Pro scholen en werkgevers; 

• Opleiden algemeen: MBO en private bemiddelaars/ opleiders (vakscholen) 

• Bestandsanalyses en inzicht geven in werkzoekenden: werkgevers, private 

bemiddelaars;  

• Open Hiring: private organisaties, werkgevers, eventueel Start Foundation; 

• VNO-NCW/AWVN; 

• O&O fondsen. 
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Organogram 
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8. Risico-analyse 

Risico Maatregel Impact Risico 

Onvoldoende draagvlak vanuit 

subregio’s en UWV. 

• MT Holland Rijnland (HR) 

fungeert als stuurgroep voor 

leidinggevende regionaal 

werkgeversteam. 

Leidinggevende haalt draagvlak 

op bij het MT. MT HR haalt 

draagvlak bij bestuur en in de 

eigen regio.  

Hoog Midden 

Mismatch blijft te groot, 

bijstandsuitkeringsgerechtig-

den hebben te grote afstand. 

• Brede doelgroep aanpak 

(waaronder 

uitkeringsgerechtigden UWV) 

zou dit moeten kunnen 

oplossen. Indien resultaten 

onevenredig zijn verdeeld, zal 

aanpassing plan worden 

voorgesteld. 

• Inzetten van bestandsanalyse. 

• Openzetten van de bestanden. 

Midden Midden 

Te weinig samenhang tussen 

de verschillende initiatieven en 

acties in de 

arbeidsmarktregio’s.  

• HR profileert zich als 

netwerkorganisatie en wil in 

netwerken gaan samenwerken. 

(Lopende) initiatieven in kaart 

brengen en samenwerking 

zoeken. 

Midden Laag 

(Financiële) belangen van 

samenwerkende partijen 

zorgen voor rem in voortgang 

• Commitment vragen bestuurlijk 

niveau. 

Hoog Midden 

Geen veranderende vraag van 

werkgevers 

• Samen met werkgevers 

onderzoeken: waar ontstaat het 

probleem? 

• Inzet op begeleiding, 

ondersteunen en voorlichten. 

• Inzetten op cofinanciering 

projecten. 

Midden Midden 

Systemen kunnen niet voldoen 

aan gewenste behoefte van 

matchen. 

• Investeren in passende 

oplossing. 

Midden Midden 
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9. Doe-agenda 

Doe-agenda Componenten 

Regionaal werkgeversteam 5fte branche-coördinatoren 

1,5 fte ondersteuning 

0,25 fte aansturing 

Reiskosten werkbezoeken 

Externe ondersteuning Implementatie plan Perspectief op Werk 

Beter toegankelijk maken  van 

bestanden ven beschikbare 

kandidaten/ Bestandsanalyse 

I.s.m. private bemiddelaar: 3000 werkzoekenden in 1-2 

maanden 

Praktijkleren /werkfit trajecten Inclusief externe begeleiding, opleiden 

consulenten/werkgevers (bijv borismethodiek) en 

eenduidig systeem/proces, bijv werkstap. 

Doorontwikkeling op publiek-private samenwerking 

Ondersteuning voor grote 

werkgevers bij vormgeven 

inclusie arbeidsorganisatie: 

Inclusie Scan / Plan van aanpak 

inclusief ondernemen /functie 

werkplek onderzoek/ draagvlak 

sessies en workshop begeleiden 

werkzoekenden met afstand tot 

de arbeidsmarkt 

Cofinanciering met 20 grote werkgevers.  

Webbased systeem Indicatie:15 users  

Opleidingsbudget  branche-coördinatoren/consulenten opleiden in o.a. extra 

begeleiding en nazorg werkgevers en werkzoekenden 

voor verduurzaming arbeidsplekken 

Longitudinaal onderzoek Onder nieuwe werknemers als werkgevers 

Feedback groep met werkgevers  Monitoring en bijsturing 

Eenduidige communicatie en 

propositie/ harmonisatie 

regelgeving 

Verhaal Holland Rijnland 

Website  

Innovatiebudget Bijv. Open hiring. 

Reservering op budget om te kunnen experimenteren 

i.s.m. werkgevers/stakeholders 

Uitvoeringsbudget branche teams Organiseren van activiteiten zoals speedmeets en 

dialoogsessies met werkgevers 
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Inzet reguliere middelen en instrumenten 

Naast deze doe-agenda -die als een extra impuls wordt ingezet- worden op sub regionaal 

niveau nog steeds de reguliere instrumenten en arrangementen ingezet met de reguliere 

financiële middelen, zoals ‘reguliere’ leer/werk trajecten, praktijkroutes, het geven van 

verschillende trainingen, scholingsbudget, opstapsubsidies, inzet jobcoaching, ed. Deze 

doe-agenda en de huidige reguliere instrumenten en arrangementen staan niet los van 

elkaar, maar worden aan elkaar gekoppeld voor de best passende dienstverlening. Deze 

sub regionale reguliere instrumenten zullen echter gefinancierd worden uit het eigen 

participatiebudget van gemeenten/UWV. 

Eveneens blijven we gebruik maken van andere financieringsbronnen –indien mogelijk- 

zoals bijvoorbeeld O&O fondsen (zie voorbeeld ‘Diesel in je Bloed’) en ESF-gelden, maar 

willen we ook het gesprek met elkaar voeren over vormen van cofinanciering tussen 

gemeenten/UWV en werkgevers. 

We blijven eveneens gebruik maken van en zullen ook samenwerkingen gaan 

intensiveren met partijen zoals bijvoorbeeld het SBB die ons kunnen helpen bij het 

verder ontwikkelen van het praktijkleren en we blijven aansluiten bij de plannen en 

acties van de sectoren zelf. 

In de brancheteams van Holland Rijnland zijn ook mensen van gemeenten/UWV 

vertegenwoordigd die gespecialiseerd zijn op het gebied van fondsen, instrumenten en 

ontwikkelingen binnen de branches/sectoren op zowel landelijk als regionaal niveau. 

Bijvoorbeeld bij heel ‘Heel Holland Rijnland zorgt!’ is belegd dat iemand aansluiting houdt 

met Care2Care en onze sessies verbindt met hun ambitie.   

 

10. Monitoren en onderzoeken 

Eigen monitoring: 

Longitudinaal casuïstiek onderzoek onder werknemers en werkgevers 

De keuze voor duurzame plaatsingen verplicht de regio om een goed beeld te krijgen van 

succesfactoren en belemmeringen daarbij. Om die reden zal de regio voor de duur van 

twee jaar het programma Perspectief op werk een groep mensen volgen die met de co-

creatie-aanpak, dienstverlening en arrangementen van de sectorteams aan het werk 

komen. Ook de werkgevers bevragen we op successen en falen momenten. Zo krijgen 

we vanuit de praktijk zicht op wat we met elkaar op langere termijn goed doen en wat 

verbeterbaar is.  

Vanuit SZW 

Betrokken partijen in de arbeidsmarktregio verlenen medewerking aan de door het 

ministerie van SZW georganiseerde monitoring. 

Betrokken partijen in de arbeidsmarktregio werken mee en nemen deel aan de 

periodieke bijeenkomsten gericht op het uitwisselen van de voortgang, goede 

voorbeelden en knelpunten. 
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11. Commitment 

Hierbij verklaren VNO-NCW en de gemeente Leiden dat alle betrokken partijen de 

uitgangspunten in de intentieverklaring van Perspectief op werk onderschrijven. 

De partijen, vertegenwoordigd in het Regionaal Werkbedrijf, hebben zich gecommitteerd 

om in gezamenlijkheid de ambities van deze regionale ‘doe-agenda’ te realiseren. 

Daarmee realiseren zij een belangrijke impuls voor het verbeteren van de match tussen 

vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in Holland Rijnland.   

 

12. Contactpersoon Perspectief op Werk 

Contactpersoon voor Perspectief op Werk is: 

Danielle de Blieck-Visser 

E: d.de.blieck@dzb.nl 

M: 0620768043 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:d.de.blieck@dzb.nl
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Bijlage 1 

 

Beeldmateriaal Holland Rijnland DOE-plan 2018 

Diesel in je bloed 

 

De aankomend chauffeurs die opgeleid gaan worden door STL 

 

Een kijkje in de keuken 

 

Dertien werkzoekenden in de kookstudio aan tafel 
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Terwijl de werkzoekenden koken gaan de horeca ondernemers en team horeca met elkaar in 

gesprek over kansen van de samenwerking en de dienstverlening van team horeca. 

 

Heel Holland Rijnland zorgt! 

 

Werkgevers in de zorg bespreken persona’s met team zorg van Holland Rijnland. 
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De uitvoerders van Holland Rijnland in actie: 

Leerkring statushouders 

 

Alle uitvoerders uit regio Holland Rijnland die actief zijn in het werk zoeken voor statushouders in 

gesprek met Blerim Mustafa, HR manager Albron en zelf ex-vluchteling 

 

Eindejaar presentatie teams 

 

De branche coördinator van team horeca presenteert de plannen van team horeca voor 2019 

(uitgaande van perspectief op werk!) 

 


