
Sessie 7: 
Vanuit welk Perspectief op Werk kijk jij?

Jeroen de Lange en Eva Jeremiasse



• Welkom en voorstellen

• Filmpje vorming plan West-Brabant

• Interactieve workshop vanuit 3 perspectieven

• West-Brabant op de 3 elementen

• Afronding

Vanuit welk Perspectief op Werk kijk jij?



Filmpje vorming plan West-Brabant

Filmpje

https://dms.licdn.com/playback/C4E05AQESTDkOxtkhyA/552fdb8bd8744578955261f4bdddf319/feedshare-mp4_3300-captions-thumbnails/1507940147251-drlcss?e=1562076000&v=beta&t=ipICkrrUgIFYnAr75uLFzLh4UR_Q0lmzdmWHc0Xky94


• Perspectief op Werk = Match tussen 

werkgevers en werkzoekenden.

• 3 perspectieven: Werkzoekenden, 

Werkgevers en Overheid. 

• Veel andere betrokken partijen, zoals 

Onderwijs.

Interactief: 3 perspectieven



Hoezo Perspectief? Mijn belangen eerst!

Interactief: 3 perspectieven

1. Overheid: Politiek  & 

Publieke uitvoerders

2. Werkgevers, 

bedrijven/organisaties 

3. Werkzoekende &

Uitkeringsgerechtigde 

Doelstelling / Inhoud 

Proces

Organisatie: Wie, Wat 



• Invulformat

• 5 minuten vanuit wisselend perspectief (3 

rondes) + tussendoor reflectie op 

tegenstrijdige perspectieven

• Inzichten om te verplaatsen in een ander 

perspectief: Wanneer zou je wel in actie 

komen?

Interactief: 3 perspectieven



1. Proces:

• Duidelijke bestuurlijke opdrachtgeverschap: werkgevers en overheid

• Koppelen aan bestaande governance (Bestuur Regionaal 

Werkbedrijf, portefeuillehoudersoverleg)

• Betrokkenheid uitvoerende partners: WSP West-Brabant, Regio 

West-Brabant, centrumgemeente Breda

• Wat bepaalt in de regionale doe-agenda, hoe is verder 

aan de uitvoering: een vernieuwde werkwijze om de mensen wel te 

kunnen plaatsen naar werk. 

West-Brabant op de 3 elementen



2. Doelstelling / inhoud:

• Centrale vraag: 

Wat zijn de zwakke punten in de huidige werkwijze van 

de match op de arbeidsmarkt? 

Wat hebben de werkgevers nodig om de plaatsing wel te 

kunnen realiseren van deze doelgroep?

West-Brabant op de 3 elementen



2. Doelstelling / inhoud:

• Investeren in de West-Brabanders door coaching, kwalificaties en 

doorstroom. 

• Ook investeren in de toekomst door het vormen van MKB-clusters 

met onderwijs en werkgevers.

• Keten creëren van continue instroom en doorstroom. 

• Werkplekken creëren, veelal op de laagste functieschalen, niet 

vasthouden aan vacatures met funtie-eisen.

• Uitval wordt in gezamenlijke verantwoordelijkheid opgepakt. We laten 

niemand los.

West-Brabant op de 3 elementen



2. Doelstelling / inhoud:

• 80 werkgevers clusteren over 4 kansrijke branches

• 720 werkfitte werkzoekenden in beeld brengen om te bemiddelen 

richting de 4 branches

• 180 duurzame plaatsingen in West-Brabant

• Uitval van de medewerkers binnen dit project minimaliseren tot onder 

de 10%

Ervaring met een nieuwe methodiek: netwerkstructuur met werkgevers 

voor een duurzaam resultaat!

West-Brabant op de 3 elementen



2. Doelstelling / inhoud:

1. WERK-sessies met 80 werkgevers over 4 kansrijke 

branches

2. Branchestraten met werkzoekenden: ROUTE-kaart en 

TOEKOMST-plan

3. Match met begeleiding en opleiding op maat, 

voor/tijdens/na plaatsing

West-Brabant op de 3 elementen



3. Organisatie:

• Start met WERK-sessies, daarna pas verder invullen

• Maandelijks bestuurlijk overleg

• Projectmanager, 2 projectleider, financiële administratie

• Marketing en communicatie

• Bestaande uitvoeringspartners: VNO NCW / MKB, WSP West-

Brabant, onderwijs, uitzendbureaus, SBB, Regiodeal (RWB).

• Regionale aanpak, extra activiteiten.

West-Brabant op de 3 elementen



Meer informatie: Eva Jeremiasse: 

eva.jeremiasse@west-brabant.eu

mailto:eva.jeremiasse@west-brabant.eu


• Presentaties beschikbaar op dinsdag 2 juli op 

www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdagen 2019: 7 november

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



