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1. 	  	  Inleiding	  
Economische	  context	  
&	  ambitie	  

De	  regio	  Zuid-‐Limburg	  is	  een	  ambitieuze	  regio	  met	  veel	  ontwikkelingspotentieel	  en	  kansen.	  
Limburg	  Economic	  Development	  (LED),	  een	  samenwerkingsverband	  tussen	  bedrijfsleven,	  
overheid	  en	  onderwijs,	  heeft	  als	  doel	  het	  realiseren	  van	  het	  Brainport	  2020-‐programma	  in	  Zuid-‐
Limburg.	  Brainport	  2020	  is	  de	  strategie	  en	  het	  programma	  dat	  Zuidoost-‐Nederland	  tot	  koploper	  
in	  de	  internationale	  kenniseconomie	  moet	  maken.	  Ook	  het	  perspectief	  van	  de	  Euregio	  Maas-‐Rijn	  
met	  slimme	  en	  logische	  verbindingen	  met	  kernsteden	  Maastricht,	  Aken,	  Luik,	  Hasselt	  biedt	  veel	  
potentie	  op	  het	  gebied	  van	  economische	  ontwikkeling,	  hoger	  en	  wetenschappelijk	  onderwijs,	  
talentontwikkeling,	  arbeidsmobiliteit	  en	  cultuur.	  
	  

Aan	  de	  andere	  kant	  kampt	  de	  regio	  met	  specifieke	  vraagstukken	  die	  de	  economische	  vitaliteit	  
van	  Zuid-‐Limburg	  onder	  druk	  zetten.	  Deze	  zijn	  in	  verschillende	  notities	  aan	  de	  orde	  gesteld.	  De	  
bevolkingskrimp	  heeft	  grote	  invloed	  op	  de	  Limburgse	  arbeidsmarkt.	  De	  beroepsbevolking	  in	  
Limburg	  daalt	  tussen	  2010	  en	  2020	  met	  5%,	  terwijl	  de	  potentiële	  beroepsbevolking	  (=bevolking	  
15-‐64	  jaar)	  met	  10%	  daalt.	  Daarnaast	  is	  er	  nog	  immer	  sprake	  van	  een	  mismatch	  op	  de	  
arbeidsmarkt,	  vergrijzing	  én	  ontgroening	  in	  combinatie	  met	  de	  toenemende	  (financiële)	  
noodzaak	  van	  arbeidsparticipatie	  van	  mensen	  met	  kleinere	  kansen	  op	  de	  arbeidsmarkt.	  	  
	  
Alle	  publieke,	  regionale	  samenwerkingspartners	  worden	  geconfronteerd	  met	  forse	  
bezuinigingen.	  Er	  is	  over	  de	  gehele	  linie	  sprake	  van	  substantiële	  begrotingsdruk	  in	  het	  domein	  
van	  Werk	  &	  Inkomen	  en	  Maatschappelijke	  Ondersteuning.	  	  Bij	  gemeenten	  staan	  de	  inkomens-‐	  
en	  participatiebudgetten	  van	  de	  Wet	  Werk	  en	  Bijstand	  onder	  druk	  evenals	  de	  financiering	  van	  de	  	  
SW-‐bedrijven.	  Kabinetsmaatregelen	  hebben	  het	  UWV	  gedwongen	  om	  forse	  ingrepen	  te	  doen	  die	  
hun	  uitwerking	  zeker	  voor	  Zuid-‐Limburg	  niet	  hebben	  gemist.	  Samenwerken	  vanuit	  regionaal	  
perspectief	  betekent	  dat	  partijen	  efficiënter	  kunnen	  omgaan	  met	  (beperkte)	  publieke	  middelen	  
en	  tegelijkertijd	  effectief	  en	  succesvol	  worden	  in	  het	  toeleiden	  en	  plaatsen	  van	  werkzoekenden. 
Een	  goede	  afstemming	  in	  de	  samenwerking	  biedt	  een	  hoger	  niveau	  van	  dienstverlening,	  dan	  
iedere	  partij	  afzonderlijk	  dat	  kan.	  
	  

Arbeidsmarktbeleid:	  scope	  
	  

Het	  is	  duidelijk	  dat	  een	  vitale,	  regionale	  economie	  is	  gebaat	  bij	  een	  goed	  functionerende	  
arbeidsmarkt.	  Dit	  veronderstelt	  dat,	  in	  lijn	  met	  de	  economische	  ambities	  van	  de	  regio	  (LED),	  
langetermijn	  vraagstukken	  in	  een	  structureel	  arbeidsmarktprogramma	  geadresseerd	  dienen	  te	  
worden.	  Een	  langere	  termijn	  programma	  kan	  eruit	  bestaan	  de	  knelpunten	  vanuit	  het	  perspectief	  
van	  economische	  ontwikkeling	  en	  vitaliteit	  op	  te	  lossen.	  Daarvoor	  moeten	  vragen	  worden	  
beantwoord	  als:	  hoe	  ziet	  de	  (regionale)	  werkgelegenheidsstructuur	  eruit,	  in	  welke	  sectoren	  
vallen	  knelpunten	  in	  de	  personele	  voorziening	  te	  verwachten,	  hoe	  zit	  het	  met	  ontgroening	  en	  
vergrijzing	  in	  sectoren	  en	  branches,	  hoe	  kunnen	  scholingsinspanningen	  aansluiten	  op	  de	  
uitbreidings-‐	  en	  vervangingsbehoefte	  van	  bedrijven?	  	  De	  vraagstelling	  moet	  leiden	  tot	  een	  
beleidsmatig	  antwoord	  op	  de	  problemen.	  Tegelijkertijd	  zou	  het	  partijen	  (gemeenten	  (inclusief	  
SW-‐bedrijven)	  UWV,	  onderwijsveld	  en	  ondernemers)	  bij	  elkaar	  moeten	  brengen	  vanuit	  een	  
gemeenschappelijk	  streven.	  	  
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Regionale,	  vraaggerichte	  
werkgeversdienstverlening	  

	  

In	  deze	  notitie	  gaan	  we	  echter	  in	  op	  regionale,	  vraaggerichte	  werkgeversdienstverlening.	  Het	  
gaat	  hierbij	  om	  de	  concretisering	  van	  een	  aanpak	  die	  beter	  in	  staat	  is	  regionale	  kansen	  te	  
benutten	  op	  basis	  van	  effectieve	  dienstverlening	  aan	  werkgevers	  en	  regionale	  samenwerking	  
tussen	  publieke	  partners:	  gemeenten,	  SW-‐bedrijven,	  UWV	  en	  het	  onderwijsveld.	  Het	  gaat	  hierbij	  
om	  aanpak	  die	  op	  korte	  termijn	  al	  kan	  renderen	  en	  binnen	  achtereenvolgende	  jaarcycli	  wordt	  
vormgegeven.	  Deze	  regionale	  aanpak	  richt	  zich	  primair	  op	  de	  bemiddeling	  tussen	  vraag	  en	  
aanbod:	  een	  werkgever	  met	  een	  vacature	  en	  een	  (ingeschreven)	  werkzoekende	  bij	  	  gemeente	  of	  
UWV.	  Convenanten	  en	  arrangementen	  kunnen	  worden	  ingezet	  om	  vraag	  en	  aanbod	  bij	  elkaar	  te	  
brengen	  en	  aanpak	  te	  ondersteunen.	  Op	  verschillende	  manieren	  hebben	  partijen	  ervaring	  met	  
(gezamenlijke)	  werkgeversdienstverlening.	  Het	  gaat	  er	  nu	  om	  dat	  wij	  een	  aanpak	  vanuit	  de	  
huidige	  context	  vormgeven	  met	  veel	  aandacht	  voor	  samenwerking	  en	  afstemming.	  
	  

Indien	  een	  ‘Deltaplan	  Arbeidsmarkt	  Zuid-‐Limburg’	  daadwerkelijk	  wordt	  vormgegeven,	  kan	  deze	  
aanpak	  van	  regionale,	  vraaggerichte	  werkgeversdienstverlening	  daarin	  een	  belangrijke	  
bouwsteen	  zijn.	  
	  
	  

2. 	  	  Visie	  	  
	  

Vraag	  centraal	  
De	  vraag	  van	  werkgevers	  staat	  centraal.	  Dit	  is	  uitgangspunt	  van	  handelen	  voor	  de	  regionale	  
werkgeversdienstverlening.	  Economische	  groei	  en	  vitaliteit	  in	  de	  regio	  is	  gebaat	  bij	  voldoende	  
beschikbaarheid	  van	  arbeidspotentieel,	  zoveel	  mogelijk	  transparantie	  op	  de	  arbeidsmarkt	  en	  
professionele	  dienstverlening	  vanuit	  de	  publieke	  sector.	  Economische	  vitaliteit	  en	  de	  
beschikbaarheid	  van	  arbeidspotentieel	  zijn	  onderling	  afhankelijk	  en	  versterken	  elkaar.	  
Economische	  groei	  resulteert	  in	  werkgelegenheid	  voor	  alle	  niveaus	  	  van	  de	  arbeidsmarkt:	  achter	  
elke	  arbeidsplaats	  van	  een	  kenniswerker	  ontstaan	  meerdere	  	  arbeidsplaatsen	  in	  het	  onder-‐	  of	  
middensegment	  van	  de	  arbeidsmarkt.	  Wij	  verkopen	  geen	  ‘nee’	  aan	  werkgevers.	  Vragen	  waar	  wij	  
geen	  antwoord	  op	  hebben	  worden	  door	  ons	  doorgeleid	  naar	  professionele	  dienstverleners	  en	  
‘trusted	  partners’.	  	  
	  

Werkgevers	  hebben	  behoefte	  aan	  één	  loket	  van	  publieke	  dienstverlening	  die	  hen	  ondersteunt.	  
Zij	  hebben	  behoefte	  aan	  eenduidige	  informatie,	  eenvoudige	  toegang	  en	  een	  goed	  bereikbaar	  
aanspreekpunt	  bij	  publieke	  organisaties.	  Zij	  willen	  gevrijwaard	  worden	  van	  benadering	  uit	  een	  
versnipperd	  veld	  van	  publieke	  organisaties	  voor	  gelijksoortige	  kwesties.	  
	  

Publieke	  meerwaarde	  
Als	  publieke	  partners	  hebben	  wij	  de	  opgave	  om	  vacatures	  van	  werkgevers	  zoveel	  mogelijk	  te	  
verbinden	  met	  gekwalificeerd	  arbeidspotentieel	  in	  onze	  regio.	  Hier	  ligt	  onze	  publieke	  
meerwaarde.	  Waar	  mogelijk	  zullen	  wij	  de	  vraag	  ombuigen	  en	  ingangen	  creëren	  voor	  
werkzoekenden	  uit	  de	  bestanden	  van	  de	  publieke	  partners.	  Indien	  nodig	  zetten	  wij	  hiervoor	  
instrumenten	  en	  voorzieningen	  in.	  	  
	  

Landelijke	  convenanten	  met	  sectoren	  en	  landelijke	  bedrijven	  zullen	  wij	  regionaal,	  effectief	  
vertalen	  in	  concrete	  en	  adequate	  bediening	  van	  werkgevers.	  De	  kracht	  van	  onze	  dienstverlening	  
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is	  dat	  wij	  in	  staat	  zijn	  om	  werkgeverstevredenheid	  te	  realiseren	  in	  samenhang	  met	  de	  publieke	  
opgave.	  Onze	  	  aanpak	  is	  er	  op	  gericht	  is	  om	  ingangen	  bij	  werkgevers	  te	  creëren	  voor	  
werkzoekenden	  die	  de	  ondersteuning	  kunnen	  gebruiken.	  Dat	  betekent	  dat	  wij	  werkgevers	  ook	  
vanuit	  deze	  specifieke	  context	  benaderen	  en	  met	  hen	  de	  verbinding	  aangaan.	  Het	  veronderstelt	  
een	  partnership	  waarbij	  wij	  gezamenlijk	  de	  regionale	  opgave	  willen	  invullen:	  wij	  bedienen	  
werkgevers	  optimaal	  en	  gezamenlijk	  creeren	  we	  kansen	  voor	  hen	  die	  de	  ondersteuning	  kunnen	  
gebruiken.	  	  

	  
Regionale	  focus	  

De	  regionale	  werkgeversdienstverlening	  wordt	  vormgegeven	  vanuit	  een	  Regionaal	  
Werkgeversservicepunt	  Zuid-‐Limburg	  met	  drie	  vestigingen:	  Maastricht	  Heuvelland,	  Parkstad	  
Limburg	  en	  Westelijke	  Mijnstreek.	  Het	  UWV	  brengt	  als	  publieke	  partner	  op	  verschillende	  
manieren	  haar	  meerwaarde	  in.	  Uitgebreide	  ervaring	  	  en	  expertise	  met	  
werkgeversdienstverlening	  kan	  regionaal	  aangewend	  worden	  in	  beleid	  en	  uitvoering.	  
Dienstverlening	  door	  het	  UWV	  wordt	  positief	  ontvangen	  door	  werkgevers:	  de	  score	  
klanttevredenheid	  ligt	  bij	  de	  werkgever	  op	  een	  7.4.	  Kennis	  en	  ervaring	  met	  betrekking	  tot	  de	  
organisatie	  van	  de	  dienstverlening,	  methoden,	  systeemondersteuning,	  etc.,	  kunnen	  een	  
belangrijke	  impuls	  en	  versnelling	  geven	  aan	  de	  organisatie	  van	  effectieve	  regionale	  
werkgeversdienstverlening.	  
	  
De	  verbinding	  en	  afspraken	  van	  participerende	  gemeenten	  vormen	  een	  belangrijk	  fundament	  
voor	  de	  regionale	  bediening	  van	  werkgevers.	  Hiermee	  borgen	  wij	  de	  gezamenlijke	  inzet	  en	  
commitment	  en	  verbinden	  wij	  drie	  schaalniveaus:	  lokale	  niveau,	  	  de	  gewestelijke	  samenwerking	  
en	  de	  gezamenlijke	  regionale	  aanpak.	  Voor	  een	  effectieve	  regionale	  aanpak	  is	  het	  van	  belang	  dat	  
er	  regiobreed	  een	  goede	  afstemming	  en	  samenwerking	  wordt	  gerealiseerd	  in	  de	  lijn	  van	  (lokaal)	  
bestuur,	  management	  en	  uitvoering.	  Bestuurlijke	  overeenstemming	  en	  sturing	  zal	  plaatsvinden	  
vanuit	  het	  Stedelijk	  Netwerk.	  Management	  vertaalt	  de	  bestuurlijke	  opdracht,	  overlegt	  en	  stemt	  
af	  in	  het	  Reko	  plus	  overleg.	  	  
	  
Bij	  effectieve	  werkgeversdienstverlening	  vanuit	  het	  publieke	  domein	  is	  de	  inzet	  en	  
overtuigingskracht	  van	  bestuurders	  hard	  nodig.	  In	  combinatie	  met	  management	  dat	  vanuit	  
nieuw	  perspectief	  en	  elan	  successen	  wil	  behalen	  en	  medewerkers	  die	  	  effectieve	  toeleiding	  en	  
plaatsing	  van	  kandidaten	  kunnen	  combineren	  met	  professionele	  dienstverlening	  aan	  
werkgevers.	  
	  

Het	  belang	  van	  de	  regionale	  schaal	  van	  dienstverlening	  wordt	  door	  alle	  partners	  onderkend	  en	  is	  
vanuit	  het	  perspectief	  van	  klanten,	  stakeholders	  en	  publieke	  partners	  cruciaal	  om	  daadwerkelijk	  
effectief	  te	  zijn.	  Het	  is	  duidelijk	  dat	  een	  regionale	  bediening	  het	  	  antwoord	  is	  op	  de	  opgaven	  
waar	  wij	  voor	  staan.	  Onze	  dienstverlening	  doet	  hiermee	  recht	  aan	  de	  potentie	  van	  de	  regio	  Zuid-‐
Limburg.	  In	  de	  uitgangspunten	  die	  wij	  hanteren	  en	  de	  wijze	  waarop	  wij	  onze	  dienstverlening	  
vormgeven	  en	  uitvoeren,	  komt	  de	  regionale,	  vraaggerichte	  werkgeversdienstverlening	  tot	  
uitdrukking.	  
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3. Uitgangspunten	  
	  
Werkgevers	  perspectief	  

De	  dienstverlening	  wordt	  vormgegeven	  vanuit	  het	  perspectief	  van	  werkgevers.	  De	  vraag	  en	  
vacatures	  staan	  centraal.	  De	  werkgever	  wordt	  geholpen	  met	  zijn	  vraagstuk.	  Dit	  kan	  inhouden	  dat	  
de	  vraag	  wordt	  omgebogen	  en	  additionele	  of	  andere	  opties	  worden	  geboden.	  Uitgangspunt	  is	  
dat	  de	  werkgever	  tevreden	  is	  over	  de	  wijze	  waarop	  hij/zij	  is	  geholpen.	  Werkgeverstevredenheid	  
wordt	  periodiek	  gemeten.	  Indien	  de	  dienstverlening	  geen	  passend	  antwoord	  biedt	  op	  de	  vraag	  
van	  de	  werkgever,	  dan	  wordt	  deze	  doorverwezen	  	  naar	  een	  partij	  die	  wel	  in	  staat	  is	  een	  
kwalitatieve	  oplossing	  te	  bieden.	  
	  

Publieke	  meerwaarde	  
De	  samenwerking	  tussen	  publieke	  partners	  en	  werkgevers	  moet	  leiden	  tot	  een	  betere	  
aansluiting	  van	  vraag	  en	  aanbod	  op	  regionale	  arbeidsmarkt	  en	  meer	  duurzame	  uitstroom	  naar	  
werk	  en	  re-‐integratie	  bij	  werkgevers.	  In	  de	  bediening	  van	  specifieke	  sectoren	  en	  doelgroepen	  
vormt	  scholing	  	  (b.v.	  leerwerktrajecten)	  een	  effectief	  instrument.	  Inzet	  van	  
scholingsinstrumentarium	  zullen	  we	  zoveel	  mogelijk	  regionaal	  afstemmen.	  Van	  onze	  aanpak	  
moeten	  mensen	  met	  kleinere	  kansen	  op	  de	  arbeidsmarkt	  substantieel	  profiteren.	  Wij	  zoeken	  
met	  nadruk	  het	  partnership	  met	  werkgevers	  die	  bereid	  zijn	  om	  vanuit	  hun	  specifieke	  vraag	  
ingangen	  te	  creëren	  voor	  mensen	  met	  kleiner	  kansen	  op	  de	  arbeidsmarkt.	  	  

	  

Competenties	  en	  attitude	  
In	  samenwerking	  in	  de	  lijn	  bestuur,	  management	  en	  uitvoering	  is	  er	  regiobreed	  een	  gelijkgezinde	  
en	  herkenbare	  gerichtheid	  op	  kwalitatieve	  dienstverlening	  aan	  werkgevers	  en	  het	  realiseren	  van	  
duurzaam	  werk	  voor	  het	  arbeidspotentieel	  van	  deze	  regio.	  Met	  de	  beperkte	  middelen	  die	  we	  ter	  
beschikking	  hebben	  zijn	  wij	  creatief	  en	  verplaatsen	  ons	  in	  het	  vraagstuk	  van	  de	  werkgever.	  
Hierdoor	  creeren	  we	  ingangen	  voor	  werkzoekenden	  uit	  onze	  bestanden.	  In	  de	  contacten	  met	  
werkzoekenden	  zijn	  we	  gericht	  op	  toeleiding	  en	  plaatsing	  op	  vacatures.	  Hierin	  ondersteunen	  en	  
motiveren	  wij	  onze	  werkzoekenden,	  maar	  confronteren	  wij	  hen	  die	  niet	  of	  onvoldoende	  
meewerken.	  Selectie	  van	  onze	  medewerkers	  en	  de	  ontwikkeling	  van	  competenties	  zijn	  hierop	  
gericht.	  

	  

Herkenbaarheid	  en	  positionering	  
Vanuit	  het	  Regionaal	  Werkgeversservicepunt	  realiseren	  wij	  In	  klantcontacten,	  marketing	  en	  
communicatie	  herkenbaarheid	  van	  één	  publiek	  loket	  voor	  werkgeversdienstverlening.	  Bediening	  
van	  werkgevers	  wordt	  georganiseerd	  vanuit	  drie	  locaties,	  maar	  er	  is	  sprake	  van	  regionale	  
herkenbaarheid	  en	  eenduidigheid.	  	  Op	  de	  sector	  en	  bedrijf	  toegesneden	  adviesdiensten	  zorgen	  
voor	  goede	  aansluiting	  met	  specifieke	  vraagstukken	  van	  de	  werkgevers.	  	  In	  de	  benadering	  van	  en	  
dienstverlening	  aan	  werkgevers	  wordt	  slim	  gebruik	  gemaakt	  van	  verschillende	  kanalen.	  Branding	  
en	  communicatie	  over	  de	  verschillende	  kanalen	  is	  regionaal	  afgestemd	  en	  gesynchroniseerd.	  

	  

	  Methode	  &	  dienstverlening	  
In	  de	  vormgeving	  en	  uitvoering	  van	  de	  dienstverlening	  harmoniseren	  wij	  zoveel	  mogelijk	  naar	  
een	  herkenbare	  werkwijze	  en	  gezamenlijk	  dienstenportfolio	  voor	  werkgevers.	  Hierdoor	  ervaren	  
werkgevers	  één	  publiek	  loket	  voor	  personeelsvoorziening	  en	  duurzaam	  werk	  in	  de	  regio.	  
Regionale	  afstemming	  en	  samenwerking	  wordt	  op	  deze	  wijze	  eenvoudiger	  en	  krijgt	  ook	  
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daadwerkelijk	  inhoud.	  Uitwisselen,	  leren	  en	  ontwikkelen	  is	  hierdoor	  mogelijk	  en	  draagt	  bij	  aan	  
de	  uitbouw	  en	  ontwikkeling	  van	  effectieve,	  kwalitatieve	  werkgeversdienstverlening	  in	  de	  regio.	  

	  

Eenduidige	  segmentatie	  
Het	  klantenbestand	  is	  regiobreed	  eenduidig	  ingedeeld	  naar	  doelgroepen	  op	  basis	  van	  de	  afstand	  
tot	  de	  arbeidsmarkt	  en/of	  (arbeids)vermogen.	  Werkzoekenden	  met	  arbeidsvermogen	  zijn	  
gekwalificeerd	  op	  basis	  van	  eenduidige	  selectiekenmerken.	  Hierdoor	  wordt	  toeleiding	  en	  
verwijzing	  van	  kandidaten	  op	  regionale	  vacatures	  mogelijk	  en	  neemt	  de	  effectiviteit	  van	  
vacaturevervulling	  substantieel	  toe.	  

	  
	  

Transparantie	  
Transparantie	  is	  een	  belangrijk	  uitgangspunt	  in	  de	  dienstverlening	  en	  samenwerking.	  Naar	  
werkgevers	  zijn	  we	  duidelijk	  wat	  we	  bieden	  en	  wat	  we	  niet	  bieden.	  Dienstverlening	  normeren	  
wij	  en	  voeren	  wij	  professioneel	  uit.	  Tevredenheid	  meten	  wij	  periodiek.	  De	  onderlinge	  
samenwerking	  is	  gebaseerd	  op	  duidelijke	  inbreng	  van	  de	  partijen	  en	  heldere	  afspraken	  over	  
doelstellingen,	  verantwoordelijkheden	  en	  samenwerking.	  Wij	  zijn	  transparant	  over	  contacten	  en	  
resultaten.	  Alleen	  op	  deze	  manier	  realiseren	  we	  duurzaam	  commitment	  op	  de	  niveaus	  van	  
bestuur,	  management	  en	  uitvoering.	  Gezamenlijk	  gebruik	  van	  één	  systeem	  maakt	  dit	  mogelijk.	  
Een	  ondoorzichtige	  lappendeken	  van	  worddocumenten	  en	  excellsheets	  als	  operationele	  
ondersteuning	  en	  managementinformatie	  behoort	  hiermee	  tot	  het	  verleden.	  	  
	  

De	  regionale	  aanpak	  is	  gestoeld	  op	  een	  goede	  informatie	  over	  de	  regionale	  arbeidsmarkt.	  
Partijen	  brengen	  deze	  informatie	  in	  aan	  de	  hand	  van	  railrapportages	  en	  andere	  
arbeidsmarktnotities.	  Met	  gebruik	  van	  de	  verschillende	  systemen	  van	  het	  UWV	  kunnen	  de	  
gezamenlijke	  inspanningen	  en	  resultaten	  effectief	  gemeten	  worden.	  Van	  belang	  is	  dat	  deze	  
informatie	  adequaat	  wordt	  omgezet	  naar	  marktbewerkingsplannen	  die	  in	  uitvoering	  effectief	  
blijken.	  In	  deze	  plannen	  worden	  de	  ambities,	  doelstellingen,	  strategie	  en	  methode	  expliciet	  
gemaakt	  en	  in	  KPI’s	  vertaald.	  
	  

Inbedding	  lopende	  projecten	  
Er	  is	  door	  bestuurders	  en	  managers	  aangegeven	  dat	  dit	  het	  moment	  is	  om	  zoveel	  mogelijk	  
synergie	  te	  creëren	  tussen	  de	  verschillende	  initiatieven	  in	  de	  regio.	  Dat	  betekent	  dat	  voor	  
werkgeversbenadering	  en	  –dienstverlening	  wordt	  uitgegaan	  van	  een	  regionale	  organisatie	  vanuit	  
drie	  locaties.	  	  Lokale	  projecten	  en	  lopende	  initiatieven	  worden	  zoveel	  mogelijk	  ingebed	  in	  deze	  
organisatie.	  Dit	  leidt	  er	  toe	  dat	  ook	  de	  huidige	  (lokale)	  initiatieven	  beter	  zullen	  gaan	  renderen,	  
kosten	  gedrukt	  zullen	  worden	  en	  werkgevers	  één	  loket	  van	  publieke	  dienstverleners	  ervaren.	  
	  
	  

4. Bouwstenen	  
Regionaal	  Marktbewerkingsplan	  -‐	  jaarplan	  

Kennis	  en	  inzicht	  in	  de	  dynamiek	  van	  de	  regionale	  arbeidsmarkt	  is	  een	  belangrijke	  basis	  om	  
gerichte	  dienstverlening	  op	  Zuidlimburgse	  schaal	  uit	  te	  kunnen	  voeren.	  Door	  in	  de	  regio	  op	  dit	  
vlak	  met	  elkaar	  samen	  te	  werken	  en	  kennis	  en	  netwerken	  bijeen	  te	  brengen,	  	  wordt	  een	  
positieve	  bijdrage	  geleverd	  aan	  de	  doelstellingen	  van	  partijen.	  Enerzijds	  geeft	  het	  richting	  aan	  
kansrijke	  inzet	  van	  mensen	  en	  middelen,	  anderzijds	  ondersteunt	  het	  om	  deze	  inzet	  concreet	  te	  
operationaliseren	  (wie	  doet	  wat	  voor	  welke	  accounts?).	  
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Een	  strategisch	  marktbewerkingsplan	  is	  daarmee	  richtinggevend	  voor	  marktbewerking	  in	  de	  
regio	  en	  de	  operatie	  op	  drie	  locaties.	  Hierdoor	  bewerken	  samenwerkende	  partijen	  de	  markt	  op	  
basis	  van	  gezamenlijke	  prioriteiten.	  In	  het	  marktbewerkingsplan	  is	  een	  analyse	  van	  (toekomstige)	  
vraag	  en	  aanbod	  op	  de	  regionale	  arbeidsmarkt	  opgenomen.	  Vanuit	  deze	  analyse	  worden	  op	  
basis	  van	  de	  regionale	  uitgangspunten	  prioriteiten	  gesteld:	  sectoren	  	  met	  impact	  op	  de	  
economische	  vitaliteit	  van	  de	  regio	  (vervangings-‐	  en	  uitbreidingsvraag)	  en	  mogelijkheden	  voor	  
het	  regionaal	  arbeidspotentieel,	  krijgen	  prioriteitsstatus.	  
	  

Per	  gewest	  worden	  ongeveer	  60	  bedrijven	  als	  ‘key-‐account’	  benoemd.	  Feitelijk	  is	  dit	  een	  
verbijzondering	  van	  bovenstaande	  op	  bedrijfsniveau.	  Op	  basis	  van	  samenwerkingshistorie,	  
behoefte	  en	  wensen	  van	  de	  werkgever	  en	  dienstverleningsaanbod,	  worden	  de	  key-‐accounts	  
verdeeld	  onder	  de	  accountmanagers	  van	  de	  drie	  locaties.	  Deze	  accountmanagers	  zijn	  
verantwoordelijk	  voor	  vraagontwikkeling	  en	  acquisitie,	  bediening	  en	  kwaliteit	  van	  
dienstverlening	  en	  tevredenheid	  van	  werkgevers.	  Met	  de	  werkgevers	  wordt	  een	  partnership	  
aangegaan	  waarin	  we	  vanuit	  de	  specifieke	  vraag	  de	  verbinding	  leggen	  met	  mogelijkheden	  voor	  
werkzoekenden	  uit	  onze	  bestanden.	  	  De	  accountmanager	  vertegenwoordigt	  de	  samenwerkende	  
partners	  en	  de	  gezamenlijke	  dienstverlening	  en	  opereert	  in	  deze	  zin	  dus	  los	  van	  de	  
‘moederorganisatie’.	  Accountmanagers	  hebben	  aanvullend	  targets	  op	  acquisitie	  en	  
relatiebeheer	  van	  ‘reguliere	  accounts’.	  	  
	  

Landelijke	  en	  regionale	  convenanten	  en	  arrangementen	  worden	  separaat	  weergegeven.	  Per	  
gewest	  wordt	  ingetekend	  op	  de	  bijdrage	  aan	  het	  convenant	  naar	  het	  aantal	  matches	  en	  of	  
leerwerktrajecten	  dat	  men	  onder	  uitvoering	  van	  het	  convenant	  gaat	  realiseren.	  De	  voortgang	  
van	  een	  landelijk	  of	  regionaal	  convenant	  –	  project	  wordt	  door	  één	  van	  de	  partners	  
gecoördineerd	  en	  gerapporteerd	  naar	  voortgang	  en	  realisatie.	  
	  

Werkgeversbenadering	  en	  acquisitie	  
Zie	  Hoofdstuk	  6.	  Dienstverleningsconcept”	  
	  

Gezamenlijk	  dienstenportfolio	  
De	  vier	  kerncomponenten	  van	  dienstverlening	  (zie	  Hoofdstuk	  6)	  vormen	  het	  gezamenlijke	  
dienstenportfolio	  van	  de	  regionale	  werkgeversdienstverlening.	  Op	  basis	  van	  deze	  
dienstenportfolio	  worden	  methoden	  en	  werkwijzen	  regionaal	  afgestemd	  en	  waar	  nodig	  
ontwikkeld.	  De	  kwaliteit	  van	  dienstverlening	  wordt	  op	  een	  aantal	  specifieke	  succesfactoren	  
genormeerd	  en	  gemeten.	  Medewerkers	  worden	  door	  trainingen	  en	  coaching	  ondersteund	  om	  
dienstverlening	  volgens	  afgesproken	  methode	  en	  kwaliteit	  uit	  te	  voeren.	  
	  

Branding	  en	  communicatie	  
Werkgevers	  zijn	  gebaat	  bij	  één	  publiek	  loket	  voor	  arbeids(markt)vraagstukken.	  In	  onze	  
uitgangspunten	  hebben	  we	  aangegeven	  dat	  we	  op	  regionale	  schaal	  herkenbaarheid	  van	  één	  
publiek	  loket	  voor	  werkgeversdienstverlening	  willen	  realiseren.	  Eenduidige	  en	  gerichte	  
marketing	  en	  communicatie	  is	  een	  belangrijk	  instrument	  om	  ons	  te	  positioneren	  als	  één	  publiek	  
loket	  welke	  vanuit	  drie	  vestigingen	  werkt.	  In	  de	  benadering	  van	  en	  dienstverlening	  aan	  
werkgevers	  wordt	  slim	  gebruik	  gemaakt	  van	  verschillende	  kanalen.	  De	  gezamenlijke	  regionale	  
website	  is	  hiervoor	  een	  eerste	  aanzet.	  Branding	  en	  communicatie	  over	  de	  verschillende	  kanalen	  
is	  regionaal	  afgestemd	  en	  gesynchroniseerd.	  In	  communicatie	  naar	  werkgevers	  wordt	  uitgegaan	  
van	  één	  telefoonnummer,	  één	  mailadres,	  één	  website,	  etc.	  Daarachter	  wordt	  gerouteerd	  naar	  
de	  specifieke	  vestiging.	  
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Personeel	  
Professionals	  gericht	  op	  acquisitie	  en	  werkgeversbenadering	  hebben	  als	  standplaats	  één	  van	  de	  
drie	  vestigingen	  in	  de	  regio.	  Zij	  worden	  omniet	  gedetacheerd	  door	  de	  partners	  en	  staan	  daarmee	  
onder	  aansturing	  en	  gezag	  van	  de	  vestigingsmanager	  en	  regiocoördinator	  
werkgeversdienstverlening	  Zuid-‐Limburg.	  Het	  volume	  van	  de	  inzet	  (Fte)	  is	  op	  zijn	  minst	  een	  
afspiegeling	  van	  de	  ambities	  en	  doelstellingen	  van	  de	  specifieke	  partner.	  De	  specifieke	  
verbinding	  met	  lokale	  doelstellingen	  (b.v.	  relatiebeheer	  en	  bediening	  van	  lokale	  organisaties)	  kan	  
geborgd	  worden	  door	  targets	  op	  lokale	  accounts	  te	  benoemen.	  Hiermee	  worden	  het	  ‘preferente’	  
of	  key-‐accounts	  waarop	  in	  het	  jaarplan	  specifieke	  doelstellingen	  benoemd	  worden.	  	  
Accountmanagers	  staan	  in	  contact	  met	  de	  adviseurs,	  werkcoaches	  en	  klantmanagers	  die	  de	  
matching	  tussen	  de	  vacatures	  bij	  de	  werkgever	  en	  de	  klanten	  van	  de	  partners	  in	  het	  
Werkgeversservicepunt	  	  tot	  stand	  brengen.	  Voorselectie	  en	  levering	  van	  kandidaten	  heeft	  	  per	  
definitie	  een	  regionale	  scope.	  Tenzij	  de	  werkgever	  het	  inbrengt	  als	  specifieke	  eis,	  is	  de	  kandidaat	  
locatie	  onafhankelijk.	  Het	  gaat	  om	  de	  meest	  geschikte	  kandidaat,	  ongeacht	  zijn/haar	  
gemeentelijke	  herkomst.	  
	  

Gezamenlijk	  ontwikkelen	  en	  hanteren	  wij	  een	  professionele	  standaard.	  Selectie	  van	  
medewerkers	  en	  hun	  ontwikkeling	  is	  gericht	  op	  de	  specifieke	  doelstellingen	  van	  het	  Regionaal	  
Werkgeversservicepunt.	  Partners	  komen	  daarvoor	  een	  gemeenschappelijk	  profiel	  overeen	  
waarin	  tenminste	  taken,	  verantwoordelijkheden,	  bevoegdheden,	  kernwaarden	  en	  
kerncompetenties	  zijn	  opgenomen.	  Functionele	  beoordeling	  en	  ontwikkeling	  van	  het	  team	  valt	  
onder	  de	  verantwoordelijkheid	  van	  de	  vestigingsmanager	  van	  het	  werkgeversservicepunt.	  De	  
regiocoördinator	  werkgeverservicepunt	  bewaakt	  de	  synchroniteit	  en	  harmonisatie	  van	  de	  
kwaliteit	  van	  dienstverlening	  tussen	  de	  vestigingen	  op	  regionale	  schaal.	  Waardering	  en	  beloning	  
van	  medewerkers	  is	  per	  saldo	  een	  aangelegenheid	  van	  de	  partners.	  Hierin	  proberen	  we	  zoveel	  
mogelijke	  gelijke	  tred	  te	  houden.	  
	  

Governance	  
Onze	  dienstverlening	  is	  enerzijds	  gebaseerd	  op	  gemeenschappelijke	  uitgangspunten	  en	  
doelstellingen	  en	  anderzijds	  op	  de	  doelstellingen	  die	  de	  partners	  inbrengen.	  Dit	  hebben	  wij	  
geborgd	  in	  onze	  visie:	  de	  doelstellingen	  van	  participerende	  gemeenten	  vormen	  een	  belangrijk	  
fundament	  voor	  de	  regionale	  samenwerking	  en	  dienstverlening	  aan	  werkgevers.	  Hiermee	  
borgen	  wij	  de	  gezamenlijke	  inzet	  en	  commitment	  en	  verbinden	  wij	  drie	  schaalniveaus:	  lokale	  
niveau,	  	  de	  gewestelijke	  samenwerking	  en	  de	  gezamenlijke	  regionale	  aanpak.	  
	  

In	  het	  jaarplan	  worden	  de	  doelstellingen	  geoperationaliseerd	  en	  gekwantificeerd	  naar	  prestatie-‐
indicatoren	  en	  kritische	  procesindicatoren.	  Hiermee	  worden	  de	  regionale	  targets	  en	  de	  targets	  
per	  vestiging	  weergegeven.	  Op	  maandbasis	  wordt	  de	  voortgang	  en	  ontwikkeling	  van	  het	  
regionaal	  werkgeversservicepunt	  gerapporteerd	  en	  in	  Reko	  Plus	  en	  Stedelijk	  Netwerk	  besproken.	  
Hiervoor	  wordt	  een	  ‘scorecard’	  van	  harde	  en	  zachte	  indicatoren	  overeengekomen.	  Rapportage	  
over	  de	  targets	  worden	  hierin	  opgenomen.	  Om	  de	  voortgang	  en	  ontwikkeling	  daadwerkelijk	  te	  
kunnen	  meten,	  maken	  we	  regionaal	  gebruik	  van	  één	  systeem,	  namelijk	  WBS.	  
	  
Aansturing	  
Het	  regionaal	  werkgeverservicepunt	  Zuid-‐Limburg	  is	  bestuurlijk	  geborgd	  in	  het	  Tripool-‐overleg.	  
Hier	  worden	  visie,	  uitgangspunten,	  dienstverlening	  en	  doelstellingen	  gevalideerd	  en	  vastgelegd.	  
Het	  Reko-‐plus	  geldt	  als	  managementgremium	  dat	  de	  bestuurlijke	  opdracht	  aanneemt,	  
operationaliseert	  en	  stuurt	  op	  ontwikkeling	  en	  voortgang.	  Vanuit	  het	  	  Reko-‐plus	  worden	  Regio-‐
coordinator	  en	  drie	  vestigingsmanagers	  gemandateerd	  en	  aangestuurd.	  	  
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De	  regio	  coördinator	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  regionale	  samenhang,	  kwaliteit	  en	  affectiviteit.	  
Hij/zij	  bestuurt	  de	  regionale	  projecten	  en	  arrangementen,	  stimuleert	  en	  bewaakt	  kwaliteit	  van	  
dienstverlening	  en	  bevordert	  regionale	  samenhang	  en	  herkenbaarheid.	  
	  

De	  vestigingsmanagers	  zijn	  operationeel	  verantwoordelijk	  voor	  de	  vestiging.	  Zij	  combineren	  
prestatie-‐	  en	  relatiegerichte	  sturing.	  Zij	  sturen	  de	  medewerkers	  aan	  en	  zijn	  verantwoordelijk	  
voor	  het	  realiseren	  van	  de	  targets	  van	  de	  vestiging.	  Met	  de	  vestigingsmanagers	  wordt	  een	  
managementcontract	  overeengekomen	  waarin	  de	  doelstellingen	  van	  de	  vestiging	  en	  de	  
gemeenschappelijke,	  regionale	  doelen	  als	  richtlijn	  dienen.	  
	  

Gezamenlijk	  systeem	  
De	  dienstverlening	  aan	  werkgevers	  wordt	  ondersteund	  met	  een	  gezamenlijk	  systeem	  dat	  
regiobreed	  aan	  alle	  partners	  ter	  beschikking	  wordt	  gesteld	  en	  door	  alle	  partners	  wordt	  gebruikt.	  
Regionaal	  gebruik	  van	  WBS	  ligt	  voor	  de	  hand.	  Het	  kan	  vrij	  eenvoudig	  worden	  ontsloten	  en	  wordt	  
door	  UWV	  ter	  beschikking	  gesteld.	  Werkgevers	  en	  vacatures	  worden	  hierin	  geregistreerd	  en	  
dienstverlening	  wordt	  bijgehouden.	  Gezamenlijk	  gebruik	  van	  één	  systeem	  is	  essentieel	  voor	  de	  
effectiviteit	  van	  de	  dienstverlening.	  Hierdoor	  zijn	  wij	  in	  staat	  vacatures	  en	  kandidaten	  op	  
regionale	  schaal	  te	  matchen	  en	  regionale	  kansen	  en	  mogelijkheden	  daadwerkelijk	  te	  benutten.	  
Door	  te	  registreren	  en	  te	  werken	  in	  één	  systeem	  realiseren	  we	  regionaal	  inzicht	  in	  de	  
arbeidsmarkt	  en	  herkennen	  we	  sneller	  patronen	  en	  knelpunten	  waar	  we	  adequaat	  op	  kunnen	  
anticiperen.	  	  
	  

5. Klantperspectief	  
Vanuit	  het	  perspectief	  van	  werkgevers	  en	  werkzoekenden	  met	  een	  uitkering	  is	  regionale	  
vraaggerichte	  werkgeversbenadering	  	  van	  groot	  belang.	  Dit	  belang	  wordt	  vanuit	  verschillende	  
argumenten	  onderstreept:	  
	  

• Arbeidsinpassing	  vraagt	  ook	  om	  een	  aanpak	  over	  de	  breedte	  van	  de	  arbeidsmarktregio.	  
Door	  deze	  aanpak	  ontstaan	  voor	  werkzoekenden	  extra	  kansen	  die	  zich	  anders	  op	  basis	  
van	  alleen	  lokale	  werkgeversdiensten	  niet	  voor	  doen.	  

• Werkgevers	  hebben	  behoefte	  aan	  één	  publiek	  	  aanspreekpunt	  en	  loket	  over	  de	  
arbeidsmarkt.	  De	  versnipperde	  aanpak	  vanuit	  een	  lappendeken	  van	  publieke	  organisaties	  
past	  niet	  meer	  in	  dit	  tijdsbeeld.	  

• Werkgevers	  hebben	  belang	  bij	  een	  goed	  wervingsbereik	  onder	  werkzoekenden	  waarbij	  de	  
regionale	  schaal	  als	  bedieningsgebied	  doorgaans	  passend	  lijkt	  (soms	  in	  verbinding	  met	  
landelijke	  aanpak	  en	  projecten).	  	  Hierdoor	  hebben	  zij	  betere	  kansen	  op	  adequate	  invulling	  
van	  hun	  (preferente)	  vacatures	  

• In	  de	  regio	  Zuid-‐Limburg	  is	  sprake	  van	  een	  forse	  mismatch	  tussen	  vraag	  en	  aanbod.	  Een	  
succesvolle	  	  aanpak	  ligt	  op	  het	  niveau	  van	  de	  arbeidsmarktregio,	  waarbij	  de	  verbinding	  
met	  de	  lokale	  situatie	  en	  initiatieven	  geborgd	  moet	  zijn.	  

• De	  vraag	  van	  werkgevers	  vraagt	  soms	  om	  een	  ander	  antwoord	  dan	  dat	  lokaal	  
geboden	  kan	  worden;	  dat	  vergt	  een	  gezamenlijke	  ontwikkeling	  van	  arrangementen	  en	  
projecten	  in	  regionaal	  verband.	  

	  

Vanuit	  het	  perspectief	  van	  werkgevers	  en	  werkzoekenden	  betekent	  regionale	  samenwerking	  dus	  
per	  saldo	  winst:	  een	  groter	  bereik	  en	  daarmee	  meer	  kansen	  op	  succesvolle	  matching.	  Voor	  de	  
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regio	  Zuid-‐Limburg	  impliceert	  dit	  dat	  de	  kracht	  van	  lokale	  aanwezigheid	  en	  activiteiten	  wordt	  
aangewend	  in	  een	  regionaal	  bedieningsconcept	  ten	  behoeve	  van	  werkgevers	  én	  werkzoekenden.	  	  
	  

Kennis	  en	  inzicht	  in	  de	  dynamiek	  van	  de	  regionale	  arbeidsmarkt	  is	  een	  belangrijke	  basis	  om	  
gerichte	  dienstverlening	  uit	  te	  kunnen	  voeren.	  Door	  in	  de	  regio	  op	  dit	  vlak	  met	  elkaar	  samen	  te	  
werken	  en	  kennis	  en	  netwerken	  bijeen	  te	  brengen,	  	  wordt	  een	  positieve	  bijdrage	  geleverd	  aan	  
de	  doelstellingen	  van	  partijen.	  Deze	  samenwerking	  en	  marktbewerking	  bundelen	  	  de	  
competenties	  en	  capaciteiten	  van	  de	  partners.	  

	  
	  

6. Dienstverleningsconcept	  
De	  werkgeversdienstverlening	  in	  de	  regio	  Zuid-‐Limburg	  bestaat	  uit	  vier	  kerncomponenten	  die	  de	  
basis	  vormen	  van	  de	  dienstverlening	  en	  over	  de	  drie	  locaties	  zoveel	  mogelijk	  uniform	  worden	  
georganiseerd	  en	  uitgevoerd:	  

	  

1. Werkgeversbenadering	  en	  acquisitie	  
2. Voorselectie	  en	  levering	  van	  kandidaten	  
3. Convenanten,	  projecten	  en	  arrangementen	  (inclusief	  scholing)	  
4. Informatie	  en	  advies	  

	  
	  

	  
	  
	  

1. Werkgeversbenadering	  
en	  acquisitie	  

Gecoördineerde	  	  
dienstverlening	  
op	  het	  	  niveau	  
van	  de	  regionale	  
arbeidsmarkt	  
begint	  bij	  	  adequate	  afstemming	  over	  	  marktbenadering.	  Prioriteitssectoren	  en	  ‘key-‐accounts’	  
vormen	  hiervoor	  de	  basis.	  Versnipperde	  werkgeversbenadering	  zoals	  (vereenvoudigd)	  
weergegeven	  in	  deze	  figuur,	  past	  niet	  meer	  bij	  de	  ambities	  en	  doelstellingen	  in	  onze	  regio.	  
Huidige	  ontwikkelingen	  vragen	  om	  een	  nieuwe,	  innovatieve	  aanpak.	  Werkgevers	  hebben	  
behoefte	  aan	  één	  loket	  van	  publieke	  dienstverlening	  die	  hen	  ondersteunt.	  Zij	  hebben	  behoefte	  
aan	  eenduidige	  informatie,	  eenvoudige	  toegang	  en	  een	  goed	  bereikbaar	  aanspreekpunt	  bij	  
publieke	  organisaties.	  Zij	  willen	  gevrijwaard	  worden	  van	  benadering	  uit	  een	  versnipperd	  veld	  van	  
publieke	  organisaties	  voor	  gelijksoortige	  kwesties.	  Daarnaast	  vragen	  ze	  van	  een	  dienstverlener	  
dat	  deze	  zich	  in	  de	  organisatie	  verdiept	  en	  adviseert	  vanuit	  specifieke	  sector-‐	  en	  bedrijfskennis.	  
Accountmanagers	  van	  de	  gezamenlijke	  werkgeversservicepunten	  vertegenwoordigen	  de	  
(dienstverlening	  van	  de)samenwerkende	  partijen.	  
	  
WBS	  als	  gezamenlijk	  systeem	  vervult	  een	  sleutelrol	  in	  een	  gecoördineerde	  
werkgeverbenadering	  met	  heldere	  afstemmingsmomenten	  en	  eenduidige	  regie.	  Bij	  gezamenlijk	  
gebruik	  geeft	  het	  partijen	  en	  individuele	  accountmanagers	  inzicht	  in	  de	  accounts	  (organisaties	  en	  
bedrijven	  in	  de	  regio),	  de	  verdeling	  hiervan	  in	  benadering	  ,	  relatiebeheer	  en	  bediening	  door	  de	  
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verschillende	  publieke	  partners	  en	  de	  status	  van	  de	  relatie	  en	  dienstverlening.	  In	  deze	  context	  
heeft	  WBS	  vooral	  haar	  waarde	  als	  regionaal	  platform.	  Een	  platform	  dat	  dient	  als	  basis	  voor	  
gecoördineerde	  regionale	  dienstverlening	  aan	  werkgevers.	  	  
	  

Met	  werkgeversbenadering	  
en	  acquisitie	  maken	  wij	  slim	  
gebruik	  van	  verschillende	  
kanalen.	  Daarom	  zijn	  wij	  een	  	  
pilot	  gestart	  met	  een	  
regionale	  website	  voor	  
werkgevers.	  Hiermee	  
onderzoeken	  we	  hoe	  online	  
mogelijkheden	  onze	  
communicatie	  en	  
dienstverlening	  ondersteunt.	  
Het	  is	  een	  belangrijk	  middel	  
waarmee	  wij	  ons	  als	  
samenwerkende	  partijen	  richting	  werkgevers	  kunnen	  presenteren	  als	  één	  publieke	  entiteit	  voor	  
dienstverlening	  op	  het	  gebied	  van	  ‘duurzaam	  werk’,	  selectie	  en	  personeelsvoorziening.	  

	  
Marktbewerking,	  relatiebeheer	  
en	  klantenbinding	  willen	  we	  
doorontwikkelen	  naar	  een	  
samenhangende	  kanaalstrategie:	  
een	  aanpak	  gebaseerd	  op	  
samenhangende	  keuzes	  tussen	  -‐	  
en	  inzet	  van-‐	  	  verschillende	  
kanalen	  in	  de	  benadering	  en	  
bediening	  van	  werkgevers.	  In	  de	  
verschillende	  fasen	  van	  
benadering	  en	  dienstverlening	  
zullen	  we	  gebruik	  maken	  van	  de	  
verschillende	  kanalen	  en	  
experimenteren	  met	  nieuwe	  concepten.	  Onze	  klantinteractie	  in	  de	  fasen	  van	  informeren,	  
oriënteren,	  inspireren	  en	  verbinden	  is	  uitermate	  gebaat	  bij	  inzet	  van	  een	  online-‐kanaal.	  In	  
essentie	  gaat	  het	  er	  om	  dat	  de	  inspanningen	  van	  de	  individuele	  accountmanagers	  worden	  
doorgezet	  naar	  een	  “online	  dialoog”	  die	  de	  inspanningen	  van	  een	  accountteam	  versterken.	  Juist	  
de	  wisselwerking	  tussen	  offline-‐	  en	  online-‐	  activiteiten	  versterkt	  het	  totale	  proces	  van	  
werkgeversbenadering	  en	  -‐dienstverlening.	  

2. Voorselectie	  en	  levering	  van	  kandidaten	  
De	  selectie	  en	  levering	  van	  potentiële	  kandidaten	  is	  feitelijk	  het	  hart	  van	  dienstverlening	  aan	  
werkgevers.	  Succesvolle	  bediening	  (voorselectie	  en	  levering	  van	  potentiële	  kandidaten)	  van	  
werkgevers	  is	  afhankelijk	  van	  de	  mate	  waarin	  wij	  in	  staat	  zijn	  dienstverlening	  effectief	  te	  
organiseren	  op	  tenminste	  onderstaande	  kritische	  succesfactoren:	  
o Eenduidige	  segmentatie	  van	  het	  klantenbestand	  werkzoekenden	  op	  basis	  van	  afstand	  tot	  

regulier	  werk,	  arbeidsvermogen	  en/of	  competenties;	  
o Heldere	  registratie	  op	  specifieke	  selectiekenmerken	  en	  klantgroepkenmerken	  op	  basis	  

waarvan	  matching	  effectief	  wordt	  ondersteund;	  
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o 	  Professionalisering	  van	  de	  consulenten/	  werkcoaches	  	  waarbij	  toeleiding	  naar	  de	  
arbeidsmarkt	  een	  belangrijke	  drijfveer	  van	  handelen	  wordt;	  

o Invoering	  van	  relatieve	  specialisaties	  onder	  de	  consulenten	  op	  basis	  van	  de	  specifieke	  inzet	  in	  
het	  dienstverleningsproces	  (inzet	  	  in	  actieve	  toeleiding	  van	  werkzoekenden	  veronderstelt	  
andere	  competenties	  dan	  consulenten	  die	  dichter	  tegen	  de	  WMO	  aan	  werken).	  

	  

Uitgangspunt	  van	  onze	  dienstverlening	  is	  de	  vraag	  van	  werkgevers,	  met	  specifieke	  aandacht	  voor	  
werkzoekenden	  uit	  de	  bestanden	  van	  de	  samenwerkende	  publieke	  partners.	  Dat	  	  betekent	  dat	  
toeleiding,	  scholing	  
en	  matching	  vanuit	  
regionaal	  perspectief	  
plaats	  dient	  te	  
vinden.	  Het	  gaat	  om	  
het	  zoeken	  en	  
vinden	  van	  passende	  
kandidaten	  bij	  
‘preferente	  vraag’	  op	  
regionaal	  niveau.	  
‘Preferente	  vraag’	  
betreffen	  
werkgevers	  en	  vacatures	  die	  mogelijkheden	  bieden	  voor	  doelgroepen	  in	  de	  regio.	  In	  onze	  
regionale	  aanpak	  wordt	  de	  preferente	  vraag	  opengesteld	  voor	  alle	  publieke	  partners	  uit	  de	  regio.	  
Scholing	  en	  doorstroming	  van	  werkenden	  is	  onderdeel	  van	  de	  aanpak.	  Hierdoor	  worden	  aan	  de	  
onderkant	  baanopeningen	  gecreëerd	  voor	  werkzoekenden.	  
	  

Voor	  werkgevers	  betekent	  dit	  een	  bereik	  onder	  werkzoekenden	  op	  regionale	  schaal	  en	  biedt	  dit	  
betere	  kansen	  voor	  personeelsvoorziening	  ‘duurzaam	  werk’:	  invulling	  van	  een	  preferente	  
vacature	  met	  een	  passende	  kandidaat.	  Voor	  gemeenten	  en	  werkzoekenden	  biedt	  een	  breder	  
perspectief	  en	  een	  grotere	  variëteit	  aan	  vacatures	  vanuit	  onderscheidende	  sectoren	  en	  
bedrijven.	  

	  

Uiteraard	  worden	  in	  de	  werving,	  voorselectie	  en	  levering	  van	  kandidaten	  afspraken	  nagekomen	  
en	  procedures	  opgevolgd	  van	  de	  accountmanager	  en	  verantwoordelijke	  voor	  de	  specifieke	  
vacature.	  
	  

3. Projecten	  en	  arrangementen	  
In	  de	  personeelsvoorziening	  richten	  we	  ons	  op	  	  afzonderlijke	  vacatures	  met	  een	  bovenlokale	  
oriëntatie	  en	  specifieke	  projecten	  en	  arrangementen.	  Het	  gaat	  enerzijds	  om	  vraag	  en	  behoefte	  
van	  werkgevers	  die	  al	  geconcretiseerd	  worden	  in	  vacatures	  en	  anderzijds	  gaat	  het	  om	  het	  -‐	  in	  
samenspraak	  met	  werkgevers-‐	  anticiperen	  op	  toekomstige	  vraag.	  Vaak	  spelen	  
scholingsinstrumenten	  hierin	  een	  significante	  rol.	  De	  verwachting	  is	  dat	  regionale	  samenwerking	  
en	  meerwaarde	  voor	  een	  substantieel	  deel	  op	  basis	  van	  regionale	  projecten	  en	  arrangementen	  
tot	  uitdrukking	  zal	  komen.	  Als	  belangrijk	  onderdeel	  van	  de	  dienstverlening	  zal	  onze	  regionale	  
samenwerking	  zich	  ook	  richten	  op	  specifieke	  projecten	  en	  arrangementen.	  Denk	  hierbij	  
bijvoorbeeld	  aan:	  
	  

• opstellen	  en	  coördineren	  van	  arrangementen	  afgestemd	  op	  de	  huidige	  en	  toekomstige	  
vraag	  van	  werkgevers/sectoren	  voor	  verschillende	  klantgroepen	  van	  UWV,	  gemeenten	  en	  
SW-‐bedrijven.	  	  
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• instroomprojecten	  voor	  bedrijven	  en	  sectoren	  waar	  sprake	  is	  van	  groei	  en	  vervangingsvraag	  
(toekomstbanen)	  

• expertise	  t.a.v.	  financieringsconstructies	  ‘werkarrangementen’:	  inzet	  regelingen	  
/voorzieningen	  en	  het	  koppelen	  van	  diverse	  subsidiestromen	  (UWV/gemeenten/provincies,	  
O&O-‐fondsen,	  ministeries,	  ESF,	  EGF,	  etc.)	  

• ondersteuning	  bij	  aanvraag/afhandeling	  van	  regelingen	  en	  voorzieningen	  (arrangementen)	  
• convenanten/afspraken	  met	  werkgevers	  over	  inzet	  werkzoekenden	  met	  minder	  

arbeidsvermogen:	  MVO,	  social	  return.	  
• leer-‐werk	  arrangementen	  en	  andere	  scholingsinstrumenten	  
	  

Meerwaarde	  van	  regionale	  samenwerking	  is	  dat	  wij	  handelen	  vanuit	  een	  regionaal	  inzicht	  in	  de	  
arbeidsmarkt.	  Hierdoor	  zijn	  wij	  eerder	  in	  staat	  specifieke	  patronen	  te	  herkennen	  en	  deze	  te	  
vertalen	  naar	  concrete	  projecten	  c.q.	  instroomarrangementen.	  Het	  organiseren	  van	  slimme	  
financieringsconstructies	  heeft	  een	  betere	  kans	  van	  slagen	  met	  input	  en	  ondersteuning	  van	  de	  
regionale	  samenwerkingspartners.	  
	  

4. Informatie	  en	  advies	  
Voor	  het	  informeren	  en	  adviseren	  van	  werkgevers	  zullen	  we	  slim	  gebruik	  maken	  van	  de	  
verschillende	  kanalen.	  De	  gezamenlijke	  regionale	  website	  vervult	  hierin	  een	  belangrijke	  rol.	  
Pluspunten	  van	  de	  regionale	  website	  zijn	  eenduidige,	  gezamenlijke	  presentatie	  en	  de	  goede	  
bereikbaarheid	  en	  ontsluiting	  van	  informatie.	  
	  

In	  de	  voorlichting	  aan	  werkgevers	  besteden	  wij	  aandacht	  aan	  re-‐integratie,	  arrangementen	  en	  
instrumentarium.	  Dit	  levert	  een	  positieve	  bijdrage	  aan	  de	  bereidheid	  van	  werkgevers	  om	  
ingangen	  te	  creeren	  voor	  werkzoekenden	  met	  kleinere	  kansen	  op	  de	  arbeidsmarkt.	  De	  regionale	  
website	  dient	  hier	  dan	  ook	  in	  te	  voorzien.	  	  
	  

Online	  presenteren	  wij	  In	  eerste	  instantie	  generieke	  en	  specifieke	  informatie	  die	  betrekking	  
hebben	  op	  relevante	  aspecten	  van	  arbeidsverhoudingen,	  personeelsvoorziening	  “duurzaam	  
werk”,	  regelingen	  en	  subsidies,	  arbeidsdeskundig	  advies,	  loondispensatie,	  etc.	  
Aanvullend	  kan	  de	  regionale	  website	  worden	  doorontwikkeld	  en	  ook	  voorzien	  in	  gerichte	  
informatie-‐	  en	  adviesdiensten	  voor	  specifieke	  werkgevers.	  
	  

Informatie	  en	  advies	  bestrijkt	  een	  breed	  spectrum	  aan	  relevante	  onderwerpen:	  
• Informatie	  over	  regelingen	  UWV,	  gemeenten	  en	  WSW-‐organisaties	  en	  andere	  	  

subsidiestromen	  
• Informatie	  over	  projecten	  en	  arrangementen;	  
• Informatie	  over	  leerwerktrajecten,	  stages	  en	  certificering	  als	  leerwerkbedrijf;	  
• Arbeidsmarktinformatie:	  ontwikkelingen	  vraag	  en	  aanbod	  
• Arbeidsdeskundig	  advies	  (aanname	  arbeidsgehandicapten/Wajongers,	  incl.	  inzet	  regelingen	  

en	  Wajong)	  
• Informatie	  over	  toepassing	  nieuwe	  wet-‐	  en	  regelgeving	  (bijv.	  loondispensatie)	  
• Doorverwijzing	  naar	  andere	  (gemeentelijke)	  instanties	  	  
• Arbeidsjuridisch	  advies	  bij	  het	  aanstellen	  en	  ontslaan	  van	  personeel	  
• Voorlichting	  en	  advies	  bij	  reorganisaties	  en	  faillissementen	  (coördinatie	  van	  werk-‐naar	  

werk)	  
• Informatie	  over	  leren/werken	  en	  inzet	  EVC	  
• Informatie	  en	  inzichten	  over	  MVO	  en	  duurzaam	  ondernemen.	  
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7. Ambities	  en	  doelstellingen	  
Ambities	  

Onze	  ambitie	  is	  gestoeld	  op	  de	  gezamenlijke	  visie	  dat	  regionale,	  vraaggerichte	  
werkgeversdienstverlening	  vooral	  substantieel	  bijdraagt	  aan	  de	  economische	  vitaliteit	  van	  	  
Zuid-‐Limburg	  waarvan	  het	  arbeidspotentieel	  in	  onze	  regio	  profiteert.	  De	  verbinding	  tussen	  
economische	  vitaliteit	  en	  mogelijkheden	  voor	  werkzoekenden	  met	  kleinere	  kansen	  op	  de	  
arbeidsmarkt	  gaat	  niet	  vanzelf.	  Het	  vraagt	  inzet	  en	  verbinding	  van	  bestuurders,	  management	  en	  
uitvoering	  in	  de	  volle	  breedte	  van	  de	  regio.	  

	  

We	  hebben	  de	  volgende	  ambities	  met	  elkaar	  uitgesproken:	  	  
1. Het	  ondersteunen	  van	  een	  klimaat	  waar	  de	  economie	  bloeit	  en	  groeit.	  	  
2. Het	  realiseren	  van	  een	  bredere	  participatie	  bij	  burgers	  met	  een	  achterstand	  op	  	  

de	  arbeidsmarkt	  
3. Het	  benutten	  van	  regionale	  kansen	  en	  mogelijkheden	  door	  effectieve	  verbinding	  en	  

samenwerking	  tussen	  de	  drie	  locaties	  en	  gewesten	  
4. Een	  herkenbare	  en	  nadrukkelijke	  positie	  naar	  werkgevers	  als	  professionele,	  publieke	  

dienstverlener	  met	  een	  hoge	  werkgeverstevredenheid	  
.	  	  

Doelstellingen	  
Regionale	  samenwerking	  met	  veel	  publieke	  partners	  betekent	  dat	  iedere	  partner	  haar	  eigen	  
doelstellingen	  inbrengt.	  Dat	  is	  ook	  goed.	  Realistische	  doelstellingen	  van	  de	  afzonderlijke	  partners	  
zijn	  het	  fundament	  van	  onze	  samenwerking	  en	  gezamenlijke	  organisatie.	  De	  meerwaarde	  van	  
samenwerking,	  de	  regionale	  schaal	  en	  de	  gezamenlijke	  ambities	  zorgen	  voor	  de	  verbinding	  en	  
moeten	  tot	  effectieve	  samenwerking	  leiden.	  Dit	  is	  het	  cement.	  De	  overtuiging	  dat	  onze	  regionale	  
samenwerking	  tot	  meerwaarde	  leidt.	  Innovatie	  en	  nieuwe	  werkwijzen.	  Realisatie	  van	  
doelstellingen	  die	  we	  afzonderlijk	  moeilijk	  of	  niet	  kunnen	  realiseren.	  
	  

Doelstelling	  1:	  Marktbereik	  
In	  de	  regio	  Zuid-‐Limburg	  willen	  we	  substantieel	  groeien	  in	  het	  aantal	  transacties	  dat	  wij	  met	  
werkgevers	  boeken	  .	  Doelstelling	  is	  dat	  het	  ‘ketenmarktbereik’	  regionaal	  toeneemt.	  Dat	  
betekent	  dat	  we	  effectief	  zijn	  in	  de	  werkgeversbenadering	  en	  er	  sprake	  is	  van	  een	  groeiend	  
vertrouwen	  bij	  werkgevers	  om	  ons	  als	  publieke	  partner	  in	  te	  schakelen	  bij	  
personeelsvoorziening.	  Wij	  zullen	  inzetten	  op	  ‘prioriteitssectoren’	  en	  ingangen	  creeren	  voor	  
specifieke	  beroepsgroepen	  (b.v.	  MBO	  –	  administratief)	  en	  doelgroepen.	  
	  

Doelstelling	  2:	  	  Vervullingspercentage	  
	  Dankzij	  de	  regionale	  samenwerking	  zijn	  wij	  beter	  in	  staat	  om	  de	  vacatures	  in	  te	  vullen.	  Door	  
effectieve	  contacten	  en	  gebruik	  van	  een	  gemeenschappelijk	  systeem	  hebben	  de	  professionals	  
van	  de	  samenwerkende	  partijen	  een	  goed	  inzicht	  in	  de	  regionale	  vacatures,	  projecten	  en	  
arrangementen.	  Duidelijke	  segmentatie	  van	  het	  bestand	  zorgt	  voor	  goed	  inzicht	  in	  het	  
arbeidspotentieel	  en	  matchingskansen.	  De	  vacatures	  worden	  zo	  omgebogen,	  dat	  de	  werkgever	  
tevreden	  is	  en	  er	  een	  kandidaat	  geplaatst	  kan	  worden.	  De	  werkgever	  krijgt	  steeds	  meer	  kennis	  
van	  de	  mogelijkheden	  van	  de	  diverse	  doelgroepen	  en	  instrumenten	  als	  loondispensatie,	  
detachering	  en	  begeleid	  werken.	  Uit	  ervaring	  en	  onderzoek	  blijkt	  dat	  werkgevers	  met	  ervaring	  
met	  doelgroepen	  vaak	  bereid	  zijn	  opnieuw	  ingangen	  voor	  hen	  te	  creeren.	  
	  

Doelstelling	  3:	  bevordering	  participatie	  ingeschreven	  werkzoekenden	  en	  doelgroepen	  
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Participerende	  gemeenten	  en	  publieke	  partners	  ervaren	  meerwaarde	  van	  de	  samenwerking	  
door	  een	  grotere	  participatiegraad	  van	  werkzoekenden	  uit	  de	  bestanden.	  Door	  het	  benutten	  van	  
de	  regionale	  schaal,	  professionalisering	  en	  methodisering	  leidt	  regionale	  
werkgeversdienstverlening	  tot	  een	  hoger	  rendement	  dan	  op	  basis	  van	  de	  afzonderlijke	  inbreng	  
verwacht	  kan	  worden.	  Samenwerkingspartners	  definiëren	  hiertoe	  realistische	  doelstellingen.	  In	  
de	  samenwerking	  geldt	  een	  professionele	  rapportagediscipline	  die	  past	  bij	  een	  prestatiegerichte	  
organisatie.	  Vastlegging	  in	  en	  rapportage	  uit	  een	  gemeenschappelijk	  systeem	  (WBS)	  zorgt	  ervoor	  
dat	  deze	  doelstelling	  ook	  geborgd	  wordt.	  
	  

Doelstelling	  4:	  Projecten	  en	  arrangementen	  	  
Projecten	  en	  arrangementen	  vormen	  een	  belangrijke	  meerwaarde	  in	  onze	  regionale	  
samenwerking.	  Initiatieven	  voor	  projecten	  	  worden	  door	  alle	  samenwerkende	  partners	  genomen	  
en	  ingebracht	  in	  de	  samenwerking.	  Landelijk	  worden	  verschillende	  arrangementen	  en	  
convenanten	  gesloten	  door	  het	  UWV	  met	  sectoren	  en	  grote	  bedrijven.	  Lokaal	  en	  gewestelijk	  
worden	  er	  vanuit	  gemeentelijk	  initiatief	  en/of	  samenwerking	  met	  bedrijven	  projecten	  gestart.	  
Deze	  worden	  via	  de	  regionale	  samenwerkingsstructuren	  snel,	  efficiënt	  en	  effectief	  uitgerold.	  
Projecten	  en	  arrangementen	  zullen	  door	  regionale	  samenwerking	  effectiever	  en	  succesvoller	  
worden.	  
	  

Doelstelling	  6:	  	  Herkenbare,	  professionele	  dienstverlening	  
Vanuit	  de	  drie	  locaties	  –	  gewesten	  wordt	  eenzelfde	  (basis)pakket	  aan	  diensten	  geleverd	  (zie	  
‘Dienstverleningsconcept’).	  Hiermee	  wordt	  de	  herkenbaarheid	  en	  positionering	  van	  regionale	  
werkgeversdienstverlening	  bevorderd.	  Naast	  afspraken	  over	  te	  realiseren	  doelstellingen	  maken	  
we	  ook	  afspraken	  over	  (kwaliteits)normen	  van	  dienstverlening.	  	  
	  

Doelstelling	  7:	  	  Tevredenheid	  werkgevers	  
Werkgevers	  die	  door	  ons	  ondersteund	  zijn,	  kwalificeren	  onze	  dienstverlening	  boven	  het	  
landelijke	  gemiddelde	  op	  basis	  van	  periodiek	  onderzoek	  door	  het	  UWV.	  
Werkgeverstevredenheid	  wordt	  periodiek	  gemeten.	  Het	  eerste	  onderzoek	  wordt	  een	  half	  jaar	  na	  
startdatum	  uitgevoerd.	  

	  

Doelstelling	  8:	  Social	  Return	  	  
Social	  Return	  is	  een	  uitgelezen	  mogelijkheid	  die	  we	  in	  de	  regionale	  aanpak	  moeten	  benutten.	  
Afstemming	  met	  politiek	  en	  bestuur	  is	  hierbij	  van	  belang.	  Werkgevers	  worden	  bij	  aanbesteding	  
en	  financiering	  tenminste	  gestimuleerd	  om	  ingangen	  te	  creëren	  voor	  mensen	  met	  kleinere	  
kansen	  op	  de	  arbeidsmarkt.	  Complexititeit	  en	  omvang	  van	  de	  problematiek,	  maken	  het	  
noodzakelijk	  dat	  werkgevers	  ook	  steeds	  meer	  een	  actieve	  rol	  zullen	  moeten	  spelen	  in een	  betere	  
aansluiting	  van	  vraag	  en	  aanbod	  op	  regionale	  arbeidsmarkt	  en	  meer	  duurzame	  re-‐integratie	  en	  
uitstroom	  	  naar	  werk	  van	  mensen	  met	  kleinere	  kansen	  op	  de	  arbeidsmarkt.	  
Ook	  naast	  dit	  spoor	  van	  aanbesteding	  en	  financiering	  is	  er	  een	  gezamenlijke	  inspanning	  om	  
werkgevers	  te	  bewegen	  om	  specifieke	  doelgroepen	  	  een	  kans	  te	  geven	  tot	  duurzame	  arbeid	  
en/of	  opleiding.	  	  


