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Utrecht, 13 maart 2013 
 



De	  par'cipa'ewet	  

•  De	  bundeling	  én	  kor/ng	  van	  re-‐integra/ebudge4en	  als	  gevolg	  van	  de	  
par/cipa/ewet	  hee:	  duidelijk	  implica/es	  voor	  gemeenten,	  zowel	  financieel	  als	  in	  de	  
uitvoering	  

•  Gemeenten	  zijn	  op	  zoek	  naar	  een	  structurele	  oplossing	  voor	  de	  
arbeidsmarktproblema/ek	  tegen	  lage	  kosten	  

•  Op	  korte	  termijn	  zoekt	  de	  gemeente	  een	  oplossing	  

De	  partcipa/ewet	  zorgt	  voor	  een	  grote	  uitdaging	  bij	  gemeenten	  



Met	  Werk	  gaat	  deze	  uitdaging	  graag	  aan	  

•  Met	  Werk	  is	  een	  samenwerking	  van	  vier	  werkmaatschappijen	  van	  USG	  People	  
•  Samen	  met	  gemeenten	  en	  bedrijfsleven	  helpt	  Met	  Werk	  werkzoekende	  aan	  het	  
werk	  

•  Met	  Werk	  zorgt	  voor	  duurzame	  plaatsingen	  van	  de	  direct	  bemiddelbare	  
werkzoekende	  

•  Voor	  mensen	  met	  een	  grotere	  afstand	  tot	  de	  arbeidsmarkt	  biedt	  Met	  Werk	  
maatwerk	  begeleiding	  gericht	  op	  duurzame	  arbeidspar/cipa/e	  

Met	  Werk	  biedt	  een	  totaalpakket	  voor	  zowel	  direct	  bemiddelbare	  
werkzoekende	  als	  mensen	  met	  een	  afstand	  tot	  de	  arbeidsmarkt	  



Basisprincipe:	  



+	  

+	  

+	  

=	  

Voor	  gemeenten	  +	  UWV:	  
•  In	  kaart	  brengen	  en	  categoriseren	  WWB-‐

bestand	  
•  Capaciteit	  voor	  screening	  	  en	  vastleggen	  

informa/e	  
•  Realiseren	  van	  een	  besparing	  op	  het	  i-‐deel	  

Voor	  werkzoekenden:	  
•  Sollicita/etrainingen	  	  
•  Begeleiding	  naar	  vaste	  en	  flexibele	  banen	  
•  Jobcoaching	  	  
•  Vakinhoudelijke	  trainingen	  	  

Voor	  bedrijven:	  
•  Vervullen	  vacatures	  	  
•  Commercieel	  interessant	  tarief	  
•  Zekerheid	  via	  proefplaatsingen	  
•  Bijdrage	  aan	  SROI-‐verplich/ng	  
•  Ondersteuning	  bij	  administra/e	  en	  begeleiding	  

Doel:	  
•  Werkloosheid	  duurzaam	  aanpakken	  	  

Opzet:	  
•  USG	  en/teit	  met	  centrale	  aansturing	  
•  Landelijk	  opererend	  netwerk	  
•  Samenwerking	  werkmaatschappijen	  

–  Personeel	  
–  Dienstenpakke4en	  	  
–  Exper/se	  en	  netwerk	  

Methode:	  
•  Direct	  	  plaatsbare	  kandidaten	  snel	  aan	  

baan	  helpen	  
•  Moeilijk	  plaatsbare	  kandidaten	  naar	  werk	  

begeleiden	  met	  maatwerk	  begeleiding	  

Met	  Werk	  is	  een	  totaalproposi'e	  van	  Start	  People,	  
Unique,	  Creyf’s	  en	  USG	  Restart	  

Met	  Werk	  maakt	  gebruik	  van	  het	  netwerk	  en	  de	  kennis	  van	  de	  	  
vier	  werkmaatschappijen	  



Ervaringen	  met	  een	  Publiek-‐Private	  samenwerking	  

•  UWV-‐USG	  Restart	  
•  Van	  een	  tradi/onele	  verhouding	  opdrachtgever	  –	  opdrachtnemer	  naar	  PPS	  
•  Pro-‐ac/ef	  inspelen	  op	  belangen	  opdrachtgever	  
•  Creëert	  vertrouwen,	  waardering	  en	  flexibiliteit	  	  
•  Gezamenlijk	  optrekken	  naar	  1	  doelstelling	  

Win	  -‐	  win	  voor	  werkgever	  en	  werknemer	  



USG	  Restart	  en	  UWV	  werken	  samen	  voor	  Albert	  Heijn	  

•  2006:	  eerste	  gesprekken	  AH	  en	  USG	  Restart	  -‐>	  AH	  wil	  1	  vaste	  samenwerkingspartner	  
•  Vanaf	  april	  2007	  formele	  samenwerking	  t.a.v.	  instroom	  
•  USG	  Restart	  bezoekt	  alle	  filialen	  van	  AH	  en	  creëert	  draagvlak	  voor	  de	  samenwerking	  
•  Het	  UWV	  haakt	  aan	  bij	  de	  samenwerking	  in	  2009	  
•  De	  ‘teller’	  stond	  op	  90	  Wajongers	  in	  dienst	  bij	  de	  start	  van	  de	  samenwerking	  
•  Doelstelling	  van	  Albert	  Heijn	  is	  minimaal	  een	  wajonger	  in	  elk	  filiaal	  

Albert	  Heijn,	  UWV	  en	  USG	  Restart	  al	  meer	  dan	  vier	  jaar	  partners	  	  



De	  aanpak:	  

•  Voorselec/e	  en	  voordracht	  kandidaten	  (UWV	  en	  USG)	  
•  Plaatsen	  van	  de	  kandidaat	  (USG	  ism	  AD-‐er	  UWV)	  
•  Ondersteuning	  aanvragen	  subsidieregelingen	  (USG	  en	  UWV)	  
•  Directe	  invoer	  naar	  Robidus	  die	  administra/e	  verder	  oppakt	  (USG)	  
•  Coachen	  van	  de	  werknemer	  en	  collega’s	  op	  de	  werkplek	  (USG)	  
•  Doorplaatsen	  als	  dienstverband	  niet	  over	  kan	  van	  BT	  naar	  OT	  (USG	  ism	  UWV)	  
•  Landelijk	  partner	  in	  de	  beleidsafspraken	  rondom	  Wajong	  (USG	  en	  UWV)	  



De	  resultaten:	  

•  614	  kandidaten	  op	  de	  loonlijst	  van	  de	  eigen	  winkelorganisa/e	  
•  40	  %	  vaste	  aanstelling	  
•  150	  kandidaten	  op	  de	  loonlijst	  bij	  de	  franchise	  ondernemers	  
•  Ook	  ac/ef	  binnen	  andere	  Ahold	  onderdelen	  
•  Doelstelling	  2012:	  instroom	  van	  125	  kandidaten	  
•  Resultaat	  2012:	  instroom	  van	  249	  kandidaten	  	  
•  1200	  plaatsingen	  over	  een	  periode	  van	  5	  jaar	  
	  
•  De	  kers	  op	  de	  taart:	  UIL-‐award	  2012!!	  

Partnerschap	  loont	  



Geheim	  van	  het	  succes	  
	  
•  Eén	  aanspreekpunt	  per	  organisa/e	  (UWV,	  AH	  en	  USG	  Restart)	  
•  Organisa/es	  die	  elkaar	  kennen	  en	  bereid	  zijn	  in	  elkaar	  te	  investeren	  
•  Strak	  ingeregelde	  processen:	  
−  Beleid	  -‐>	  doel	  +	  afspraken	  
−  Administra/e	  -‐>	  directe	  lijnen	  USG	  Restart	  <-‐>	  Robidus	  
−  Plannen	  HR	  -‐>	  hoe	  zorg	  jij	  ervoor	  dat	  in	  iedere	  winkel	  1	  werkt	  
−  Interne	  communica/e	  -‐>	  herhaling	  van	  de	  boodschap	  bij	  alle	  3	  de	  par/jen.	  
−  Afstemming	  op	  alle	  niveaus	  van	  de	  3	  par/jen	  

•  Een	  gezamenlijk	  belang/doel.	  Zoveel	  mogelijk	  wajongers	  plaatsen	  bij	  AH	  
	  



Na	  4	  jaar	  samenwerken:	  

•  Regionale	  projec4eams	  
•  Inzet	  van	  HR-‐businesspartner	  AH	  –	  medewerker	  WSP	  UWV	  –	  contractmanager	  USG	  
•  Uitrol	  naar	  andere	  bedrijfsonderdelen	  
•  Uitrol	  naar	  andere	  organisa/es	  al	  dan	  niet	  gelinkt	  aan	  AH	  
 

Daarnaast	  hee:	  deze	  PPS	  ruimte	  gegeven	  aan	  crea/viteit	  die	  weer	  	  
andere	  mooie	  samenwerkingen	  hee:	  doen	  ontstaan	  







De	  Dutch	  Career	  Cup	  	  is	  een	  samenwerking	  tussen	  UWV,	  
USG	  Restart,	  St	  Lifegoals	  en	  30	  voetbalorganisa'es	  

•  Sport	  inze4en	  voor	  de	  re-‐integra/e.	  
•  Deelnemers	  via	  een	  maatschappelijk	  
spor4raject	  aan	  een	  betaalde	  baan	  
helpen	  

•  Voetbalclubs	  hun	  maatschappelijke	  
verantwoordelijkheid	  laten	  tonen	  

De	  Dutch	  Career	  Cup	  een	  spor/eve	  uitdaging	  

Doelstellingen	  



De	  samenwerking:	  USG	  –	  UWV	  –	  St.	  Lifegoals	  –	  Clubs	  

Wie	  doet	  wat?	  
•  St.	  Lifegoals,	  USG	  Restart	  en	  UWV	  zijn	  verantwoordelijk	  voor	  het	  aan	  boord	  halen	  
van	  de	  clubs	  

•  UWV/gemeente	  en	  USG	  Restart	  zijn	  verantwoordelijk	  voor	  de	  werving	  van	  
kandidaten	  dit	  gebeurt	  middels	  mailingsac/es,	  wervingsdagen	  (op	  de	  club),	  
banendagen,	  benadering	  scholen,	  etc.	  

•  St.	  Lifegoals	  organiseert	  samen	  met	  de	  clubs	  de	  landelijke	  toernooidagen	  
•  De	  club	  regelt	  een	  trainer,	  regelt	  tenues,	  vervoer	  en	  verdere	  trainingsfaciliteiten	  
•  De	  club	  en	  USG	  Restart	  bewerken	  en	  enthousiasmeren	  de	  businessclub	  
•  St.	  Lifegoals	  verzorgt	  de	  PR	  en	  marke/ng	  
•  USG	  Restart	  verzorgt	  i.s.m.	  UWV	  de	  begeleiding	  en	  plaatsing	  van	  de	  kandidaten	  

Vaste	  contactpersonen	  met	  een	  eenduidige	  doelstelling	  



Resultaten	  van	  de	  Dutch	  Career	  Cup	  

•  Con/nue	  instroom,	  met	  nu	  ruim	  600	  deelnemers!	  
•  Elke	  2	  maanden	  een	  landelijke	  compe//edag	  met	  meer	  dan	  30	  	  deelnemende	  
teams!	  

•  Van	  de	  eerste	  groep	  deelnemers	  (300)	  zijn	  er	  nu	  al	  ruim	  200	  aan	  werk	  geholpen!	  
•  Elke	  maand	  sluiten	  nieuwe	  clubs	  zich	  aan,	  nu	  al	  30!	  

	  



Waardering	  vanuit	  VU	  Connected	  

“Dutch	  Career	  Cup	  is	  een	  
vernieuwend	  concept	  binnen	  de	  
re-‐integra'ebranche,”	  zegt	  decaan	  
van	  de	  Faculteit	  der	  
Bewegingswetenschappen	  VU	  
Peter	  Beek	  namens	  de	  jury.	  
“Wajongers	  vallen	  vaak	  buiten	  de	  
boot	  in	  de	  maatschappij	  en	  Dutch	  
Career	  Cup	  helpt	  deze	  doelgroep	  
op	  een	  aansprekende	  manier	  de	  
koppeling	  te	  maken	  tussen	  sport	  en	  
werk.”	  	  

	  
	  
	  
Het	  ideële	  project	  Spor'ef	  	  
De	  Spor/viteit	  Prijs	  2012	  is	  
onderdeel	  van	  het	  ideëel	  project	  
Spor/ef	  van	  VU	  Connected.	  Hierin	  
werkt	  VU	  Connected	  aan	  een	  
duurzame	  aanpak	  van	  onspor/ef	  
gedrag	  en	  wil	  hiermee	  een	  
posi/eve	  bijdrage	  	  



Waardering	  vanuit	  Movisie	  

•  MOVISIE	  Par/cipa/eprijs	  	  

•  De	  MOVISIE	  Par/cipa/eprijs	  bekroont	  jaarlijks	  een	  project	  dat	  de	  par/cipa/e	  van	  kwetsbare	  
groepen	  bevordert	  

•  De	  winnaar	  van	  de	  eerste	  MOVISIE	  Par/cipa/eprijs	  2012	  is	  Dutch	  Career	  Cup.	  In	  haar	  rapport	  
schrij:	  de	  jury	  over	  het	  project	  waarbij	  sport	  wordt	  ingezet	  voor	  arbeidsbemiddeling:	  "Dit	  is	  
het	  ei	  van	  Columbus!	  Het	  project	  s'muleert	  jongeren	  met	  een	  beperking	  om	  ac'ef	  mee	  te	  
doen	  en	  dat	  resulteert	  in	  de	  beste	  kansen	  voor	  een	  plek	  op	  de	  arbeidsmarkt."	  	  





Cristel Poortenaar-van Linder,  
Algemeen directeur 
telefoon: 036 - 538 24 77 
e-mail: info@metwerk.nu  


