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Inzicht	  in	  het	  aanbod	  
ten	  behoeve	  van	  de	  banenafspraak	  
Hoe	  pakt	  de	  regio	  dit	  aan?	  

Piet	  van	  Buuren	  –	  Programmaraad	  

Heleen	  Heinsbroek	  –	  Cedris	  
	  
	  

	  	  	  



Belang	  van	  inzicht	  

•  Mo0e	  PoJers	  Weijenberg	  	  	  

•  Beeld	  voortgang	  decentralisa0es	  sociaal	  domein	  	  
–  Transparan0e	  
	  

•  Regierol	  minister	  BZK	  en	  sturen	  op	  randvoorwaarden	  	  
–  Integrale	  aanpak	  
–  Regionale	  samenwerking	  



Indica0eve	  verdeling	  garan0ebanen	  



Aan	  de	  slag!	  

•  Belangrijk:	  de	  doelgroep	  in	  beeld!	  
•  Werk	  vinden	  én	  werk	  maken	  

–  werkgevers	  stellen	  banen	  en	  werkplekken	  beschikbaar	  
–  passende	  func0es	  organiseren	  via	  job	  carving	  /	  func0ecrea0e	  

Dit	  vergt	  
-‐  voldoende	  geschikte	  mensen	  
-‐  voldoende	  inzicht	  in	  hun	  talenten	  en	  vaardigheden	  
-‐  kennis	  van	  instrumenten	  die	  de	  beperking(en)	  van	  de	  kandidaat	  afzwakken	  en	  de	  

talenten	  versterken	  

•  Gericht	  op	  
–  hogere	  par0cipa0e	  	  
–  voorkómen	  quotum	  bij	  werkgevers	  



Noodzakelijke	  stappen	  

Om	  het	  aanbod	  aan	  mensen	  straks	  te	  kunnen	  matchen	  aan	  
(of	  inpassen	  in)	  de	  beschikbare	  (of	  nieuw	  gecreëerde)	  func0es,	  	  
is	  het	  nodig	  om:	  

–  Het	  aanbod	  aan	  mensen	  (con0nu)	  in	  kaart	  te	  brengen	  en	  actueel	  te	  houden	  
–  Duidelijke	  en	  matchbare	  categorieën	  en/of	  competen0eprofielen/CV’s	  op	  te	  

stellen	  
–  De	  verzamelde	  gegevens	  vast	  te	  leggen	  en	  te	  beheren	  
–  Aantallen,	  verloop	  et	  cetera	  te	  (blijven)	  monitoren	  én	  
	  
–  Anders	  kijken	  naar	  de	  vraag	  van	  ondernemers	  en	  instellingen	  



Wie	  levert	  gegevens	  aan?	  

•  Gemeente*	  
•  Sociale	  Dienst*	   	   	  Regio	  
•  SW-‐bedrijf*	  
•  UWV	  

*Adankelijk	  van	  feitelijke	  situa0e	  in	  het	  werkgebied.	  



Wie	  is	  verantwoordelijk?	  

•  De	  35	  regio’s	  zijn	  eindverantwoordelijk	  voor	  de	  aanbodkant:	  
–  In	  kaart	  brengen	  aanbod	  van	  werkzoekenden	  
–  Matchen	  vraag	  en	  aanbod	  
–  Regelen/leveren	  benodigde	  begeleiding/instrumenten/randvoorwaarden	  
→	  (Marktbewerkingsplan)	  
	  

•  De	  Programmaraad:	  
–  faciliteert	  de	  regio	  met	  informa0e	  (factsheets,	  FAQ,	  handreikingen	  etc.)	  
–  signaleert	  en	  adresseert	  eventuele	  knelpunten	  
–  verzamelt	  en	  verspreidt	  goede	  voorbeelden	  en	  oplossingen	  



En	  hoe	  doet	  ú	  dat	  dan?	  	  

•  Hoe	  brengen	  u	  en	  uw	  partners	  de	  doelgroepen	  transparant	  in	  kaart?	  
•  Wat	  heel	  u	  zelf	  al	  ondernomen?	  
•  Hóe	  doet	  u	  dat?	  Of:	  hoe	  wilt	  u	  dat	  gaan	  doen?	  (sjablonen,	  categorieën,	  

profielen?)	  
•  Hoe	  zorgt	  u	  ervoor	  dat	  uw	  gegevens	  con0nu	  raadpleegbaar	  zijn	  door	  alle	  

betrokken	  partners?	  
•  Hoe	  houdt	  u	  uw	  bestand	  actueel?	  
•  Hoe	  monitort	  u	  de	  match	  van	  vraag	  en	  aanbod?	  
•  Hoe	  verloopt	  de	  samenwerking	  met	  uw	  partners?	  
•  Wat	  heel	  u	  nodig?	  



Meer	  informa0e	  

•  www.samenvoordeklant.nl	  
•  	  	  	  	  	  	  	  @samenvdklant	  
•  E-‐mail:	  pwet@samenvoordeklant.nl	  
•  Schrijf	  in	  voor	  het	  ProgrammaraadJournaal	  
•  Laatste	  implementa0edag	  2014:	  
– Vrijdag	  12/12	  in	  Utrecht	  met	  9	  sessies,	  
Informa0emarkt	  en	  Plenaire	  sessie	  met	  
bestuurders	  van	  de	  35	  arbeidsmarktregio’s	  en	  
staatssecretaris	  Klijnsma	  	  


