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SCHAKELPUNT IN DE PERS
•  De afgelopen periode is een aantal mooie activiteiten van grote landelijke werkgevers beschreven 

in praktijkvoorbeelden:
 - Eén arrangement met bijna duizend winkels (A.S. Watson, praktijkvoorbeeld Programmaraad)
 - Minder bureaucratie, meer mensen aan het werk (Albert Heijn en regio Zwolle, Sprank)
•  Randstad Vakschool en vier regio’s tekenden een arrangement, persberichten van Zwolle, 

Haaglanden, Drenthe en Stedendriehoek & Noord-West Veluwe.
•  Je kunt ons volgen op LinkedIn en Twitter. Daar delen we veel informatie over het Schakelpunt, 

naast bredere info van de Programmaraad. 

CONTACTEN EN AFSPRAKEN MET WERKGEVERS EN REGIO’S
De afgelopen periode hebben we met veel verschillende werkgevers gesproken. De behoefte van de 
werkgever varieert sterk; een aantal werkgevers wenst een compleet landelijk arrangement, soms 
zoekt de werkgever verbinding voor activiteiten in één of enkele regio’s en leggen we onderlinge 
contacten, soms is de conclusie dat we (nog) weinig voor elkaar kunnen betekenen. Uiteraard 
houden we je op de hoogte. Hieronder de planning van concrete arrangementen:
•  Vermaatgroep: werkgever met functies in de horeca en catering voor de brede doelgroep.  

Voor de zomer organiseert het Schakelpunt samen met de Vermaatgroep vijf bovenregionale 
bijeenkomsten om kennis te maken met de regio’s en hen te informeren. 

 Verwachte planning: zomer 2019
• CSU/TZorg: werkgever met functies in de cleaning op verschillende niveaus voor  
 de brede doelgroep. Verwachte planning: zomer 2019
• EW facility services: werkgever met functies binnen de cleaning voor de brede doelgroep.   
 Verwachte planning: tweede helft 2019
• Arriva: Werkgever met diverse functies in het personenvervoer voor de brede doelgroep.    
 Verwachte planning: tweede helft 2019  
•  Rataplan: Werkgever met diverse functies in kringloop en recycling en fietsverhuur en –

onderhoud. Geschikte voor de brede doelgroep. Verwachte planning: tweede helft 2019
•  Praxis: Werkgever met diverse functies en opleidingen in de detailhandel (bouwmarkt en tuin) 

voor de brede doelgroep. Verwachte planning: zomer 2019 
•  Total: Werkgever met banen in de detailhandel (service stations) voor de brede doelgroep. 

Verwachte planning: zomer 2019
•  Ziengs/Scapino: Werkgever met banen in de detailhandel (schoenenzaak) voor de brede 

doelgroep. Verwachte planning: zomer 2019 

http://www.samenvoordeklant.nl/
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/een-arrangement-met-bijna-duizend-winkels
https://www.divosa.nl/sites/default/files/sprank_bestanden/sprank-201810-minder-bureaucratie.pdf
https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/opleiding-op-maat-stoomt-mensen-klaar-voor-arbeidsmarktregio-zwolle
https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/opleiding-op-maat-stoomt-ook-haaglanden-mensen-klaar-voor-de-arbeidsmarkt
https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/opleiding-als-sleutel-naar-werk-arbeidsmarktregio-drenthe
https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/opleiding-op-maat-en-factorwerk-stoomt-mensen-klaar-voor-arbeidsmarkt
https://www.linkedin.com/company/programmaraad/?trk=top_nav_home
https://twitter.com/SamenvdKlant
https://www.samenvoordeklant.nl/schakelpunt-landelijke-werkgevers


WERKGEVERSBIJEENKOMST
Op vrijdag 14 juni vond opnieuw een werkgeversbijeenkomst plaats. Zowel werkgevers met wie al 
een arrangement is afgesloten, als werkgevers waarmee de ontwikkeling loopt, troffen elkaar op 
deze geslaagde middag. Tanja Willemsen vertelde de meest recente ontwikkelingen bij het 
Schakelpunt. Andy Aarts van Praxis en Jon Sanders van de Koninklijke Metaalunie gaven een 
presentatie over hun organisatie en de wijze waarop zij vorm geven aan inclusief ondernemen.  
Ze gingen in gesprek over de uitdagingen en wisselden tips en ervaringen. De meest in het oog 
springende conclusies van de werkgevers zijn:
•  Ervaringen werden gedeeld over nieuwe vormen van speeddates, opleidingstrajecten,  

werken met (deel)certificaten en open hiring.
• CV’s zijn minder belangrijk, we kijken steeds meer naar competenties. 
• Onderzoek niet te lang, ga aan de slag! Je kunt het proces altijd gaandeweg bijstellen.
• De verbinding met operationele adviseurs is essentieel voor succes. Leer elkaar kennen!
• Deel je succes: intern en extern.

SCHAKELPUNT OP DE PRAKTIJKDAG 
Op de Praktijkdag van 27 juni organiseren we een workshop samen met Arriva.

Op de Praktijkdag van 14 maart 2019 organiseerden we twee workshops:
•  De landelijke werkgever ISS laat samen met de arbeidsmarktregio Haaglanden zien hoe zij  

samen de juiste match van kandidaten maken . Klik hier voor de presentatie. 
•  Intervisie met contactpersonen van de arbeidsmarktregio’s
  Centrale vraag die de aanwezigen kozen was: Hoe kunnen arrangementen van het Schakelpunt 

(nog) beter landen in de dagelijkse uitvoeringspraktijk? Het was een mooie sessie waarin veel 
ervaringen zijn uitgewisseld en afspraken zijn gemaakt over activiteiten van de regio’s en  
het Schakelpunt Landelijke Werkgevers. Twee aandachtspunten die onder andere werden 
genoemd waren:

1.  Aandacht voor het interne afstemmingsproces bij de werkgevers (actie voor werkgever en 
ondersteuning vanuit het Schakelpunt).

2. Het werkzoekendenbestand in beeld krijgen en houden (actie voor regio’s).
Een uitgebreid verslag is naar de regio’s verzonden (zie mail 20 maart jl). Wil je (ook) informatie 
ontvangen, laat het ons weten!

http://www.samenvoordeklant.nl/
https://www.samenvoordeklant.nl/schakelpunt-landelijke-werkgevers
https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/uitnodiging-praktijkdag-programmaraad-27-juni-2019#2
https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/sessie_18_iss_en_arbeidsmarktregio_haaglanden_laten_zien_hoe_zij_samen_de_juiste_match_van_kandidaten_maken_incl_resultaten_mentimeter.pdf#overlay-context=nieuws/presentaties-praktijkdag-programmaraad-maart-2019


EVALUATIE SCHAKELPUNT LANDELIJKE WERKGEVERS
In het eerste kwartaal van dit jaar heeft het Schakelpunt een evaluatie uitgevoerd onder werkgevers 
en arbeidsmarktregio’s. Sterke punten van het Schakelpunt volgens jullie zijn onder andere: 
verbindend, meedenkend, één aanspreekpunt organiserend voor werkgevers per regio en 
kennisuitwisseling. Verbeterpunten zijn onder andere de bekendheid van de dienstverlening en 
commitment in de regio’s. Het Schakelpunt bedankt jullie voor de vele input die is gegeven en blijft 
de dienstverlening - in samenwerking met UWV – versterken! Voor meer informatie of tips, 
mail naar Tanja: twillemsen@divosa.nl

SCHAKELPUNT ZICHTBAAR IN DE ARBEIDSMARKTREGIO
Om de regio’s zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, sluiten Mary, Jacqueline en Michiel elk in 
een aantal eigen regio’s meer aan op de uitvoering. We nemen contact met de aanspreekpunten in 
de regio’s op om te kijken hoe we dat op maat het beste kunnen inrichten en waar de behoefte ligt. 
Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een adviseur aanschuift in een account- of wellicht een 
managementoverleg, een dagdeel komt werken op de afdeling of op een andere manier zorgt voor 
herkenbaarheid en bekendheid van het SLW en haar dienstverlening. In het huidige of het komende 
kwartaal maken we hiervoor een eerste afspraak met onze aanspreekpunten. 

OPROEPJE: PRAKTIJKVOORBEELDEN
We zijn altijd op zoek naar goede praktijkvoorbeelden van de regio’s en de werkgevers met wie we 
in gesprek zijn. Daarmee kunnen we van elkaars successen leren. Wil je ze delen? Mail naar Mary: 
mvandelooij@samenvoordeklant.nl 

KALENDER
27 juni 2019                   Praktijkdag Programmaraad in Gooiland Hilversum
24 september 2019      Bijeenkomst arbeidsmarktregio’s
29 oktober 2019           Bijeenkomst werkgevers en regio’s
7 november 2019         Praktijkdag Programmaraad in het Muntgebouw in Utrecht
   Voor de Praktijkdag in november kun je gebruik maken  
   van de voorinschrijving.
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