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BESTAANDE WERKGEVERSACCOUNTS
Het Schakelpunt is aardig op stoom. Zo zijn er dit jaar landelijk 151 kandidaten uit de gemeentelijke 
doelgroepen van de ‘banenafspraak’ ingestroomd bij Albert Heijn. Met 19 regio’s zijn inmiddels 
samenwerkingsafspraken gemaakt. Met PostNL worden mooie afspraken gemaakt bij de nieuwe 
depots in regio Stedendriehoek, Amsterdam en Noord-Limburg En inmiddels doen bijna alle regio’s 
mee met het arrangement met A.S. Watson, het moederbedrijf van Kruidvat en Trekpleister.  
Met Randstad Techniek zijn 5 mooie bijeenkomsten geweest in het land en concrete afspraken 
worden nu gemaakt. Met ISS Facilities zijn we veelvuldig in contact. En met Defensie hebben  
we geprobeerd om de wervingscampagne te ondersteunen, en hopelijk verdiepen we die 
dienstverlening. We zijn er trots op dat jullie dit voor elkaar gekregen hebben!

 
NIEUWE WERKGEVERSACCOUNTS
Ondertussen voeren we verkennende gesprekken met uiteenlopende werkgevers in onder meer  
de logistiek, de facilitaire dienstverlening, de catering en de retail. Ook werkgeversorganisaties als de 
Metaalunie hebben interesse. Maatwerk per werkgever, goede afstemming zowel binnen de 
werkgever als met de regio’s, daar kost tijd. Op 22 januari ontmoeten jullie al een aantal nieuwe 
(potentiële) werkgevers. Verdere informatie horen jullie dan!

 
HOEVEEL VACATURES EN PLAATSINGEN LEVERT DIT OP?
Onlangs hebben we jullie gevraagd de stand van zaken rondom de zes landelijke pilot-werkgevers 
door te geven (zie mail van Jacqueline Mooiman op 18 oktober jl). We vragen dit uit omdat we erg 
benieuwd zijn naar de opbrengst. Wat kunnen we samen leren van de ervaringen tot nu toe? Komen 
de banen los bij de werkgevers? Worden de juiste kandidaten gevonden? Welke ondersteuning kan 
het Schakelpunt nog bieden en/of kunnen we elkaar helpen?
 
Veel arbeidsmarktregio’s hebben de stand van zaken al doorgegeven, een paar ontbreken nog. Het 
zou mooi zijn als we voor 15 januari het beeld voor alle arbeidsmarktregio’s compleet hebben. Heb je 
vragen, neem dan gerust contact op.

http://www.samenvoordeklant.nl/
https://www.samenvoordeklant.nl/schakelpunt-landelijke-werkgevers


TWEE NIEUWE ADVISEURS
Het Schakelpunt-team is onlangs uitgebreid met twee nieuwe adviseurs: Jacqueline Mooiman  
en Michiel Huisman. Binnenkort komen zij samen met Mary van de Looij langs bij alle arbeids-
marktregio’s. De meeste werkgevers hebben hen al ontmoet. De verdeling van branches ziet er 
als volgt uit:
• Mary van de Looij: zorg en detailhandel
• Michiel Huisman: overheid, productie, logistiek, bouw en techniek
• Jacqueline Mooiman: schoonmaak & horeca en zakelijke dienstverlening
En ik, Tanja Willemsen, doe de projectleiding.

 
ACTUALISEREN
In de kerstperiode zullen we de webpagina actualiseren (inclusief de flyer, FAQ’s en het overzicht 
contactpersonen van de arbeidsmarktregio’s). 

 
BESTE WENSEN
Rest ons jullie allemaal een plezierige kerst en een gelukkig nieuwjaar te wensen en jullie hartelijk te 
bedanken voor al het werk dat het afgelopen jaar is verzet. De inzet door jullie in de regio's en door 
jullie, landelijke werkgevers, is essentieel om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk 
te helpen. Dank daarvoor!

KALENDER
22 januari 2019 Arbeidsmarktregio's en Werkgevers
14 maart 2019 Intervisie Arbeidsmarktregio's (tijdens Praktijkdag Programmaraad)
14 juni 2019 Intervisie Werkgevers
24 september 2019 Intervisie Arbeidsmarktregio's
29 oktober 2019 Arbeidsmarktregio's en Werkgevers

http://www.samenvoordeklant.nl/
https://www.samenvoordeklant.nl/schakelpunt-landelijke-werkgevers
https://www.linkedin.com/in/maryvandelooij/
https://www.linkedin.com/in/jacqueline-mooiman/
https://www.linkedin.com/in/jacqueline-mooiman/
https://www.linkedin.com/in/tanja-willemsen-8b4517/
https://www.samenvoordeklant.nl/schakelpunt-landelijke-werkgevers
https://www.samenvoordeklant.nl/schakelpunt-landelijke-werkgevers
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