	Wat doet de
‘Vliegende Brigade’?
Om kandidaten te kunnen selecteren voor de Banenafspraak

te ondersteunen. Denk aan werkinstructies, PowerPoint-presentaties

dat gemeenten, UWV en SW-bedrijven in arbeidsmarktregio’s

De Vliegende Brigade helpt arbeidsmarktregio’s verder door het geven

Brigade’ kan hen hierbij helpen.

het uitvoeren van kwaliteitscontroles en het beantwoorden van

moet je weten wat ze willen en kunnen. Daarom is het zo belangrijk
het werkzoekendenbestand ‘transparant’ maken. De ‘Vliegende

en voorbeeldteksten voor bijvoorbeeld uitnodigingen aan kandidaten.
van workshops, het monitoren van het aantal klantprofielen,
vragen (hulplijn).

De Vliegende Brigade werkt in opdracht van de Programmaraad,
een samenwerkingsverband van Divosa, VNG, UWV en Cedris.

De Vliegende Brigade promoot ook het gebruik van de onlangs

Ze kan arbeidsmarktregio’s adviseren over (het aanpassen van)

gelanceerde kandidatenverkenner banenafspraak. Dit instrument

werkprocessen en het gebruik van de systemen UWV Portaal voor

helpt werkgevers en intermediairs om inzicht te krijgen in de

Gemeenten; Sonar en WBS. Sonar is een landelijk systeem om klanten

doelgroep van de banenafspraak en om snel en gemakkelijk

door middel van klantprofielen vindbaar te maken en te volgen. WBS

kandidaten te vinden die mogelijk goed bij een organisatie passen.

is een systeem voor vacatureregistratie, matching en het bijhouden

De kandidatenverkenner banenafspraak bevat anonieme profielen

van informatie over werkgevers.

en is beschikbaar op werk.nl.

Na een introductiegesprek met uitvoering, managers en

Meer informatie over de Vliegende Brigade is te vinden op de website

eventueel bestuurders stelt de Vliegende Brigade een plan van

http://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/vliegende-brigade-voor-

aanpak op. Indien gewenst gebeurt dit in samenspraak met het

transparantie-van-het-bestand. Hier staan ook de contactgegevens

regionale projectteam. Het vindbaar maken van de kandidaten

van de programmamanager Banenafspraak bij UWV Astrid Hendriks

wordt ondersteund door middel van de toolkit ‘Transparantie

en de projectleider Transparantie bij de Programmaraad Renate

banenafspraak’. Deze toolkit – die is samengesteld door de Vliegende

Westdijk, die op verzoek naar de arbeidsmarktregio’s komen om

Brigade - is te vinden op het Gemeentelijke Informatie Portaal (GIP),

uitleg te geven over transparantie.

een applicatie binnen het UWV Portaal.
Zie voor meer informatie over de gemeenschappelijke ICT-basis:
De toolkit bevat materiaal om het ‘transparant maken’ van
kandidaten via de systemen van het UWV Portaal voor Gemeenten

http://www.samenvoordeklant.nl/transparantie-ict

Samen vernieuwen we de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden

