Schakelpunt Landelijke Werkgevers

NIEUWSBRIEF MEI 2020
CORONA EN HET SCHAKELPUNT

Het platform NLWerktDoor is eind april gelanceerd; een initiatief van werkgevers, overheid,
onderwijs en vakbonden (Perspectief op Werk). Werkgevers in de cruciale sectoren kunnen hun
personeelsbehoefte aangeven en deze vraag wordt doorgeleid naar de regio’s. Ook kunnen
werkgevers hun personeel of hun nu niet-gebruikte materieel aanbieden. Zo verbinden we
bedrijven en personeel via de regio’s. Lees meer >.
Op samenvoordeklant.nl is een subpagina ingericht: Corona maatregelen m.b.t. het sociaal domein.
Je vindt er een overzicht van de relevante maatregelen/regelingen, handige links voor ondernemers
en werkgevers, idem voor werknemers en werkzoekenden en praktijkvoorbeelden.

SCHAKELPUNT IN DE PERS
EW FACILITY SERVICES EN VERMAAT GROEP GAAN ERVOOR
AMSTERDAM, 16 DECEMBER 2019
Landelijk arrangement met EW Facility
Services en de Vermaatgroep door UWV
en Schakelpunt Landelijke Werkgevers.
Jacqueline Mooiman (Schakelpunt) en
Mathieu van Druenen (LWSP UWV): “Door
één aanpak te introduceren, maken we
het makkelijker voor werkgevers.” Zie ook
Schoonmaakjournaal en Eemskrant
PRAXIS BETER ZICHTBAAR VOOR MENSEN MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT
AMSTERDAM, 14 FEBRUARI 2020
Praxis heeft op 13 februari landelijke
samenwerkingsafspraken ondertekend
met alle 35 arbeidsmarktregio’s, zowel
UWV als gemeenten zijn hierbij
aangesloten.
Samen met UWV en het Schakelpunt
Landelijke Werkgevers zet Praxis zich in om
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gemakkelijker aan werk te helpen.
Praxis is de eerste bouwmarkt met gelijksoortige afspraken die de bemiddeling van kandidaten uit de bestanden van UWV en gemeenten regelen.
Het is voor het eerst dat vanuit alle 35 arbeidsmarktregio’s de publieke partijen zijn aangesloten.

CONTACTEN EN AFSPRAKEN MET WERKGEVERS EN REGIO’S
Sinds de nieuwsbrief in december 2019 zijn met verschillende landelijke werkgevers afspraken
gemaakt of verbindingen gelegd over het aan de slag helpen van mensen met afstand tot werk.
De behoeften van de werkgevers variëren sterk, blijkt keer op keer. Hieronder de stand van zaken,
in aanvulling op de twee arrangementen bij ‘Schakelpunt in de pers’:
Axxicom Thuishulp: Ondanks de corona-crisis zet Axxicom Thuishulp door om landelijke afspraken
vorm te geven. Het proces loopt en de betrokken 14 regio’s zijn geïnformeerd. Ook UWV is aangesloten.
Cycloon Post- en Fietskoeriers: Het arrangement met Cycloon, in samenwerking met de collega van
UWV vormgegeven, is verstuurd aan de desbetreffende regio’s. De implementatie wordt
vormgegeven zodra de omstandigheden dit weer toelaten. Reacties zijn welkom.
EW Facility Services: Op dit moment is een voorlopige vacaturestop vanwege Corona. Het verzenden
van de nieuwsbrieven gaat gewoon door en regio’s en jobcoaches weten elkaar te vinden. We
houden contact!
GreenFox: De gesprekken over het arrangement met Greenfox lopen. Een moment voor afronding en
verzending is nog niet gepland.
Keolis: Samen met de landelijk adviseur van UWV en regionale medewerkers van UWV en gemeente
wordt gewerkt aan een wervings- en opleidingsplan voor de lange termijn voor deze vervoersdienst.
Dit zal de basis vormen voor een later op te stellen arrangement.
ISS Facility Services: In 2019 hebben drie arbeidsmarktregio’s het arrangement met ISS getekend.
In 2020 wordt samen met ISS gekeken in welke arbeidsmarktregio’s er nog meer kansen zijn. Op dit
moment is er een vacaturestop
PO-/VO-raad, de Baanbrekers: Dit arrangement is gericht op verbinding van de sector onderwijs
met de regio’s. Het komt voort uit het streven om de inclusiviteit binnen deze sector te vergroten.
Het arrangement is momenteel in behandeling bij de besturen van de PO- en VO-raad (primair en
voortgezet onderwijs). De prioriteit ligt momenteel begrijpelijkerwijs bij het vormgeven van
aangepast onderwijs.
RataPlan: De pilot met kringloopwinkels van Rataplan is succesvol gebleken en wordt uitgebreid.
De gesprekken hierover zijn gaande. Het streven was om de uitbreiding, samen met de collega van
UWV, in het eerste kwartaal af te ronden. Door Corona bleek dit niet haalbaar. De contacten richten
zich nu op ondersteuning en waar mogelijk op vooruit kijken naar ontwikkelingen.
Vermaat Groep : Ook bij horeca- en catering organisatie Vermaat Groep staan de vacatures even
on hold. We blijven de regio’s goed informeren over de verdere stappen.
Het definitief maken van de samenwerking met Servauto (Total) en met Ziengs/Scapino loopt wat
vertraging op vanwege Corona.

OPBRENGST ENQUÊTE/BEHOEFTEPEILING EIND 2019
In de vorige nieuwsbrief was een enquête opgenomen waarin je je behoefte kon aangeven aan het
Schakelpunt. De respons was 14 van de 35 regio’s. Hieronder de resultaten:
1.	Doelgroepen waarvan jullie graag zien dat deze speciale aandacht krijgen: Drie regio’s zien
graag de volledige, brede doelgroep bediend. De doelgroepen van langdurig werkloze doelgroep,
de Baanafspraak, 45+ en statushouders worden door bijna alle regio’s aangemerkt als doelgroep
voor arrangementen.
2.	Met de branches waarop het Schakelpunt zich richt, zijn 12 van de 14 regio's die reageerden
volledig tevreden. Vanuit twee regio’s worden aanvullingen of beperkende voorstellen gedaan.
De opmerkingen nemen we natuurlijk mee in onze dienstverlening.
3.	Onderwerpen in arrangementen; veel overeenstemming. Bijna alle regio’s zien regulier werk
als belangrijkste onderdeel. Ook de praktijkroute, werkervaringsplaatsen en de ontwikkeling van
de taalcomponent worden vaak genoemd. Deze onderdelen werden al meegenomen in onze
gesprekken met werkgevers, en dat blijven we doen.
4.	Suggesties voor nieuwe werkgevers: alle genoemde werkgevers hebben we opgenomen in onze
prospects. Met werkgevers als BAM, McDonalds, Jumbo en Facilicom zijn al contacten gelegd.
Tot slot: enorm bedankt voor jullie reacties. Jullie input helpt ons om van zoveel mogelijk
toegevoegde waarde te zijn voor de regio’s en landelijke werkgevers!

JAARVERSLAG (EINDRAPPORTAGE) 2019
Graag deelt het Schakelpunt de resultaten van 2019. Samen met de werkgevers, de regio’s en
UWV hebben we prachtige opbrengsten behaald! Alleen al bij de eerste vier werkgevers (AH, ISS, AS
Watson en Randstad) zijn minimaal 950 medewerkers in dienst gegaan! Sinds 2017 zijn nu
afspraken met 10 werkgevers, uitgewerkt in 227 regionale arrangementen en die minimaal 1326
baanopeningen betekenen. Daar mogen we echt trots op zijn. Lees meer >.

ONLINE COMMUNICATIECAMPAGNE WERKGEVERSANNONU.NL VOOR WERKGEVERS
De online campagne Werkgeversannonu.nl is uitgesteld en wordt momenteel aangepast aan de
huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Het streven is de campagne te lanceren in de eerste helft
van juni 2020 (voor de zomer) en nogmaals een boost na de zomer.

“De werkvloer van morgen vraagt werkgevers anno nu.”
Sinds half april is de website werkgeversservicepunten.nl in de lucht; een postcodezoeker die
werkgevers naar het juiste WSP verwijst. Deze is ontwikkeld met de regio’s in het kader van de
online communicatiecampagne Werkgeversannonu. Het platform NLWerktDoor maakt ook gebruik
van deze postcodezoeker.

RECENTE ONTWIKKELINGEN
Hosting Schakelpunt per 2021
In afstemming met oa. SZW en VNG is besloten dat de dienstverlening van het Schakelpunt
structureel wordt ingebed (incl financiering). Daarvoor geldt een oproep aan de regio’s; welke regio
heeft interesse om het Schakelpunt vanaf 2021 te ‘hosten’ en de landelijke dienstverlening voor
werkgevers in samenwerking met UWV vorm te geven. Heb je interesse, neem contact op met Bert
Schriever (bert.schriever@vng.nl)
Dennis “Doen met kENNIS” (VNG)
“Hoe richt je een kennisbank in voor de adviseur werkgeversdienstverlening voor het tijdig, efficiënt
en helder adviseren over werkgeversregelingen naar de werkgever?” Het Schakelpunt dacht mee over
deze vraag. Zo ontstond Dennis, een landelijke tool, met doorklikmogelijkheden naar arbeidsmarktregio’s. Door middel van filters kan de professional (en op den duur de werkgever zelf) in
één oogopslag zien welke lokale, regionale en landelijke instrumenten van toepassing zijn voor een
specifieke kandidaat en deze eenvoudig aanvragen. Door transparantie en gebruiksgemak worden
regio’s verleid tot harmonisatie van instrumenten en processen. Dennis is op 1 april 2020 live gegaan
voor drie arbeidsmarktregio’s als pilot (Zwolle, Noord-Holland Noord en Midden-Gelderland).
Geïnteresseerd in Dennis? Neem dan contact op met Anton van der Gaag van de VNG (anton.
vandergaag@vng.nl).

WEBSITE SCHAKELPUNT LANDELIJKE WERKGEVERS
De website van het Schakelpunt is weer vernieuwd: blader gerust door de algemene informatie, de
flyer, overzicht van contactpersonen, antwoorden op veelgestelde vragen en praktijkvoorbeelden. Ook
kan je deze informatie doorsturen naar collega’s of relevante contacten!

TERUGKOPPELING BIJEENKOMSTEN
1. Werkgevers en regio’s: Omdenken
Op 4 februari 2020 kwamen werkgevers en
arbeidsmarktregio’s weer samen in het
prachtige Kasteel Woerden. Het programma
(presentatie) stond in het teken van inspireren
en omdenken©. Experts van Omdenken gaven
een korte cursus hóe we konden omdenken: niet
‘problemen oplossen’ maar gebruik maken van
wat er ís en dat tot je voordeel laten werken. Brainteaser! Ook vertelden
werkgevers wat de beleving is van de samenwerking tot nu toe,
gingen we met stellingen aan de slag en bekenden we kleur door
'te stemmen met de voeten'.
De waardering van de bijeenkomst overtrof al onze verwachtingen:
een 8.4. De complimenten hebben we met een grote smile ontvangen.
De tips passen we al toe. En besloten is dat we naar aanleiding van
de binnengekomen reacties nog twee bijeenkomsten zouden willen
organiseren dit jaar: één voor werkgevers, en één voor werkgevers
en regio’s samen (zie kalender).
2. Praktijkdag 12 maart 2020 - Schakelpunt Landelijke Werkgevers en Banen in het Onderwijs
Samen met Peter Vos en Joppe van Woudenberg van Baanbrekers (PO/VO-Raad) gaf het
Schakelpunt een workshop op de Praktijkdag, de laatste dag tot nu toe dat evenementen van
meer dan 100 bezoekers nog konden plaatsvinden. Met twee keer een klein gezelschap bespraken
we de ontwikkelingen rondom inclusiviteit in het primair onderwijs en de toegevoegde waarde
van het Schakelpunt in samenwerking met UWV, ondersteund door een presentatie.

KALENDER
Voor 2020 staan diverse bijeenkomsten gepland. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom corona
zal bekeken worden in welke vorm deze al dan niet door gaan.
25 - 28 mei

Praktijkweek Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt: online workshops

11 juni

Online bijeenkomst werkgevers: kennisuitwisseling

16 juni

Online bijeenkomst Contactpersonen Schakelpunt Landelijke Werkgevers

Najaar

Bijeenkomst voor werkgevers en regio-contactpersonen (onder voorbehoud)

			

Eindejaarsborrel (onder voorbehoud)

5 november

Praktijkdag Nieuwegein (onder voorbehoud)
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