
Welkom

Els Stokman (Kwartiermaker Regionaal Werkbedrijf Noord Holland Noord), 

Dolf Kloosterziel (Regiomanager/MKB Nederland) 

Katja van der Vet (Communicatie Strateeg/Made in May)



Programma

• Inleiding en uitgangspunten van het project

• Projectaanpak, doel, doelstellingen en uitgangspunten

• Hoe is de strategie ontwikkelt en wat is het resultaat

• Interactieve sessie: wat kunt u met deze aanpak in uw regio(s)



Regionaal Werkbedrijf/ de Banenafspraak

• Sociaal Akkoord: afspraak tussen kabinet en sociale partners om 125.000 
extra banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking 
(100.000 markt/25.000 overheid)

• Doelstelling landelijk 2015/2016: 20.500 extra banen

• Doelstelling regio Noord-Holland Noord 2015/2016: 575 extra banen 



Aanpak regio Noord-Holland Noord

• Regionale samenwerking van gemeenten, UWV, werkgevers- en 
werknemersorganisaties, onderwijs om deze doelstelling met elkaar te 
realiseren/RPA-NHN

• Regionaal Werkbedrijf (stimuleren/activeren/aanjagen)



Projectresultaten 
Regionaal Werkbedrijf NHN

• Transparantie vraag en aanbod vacatures en kandidaten

• Een aanspreekpunt voor werkgevers: Werkgeversservicepunt

• Inzet van aanvullende dienstverlening aan werkgevers (functiecreatie, 
aanvragen subsidie, training begeleiding op de werkvloer)

• Eenduidig regionaal afgestemd instrumentarium (loonkostensubsidie, 
loonwaardebepaling en no- riskpolis)



Een aanspreekpunt voor werkgevers 
(WerkgeversServicepunt NHN)

• Communicatiestrategie/campagne als onderdeel van het projectplan

• Samenwerking publieke organisaties en werkgeversservicepunt

• Vanuit werkgevers 



Ambitie 2016/2017



Realiteit 2015



De doelgroep in dienst

Vertrekpunt ondernemers 
bekendmaken met de doelgroep



De ondernemer bereiken

Aanpak ondernemers op het podium



Ondernemers vertellen het elkaar

Ondernemers vertellen het verhaal



De pre van het WSP - 100.000 banen: 
een zegen voor het bedrijfsleven? 

Samenwerking is noodzakelijk om maatschappelijke doelstelling vorm te 
geven van de inclusieve arbeidsmarkt



Welke elementen van de Smaakmakers 
campagne passen in jouw regio 



Campagne strategie 

• Doelgroep: Werkgevers

• Doel: kansen laten zien om te werken met mensen met een afstand tot 
arbeidsmarkt

• Afzender: 1 afzender = WSP

– Informeren van werkgevers over groep potentiele werknemers

– Een platform bieden aan werkgevers om bekendheid te genereren 
voor hun bedrijf en maatschappelijke betrokkenheid

– Bijzondere werknemers gewaardeerd laten zijn door hun werkgevers



Uitrol en werkwijze

• Belofte: Onbekend maakt Onbemind. Dus Kansen laten zien! Verrassend 
en positief

• Campagneteam samenstellen met stakeholders

• Centrale middelen set: on- en vooral ook offline

– Digitaal Platform

– Offline bijeenkomsten/laagdrempelig kijkje in de keuken

– Advertenties

– Social Media (o.a. bereiken ondernemersverenigingen)

– Overige middelen



Onzesmaakmakers.nl



Introductie video



Bedrijfsfilm



Advertentie



Flyer



Succesvolle recepten App.



Smaakmakers op locatie



Give-away



Interactieve sessie: 4 personen per groep

VRAAG: 

Zou deze aanpak in jouw regio werken?

• Wat wel en waarom?

• Wat niet en waarom?

Gezamenlijke terugkoppeling



Nog één laatste vraag of 
opmerking?



Bedankt
Veel succes in jouw regio

voor meer informatie over deze aanpak/campagne kan je contact 
opnemen met Els Stokman: 

06 - 11 08 47 97
elsstokman@rpa-nhn.nl.



Meer informatie

• www.samenvoordeklant.nl

• @samenvdklant

• E-mail: info@samenvoordeklant.nl

• Schrijf je in voor het ProgrammaraadJournaal

• Presentaties maandag 14 december beschikbaar

• Volgende implementatiedag Q1 - 2016

• SVP evaluatieformulier invullen

http://www.samenvoordeklant.nl/
mailto:info@samenvoordeklant.nl

