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• Deelnemers informeren over beleid en 

strategie van de Werkzaak Rivierenland  

• Delen welke keuzes zijn gemaakt en waarom 

• Hoe hebben we het aangepakt?  

– Hoe pakken we het aan?  

– Welke resultaten tot nu toe?  

– Actuele knelpunten en dilemma’s  

Doelstelling en programma  



De droom van Werkzaak 

De opdracht voor Werkzaak Rivierenland:  wij 
verbinden vraag en aanbod waardoor talent wordt 
benut en iedereen meedoet in Rivierenland! 
Ook als je langdurig werkloos bent of een 
arbeidshandicap hebt 
Dat vraagt maximale inspanning van werkgevers en 
werkzoekenden: kansen bieden en pakken…  
Die maatschappelijke opdracht is van ons allemaal 



Businessmodel Werkzaak Rivierenland  



• Werkzaak: primair ontwikkeling en opleiding 

naar werk, daarnaast uitkeringsinstantie  

• Iedere aanvraag screenen op 

arbeidspotentieel: per direct, op termijn  

• Focus op doelgroep 40-80% WML  

• Inzet tegen reële loonwaarde  

• Zie ook: meerwaarde realiseren voor 

werkgevers  

• Praktische consequenties van dit principe  

Werk gaat voor uitkering  



Toegevoegde waarde realiseren voor drie klanten  



Drie perspectieven:  
samen maken we het waar 

maatschappij 

werkgever 

werkzoekende 



• Hoogste prioriteit  

• Werkgevers gesprekken 

arbeidsmarktontwikkelingen 

• WGD / WSP: marketing en acquisitie kanaal  

• Ontwikkelen van waardevolle diensten voor 

werkgevers:  

• Matchen: Individueel / Groepsdetachering  

• Personeelsdiensten  

• Partnership in productie en dienstverlening  

• Waarde voor waarde; geen fooien!  

 

Toegevoegde waarde voor werkgevers   



• Integrale systemen (WBS, Sonar, GWS enz.) 

• Perverse prikkels in doelstellingen 

• Cultuurontwikkeling 

• Kennisverbreding 

• Koersvastheid  

• Organisatiestructuur en processen 

• Kernwaarden 

Consequenties voor interne organisatie 



• Welke meerwaarde  

• Hoe realiseren we die?  

• Welke dilemma’s en knelpunten ontmoeten 

we daarbij?  

• In welke richting zoeken we de oplossingen?  

Meerwaarde realiseren voor gemeenten  



 

 

 

 

 

 

 

 

“In Bouwmensen Rivierengebied gaat, na een geslaagde proef, 

structureel vluchtelingen helpen aan een baan in de bouw. 

Werkzaak heeft daarover afspraken gemaakt met Vluchtelingenwerk en 

bouwopleider Bouwmensen uit Geldermalsen. Die zullen vanmiddag 

definitief worden bekrachtigd”. 

 

Meerwaarde voor maatschappij in Rivierenland 



• Prijsconcurrentie tussen Wsw en loonwaarde  

• Prijsconcurrentie tussen uitvoerders in de 

wijde regio  

• Doorstroom naar reguliere dienstverbanden  

• Wel / niet zelf gaan ondernemen met 

detachering P-wetters 

• Omvormen medewerkers naar externe 

gerichtheid 

• In welke richting zoeken we de oplossing?  

Welke dilemma’s en knelpunten in de praktijk 

 



• De werkzaak als onderneming; als 

intermediair  

• Contrast met Wsw tarieven  

• Doorrekenen van alle doelgroep – 

dienstencombinaties: zoeken naar positieve 

exploitatie basis met inzet LKS, begeleiding, 

portfolio van diensten aan bedrijven en 

instellingen  

• Samenvatting in businessmodel Werkzaak  

Keuzes: een anders verdienmodel P-wet  



Businessmodel Werkzaak Rivierenland  



• Doorzetten focus op waarde creëren; klanten 

centraal  

• Planmatig processen verbeteren en 

verspillingen terugdringen   

• Welke dilemma’s en knelpunten komen we 

tegen?  

• In welke richting lossen we die op?  

Lean maken van processen  



Verspillingen in het bedrijfsproces  



• Wat houdt mij nu wakker? 

• Waar moeten we mee aan de slag?  

– Koers gemeenten?  

– Opvoeden werkgevers: reële tarieven voor 

toegevoegde waarde  

– Doorontwikkeling 

Werkgeversdienstverlening 

– Prijsconcurrentie oude Wsw uit de 

omgeving  

– … te weten  

 

Prioriteiten uitbouw strategie in 2017-2018   




