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Rijke ervaringenoogst bij werkconferentie Ontsluiting Werkzoekendenbestand
Regio’s delen én vermenigvuldigen ervaringen
Werkzoekenden uit de bestanden van gemeenten
en UWV worden aan werk geholpen door hun cv’s
te ontsluiten en matchen met hulp van uitzendbu
reaus. Om de samenwerking in de 35 arbeidsmarktre
gio’s een extra impuls te geven (naast een financiële
impuls door het ministerie van SZW) organiseerde de
Programmaraad 2 oktober 2013 in Utrecht een werk
conferentie voor het Project Ontsluiting Werkzoeken
denbestand. Naast de ervaringen en lessen in twee
regio’s spraken de aanwezigen praktijkgericht over
ideale samenwerking, succesvolle matching en de
(on)mogelijkheden van Werk.nl.

den bij de uitzendbureaus. “Hierdoor ontstaat beter zicht
op hun kwaliteiten buiten hun cv en komen kandidaten
on top of mind bij intercedenten”, schetst projectleider
Mandy Leenpoel van de gemeente Goes. Het is voor
werkzoekenden meteen een waardevolle sollicitatieervaring.”
Na de kennismaking worden kandidaten minimaal twee
weken actief bemiddeld door het uitzendbureau. “Via
bestaande vacatures en door out of the box voor hen aan
de slag te gaan”, aldus Leenpoel. Hierna volgt een terugkoppeling naar de klantmanager bij gemeente of UWV.
Uitzendbureaus werken in Zeeland bij het project
Astrantia op basis van no cure no pay en krijgen bij een
Vermenigvuldigen door te delen, is
plaatsing een vaste fee, gekoppeld
het kernthema van de werkconferentie
aan de plaatsingsduur (250 euro voor
voor projectleiders en vertegenwoor3 maanden, 500 voor zes maanden en
Astrantia
digers van gemeenten, uitzendorgani1000 euro voor 12 maanden).
saties, UWV en SW-bedrijven uit de 35
Een belangrijke stap die Randstad heeft
Zeeland blijkt
arbeidsmarktregio’s. In haar welkomstgezet, is de speciale aandacht voor
een bloemenkind
woord licht projectleider Renate Westselectie van intercedenten die bij dit
dijk de bedoeling van de dag toe. “Het
project passen. “Mensen die de maatEn opeens wil
Project Ontsluiting Werkzoekendenbeschappelijke betrokkenheid al sterk in
iedereen samenwerken
stand draait nu volop in veel regio’s. Het
zich hebben”, typeert rayon
manager
wordt overal verschillend aangevlogen.
Kees van Hassel. “Zeker belangrijk
bloemen en bijtjes
Dat was precies de bedoeling om meer
omdat matchen van de doelgroep niet
ervaring op te doen met publiekprivate
eenvoudig is. Hierbij worden uitzenddat werkt
samenwerking. We gaan nu ervaringen,
organisaties traditioneel sterk gestuurd
successen, knelpunten en oplossingen
op marges en snelle matching. In dit
altijd
delen, om ze met elkaar te vermeniggeval is persoonlijke aandacht extra
vuldigen”, aldus Westdijk.
belangrijk. Dat geeft vaak de doorslag.”
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Afsluitend geeft ze de ruim 70 aanweziDit jaar 130 beoogde werkzoekenden
gen een inspirerend citaat mee. Success
aan een baan helpen, blijkt wel een
occurs when your dreams get bigger than your excuses.
zware opgave op de huidige arbeidsmarkt. In september was de helft van 570 cv’s ontsloten en stond de telZeeland: persoonlijke aandacht
ler op 14 plaatsingen (minimaal 12 weken voor 16 uur
Als eerste van twee praktijkcases wordt de aanpak in de
per week). Er zijn meer personen bemiddeld, maar die
regio Zeeland gepresenteerd. Hier werken 13 gemeenvoldoen niet aan de plaatsingsnorm. Leenpoel: “Dat zijn
ten en UWV samen met uitzendorganisaties (waaronder
ongeveer nog eens dertig personen. Ook zij doen waarper subregio steeds één grote speler: Randstad, Tempodevolle werkervaring op, maar we kunnen hen niet meeTeam en Manpower), om werkzoekenden uit de bestantellen. We blijven iedereen goed volgen, want veel menden aan een baan te helpen. Een belangrijke stap is
sen stromen uiteindelijk door naar ander werk.”
uitgebreide persoonlijke kennismaking van werkzoeken-

In de zaal wordt gevraagd naar de keuze voor uitzendbureaus. Hoe is die tot stand gekomen? Leenpoel: “Dat
gebeurt vanuit de Zeeuwse subregio’s. Aansluiting van
meer uitzendorganisaties is zeker mogelijk en welkom.”

ding van werkzoekenden om cv’s op Werk.nl te plaatsen (met handhaving op inschrijving). Ook het idee
een eigen uitzendorganisatie voor gemeenten en
UWV te formeren, is op een tafelkleed vastgelegd.

De eerste ronde world cafe sluiten deelnemers af door
Tijdens de eerste van twee rondes world café, gaan de
hun belangrijkste inzicht op een post-it briefje te schrijdeelnemers rond tien tafels in een ontspannen setting
ven en – op weg naar de lunch – op de muur naast de
aan de slag met uiteenlopende vraagstukken op het
uitgang te plakken. Een kleine greep uit de oogst:
gebied van boeien, binden, activeren en borgen in de
arbeidsmarktregio. Hoe komt de ideale samenwerking
• Eén portal voor werkgevers;
tussen private en publieke partijen tot stand? Hoe zijn
• Minder sturen op procedures, meer elkaar opzoeken
werkgevers in de publiekprivate samenwerking te binvanuit mogelijkheden;
den, boeien, activeren en borgen? En hoe verhoudt
• Samenwerking moet vooral samen zijn!
flexibele arbeid zich tot de Participatiewet en wat zijn
(Gedeelde doelen, verantwoordelijkheid, dedicated);
de wensen? Allemaal zaken die aan de tafels besproken
• Netwerken/organisaties verbinden, daarna koppelen
worden onder leiding van een moderator.
aan personen;
Vertrouwen, transparante samenwerking, elkaar deel
• Focus op je kracht. Publiek: arbeidsfit maken.
genoot maken, korte lijnen en bureaucratie omzeilen
Privaat: bemiddeling;
(om snelheid te maken), worden genoemd als belang• Waarborgen kwaliteit van cv’s op Werk.nl;
rijke voorwaarden voor succesvolle samenwerking.
• Werk.nl werkt, maar je moet weten hoe;
Dit blijkt uit de plenaire terugkoppeling van de modera• De eerste samenwerking is een feit, nu verder
toren. Wetgeving kan nog een stuk flexvriendelijker om
uitwerken;
werkzoekenden via tijdelijke banen te laten uitstromen
• We willen eigenlijk hetzelfde!
en werkervaring te laten opdoen. Een aandachtspunt
• Zorg voor duidelijke afspraken en een eigenaar bij
voor de Participatiewet, maar bijvoorbeeld ook voor de
elke partij;
Wet structuur uitvoering werk en inkomen (suwi). “Die
• Laat het middel (Werk.nl) geen doel op zich worden;
wordt vaak niet als ondersteunend ervaren”, aldus mode• Ken je klant en arbeidsmarkt;
rator Maarten Dolfing (Ministerie van SZW). Aan twee
• Wet aanpassen aan flexibel werk;
tafels waar de Participatiewet het hoofdthema is, ont• Infrastructuur bouwen … (kost tijd);
staan ideeën om bijvoorbeeld aanvraagperiodes te ver• Er is veel te verbeteren in samenwerking, maar geniet
korten en een basisinkomen te verstrekken. Ten aanzien
ook van wat je nu al samen hebt.
van extra begeleiding van werkzoekenden reist de vraag in hoeverre ook zorOnderstaand een kort verslag van de
ginstellingen hieraan kunnen bijdragen
uitkomsten per tafel:
Borgen
als een werkzoekende ook al contact
1 Hoe is de samenwerking tussen private
met hen heeft.
Lessen geborgd op
en publieke partijen-IST?
Om succesvolle publiekprivate samenpost-its
De samenwerking verkeert in uitwerking te stimuleren, wordt verder
probeerfase. Publieke partijen willen
geopperd meer verbindingen te leggen
Maar als dit echt werkt
meer vraaggerichte werkgeversdienst
tussen de vele initiatieven die momenkunnen wij
verlening en uitzendbureaus helpen
teel ontstaan. “En maak de samenwerdaarbij. Zij hebben die focus. Hun inzet
king minder persoonsafhankelijk door
elkaar
bij workshops voor werkzoekenden is
de structuren en netwerken te versterwaardevol. Als ultiem samenwerkingsken”, aldus een andere moderator.
samen
verband wordt Baanbrekend genoemd.
Uitzendbureaus zijn soms nog wel voorOp de papieren tafelkleden zijn ook
toch ook gezellig
zichtig. Ook samenwerking met concurinzichten en ideeën van deelnemers
tatoeëren?
renten kan remmend werken.
geschreven en verzameld voor landelijke terugkoppeling in de Program© congresdichter.com
2 Hoe ziet de ideale samenwerking tus
maraad. Hierop wordt ook gepleit
sen private en publieke partijen er uit?
voor onder andere: meer gezamenlijke
Ideale samenwerking ontstaat met partners die samen
doelen stellen, meer expertise delen en andere belodoelen stellen, elkaar begrijpen (doelen en werkwijze)
ningsvarianten voor uitzendorganisaties 
(bijvoorbeeld
en samenwerken vanuit ieders kracht en expertise. Met
achteraf op resultaat). Betere promotie van Werk.nl
duidelijke verantwoordelijkheden (korte lijnen) en één
richting werkgevers, praktische hand
leidingen voor
gezicht richting werkgevers. De uitvoering (lokaal!)
de gebruikers en een nadrukkelijker rol en begeleiTafelgesprek: samenwerking

gebeurt vooral door private partijen, hun publieke partners faciliteren vooral en stellen kader met voldoende
werkruimte.
3 H
 oe komen we tot die ideale samenwerking tussen
private en publieke partijen?

Persoonlijk contact tussen gemeenten, UWV en uitzendbureaus is belangrijk. Om elkaar te leren kennen en
begrijpen. Dat kan bijvoorbeeld door regelmatig samen
op één kantoor te werken of samen pad te gaan. Belangrijk is ook dat alle partijen iemand aanwijzen die verantwoordelijk is voor de samenwerking. Goede samen
werkingsafspraken (en die nakomen) zijn essentieel om
te zorgen dat de samenwerking niet alleen afhankelijk is
van een paar mensen.
4 W
 elke verbinding kunnen SW-bedrijven maken/krijgen
in de publiekprivate samenwerking?

Samenwerking met SW- bedrijven komt
niet altijd van de grond, maar wordt
over het algemeen wel als zeer noodzakelijk en wenselijk beschouwd. Dit met
het oog op stageplekken, reguliere uitstroom en netwerkverbreding. Dit vraagt
dat belangen worden losgelaten of bijeengebracht. Kleinere verbanden hebben de voorkeur.

Samenwerking dwingt ook tot realisme: er is een kloof
tussen wensberoepen en bemiddelingsberoepen. Het
project help ook bij het vinden van invulling voor de
gewenste samenwerking. De samenwerking tussen uitzendbureaus onderling wordt versterkt (vacatures delen)
en het dwingt werkzoekenden zich adequaat te presenteren op Werk.nl.
8 H
 oe krijgen arbeidsmarktregio’s de registratie van
WWB-gerechtigden op Werk.nl?

Deelnemers vinden dit vooral verantwoordelijkheid
van de klant. Zij benadrukken nut en noodzaak en
ondersteunen (workshops). Benadrukt werd: niet teveel
pamperen. Vroegtijdig (bij werkgesprek) controleren
op inschrijving, zorgt voor 40% meer instroom. Onderscheid maken tussen ‘blijvers’ (harde kern), ‘groeiers’
(activeren) en ‘vertrekkers’ (binnen 6 maanden beschikbaar) helpt ook. Er is behoefte aan duidelijker voorlichting en instructie(filmpje) voor klanten
en professionals.

Kanskaart

Beeldschoon
Intercedent

Stedenvierkant: praktisch doen wat kan

Na de pauze wordt opnieuw een concrete aanpak in een regio belicht, in dit
geval het Gelderse ‘stedenvierkant’ (Apeldoorn, Deventer, Zutphen en HarderJij zoekt mijn baan
wijk). Op initiatief van de uitzendbranen ik naar jou
che is hier samenwerking met UWV en
5 Hoe kunnen we werkgevers in de
gemeenten ontstaan die in de praktijk
Mag ik daarvoor
publiekprivate samenwerking binden,
groeit. “Niet volledig vooraf uitgetekend.
ook zo’n kanskaart?
boeien, activeren en borgen?
De samenwerking en processen ontstaan
De samenwerking voor het project Ontdoor met elkaar aan de slag te gaan en
© congresdichter.com
sluiting Werkzoekendenbestand geeft
te doen wat kan. Daarbij is er ruimte
boost aan samenwerking en vraagt om
voor ‘aanpassingen onderweg’ en subvoortzetting. Lokale/subregionale aanpak biedt kansen
regionale invulling”, zegt regiomanager Marianne Lentz
dichtbij werkgevers. Met persoonlijke dienstverlening,
van UWV Werkbedrijf. “De aanpak is niet opgehangen
breder dan vacatures, bereid werkgevers voor op de toeaan targets, maar aan c ommitment. Met financiering als
komst, overvraag ze niet, geef goede nazorg en promoot
ondersteuning, niet als doel.”
Werk.nl. Voorwaarde tot succes is ken je klant: werkgeVolgens een vouchersysteem kunnen geselecteerde
vers en werkzoekenden.
werkzoekenden uit de bestanden een ‘Bonus HELP Kaart’
krijgen voor hulp bij een deelnemend uitzendbureau.
6 Hoe verhoudt flexibele arbeid zich tot de Participatiewet
Dat krijgt een vergoeding van 35 euro voor hulp aan de
en wat zijn de wensen?
werkzoekende met zijn cv en plaatsing op Werk.nl. “Als
Flexibel en tijdelijk werk verhoogt kansen op duurzame
consultant krijg je daarbij gelijk ook feeling met de kanuitstroom uit een uitkering. In de uitvoering ontstaan
didaat”, zegt uitzendondernemer Cor Spronk. “Dat is heel
praktische bezwaren. Kandidaten vrezen financiële
belangrijk.”
benadeling en de uitvoering blijkt administratief ingeVervolgens kunnen werkzoekenden ook een ‘Bonus
wikkeld en kostbaar. Genoemde oplossingen: blokkeren
KANS Kaart’ krijgen, waarvoor een uitzendbureau hen bij
uitkering en per maand verrekenen, verkorten aanvraagminimaal twee relaties aanbiedt (vergoeding 25 euro).
periode bij hernieuwde inschrijving, verstrekken basisSpronk: “Dan is je tijdsinvestering van één of anderhalf
inkomen. Bij moeilijk bemiddelbare groepen met een
uur per kandidaat in ieder geval gedekt met in totaal
zorgproblematiek kan ook de zorg een rol spelen.
60 euro. Geen vetpot, maar goed werkbaar. Voor extra
begeleiding van werkzoekenden in de vorm van een
7 Wat is de bijdrage van dit project aan de integrale visie
stage of cursus zijn bij de publieke partijen extra geldvan de arbeidsmarktregio?
potjes beschikbaar.”
Het brengt culturen (gemeente en commercie) bij elkaar
Door de praktische aanpak is volgens beide betrokkenen
die elkaar nodig hebben en kunnen leren van elkaar.
een belangrijk vliegwiel van samenwerking op gang

gekomen. Hierbij werken ook uitzendbureaus onderling
samen. Spronk: “Het gaat ook om gunning. Dat is wederkerig.”
Na uitreiking van 150 vouchers zijn tot en met september 12 plaatsingen gerealiseerd. Lentz: “Dat lijkt misschien weinig, maar ik betwijfel dat sterk op de huidige
arbeidsmarkt. Wat mij betreft is het een mooi start
resultaat. Het gaan er ook zeker meer worden. Als ik het
enthousiasme zie dat is ontstaan, moet de samenwerking wel beklijven voor de toekomst. Want dit doe je niet
alleen voor 60 euro per werkzoekende”, aldus de regiomanager. “Wij zijn klaar voor 2014.”

‘stok’. Begeleiding is gewenst om de kwaliteit van cv’s te
vergroten.

Ook op de tafelkleden zijn weer uiteenlopende ideeën
en inzichten gedeeld. Met veel nadruk op het belang dat
Werk.nl goed moet functioneren met actuele en kwalitatieve cv’s. “Alleen werkfitte werkzoekenden moeten
online worden ontsloten”, aldus een gespreksdeelnemer.
Bij het matchen, geloven werkgevers een uitzendbureau
met een goede kandidaat eerder dan de gemeente met
iemand uit ‘de bakken’, aldus een andere conclusie. Om
te matchen zijn ook nieuwe ideeën op de tafels vastgelegd. Bijvoorbeeld om kandidaten zichzelf te laten introTafelgesprek: matchen
duceren, met een promofilmpje op Werk.nl. Of door hen
Matchen van vraag en aanbod staat centraal in de
direct mee te nemen naar een gesprek met een werktweede ronde van het world cafe rond de tien tafels.
gever. Want “Werk.nl is matchen met het hoofd, maar
Welke uitdagingen en ideeën zijn er voor het gebruik
match vooral met je hart”, typeert een gespreksdeel
van Werk.nl? Wat is een kwalitatief goed cv? Hoe ervaren
nemer.
werkgevers het project? En werkzoekenEn wat is een goed cv? “Leer kandidaten
den? En hoe kunnen O&O fondsen (zoals
zich te onderscheiden”, tipt iemand. En:
STOOF) een rol spelen? Allemaal vrazorg voor een eigen Word-cv naast het
Uitvaart
gen waarover de aanwezigen in gesprek
standaard systeem-cv. “Dat is heel waargaan.
devol. Daar wordt mee gewerkt.”
Nazorg bij
Werk.nl is hard in ontwikkeling en over
Op de vraag hoe O&O fondsen een groarbeidsbemiddeling
het gebruik bestaan klachten, maar
tere rol kunnen spelen, wordt gepleit
dit zijn ook veel onjuiste beelden en
voor eenvoudiger procedures, meer ontLekker klef
mythen, concluderen twee verschilschotting van de gelden van fondsen en
plakje cake
lende tafels los van elkaar. “Er wordt ook
als voorbeeld wordt verwezen naar het
bij de koffie
veel gepapegaaid”, typeert moderator
‘Duits model’.
Dick Schuur (aanjager van de ProgramDe werkloze
maraad) tijdens de plenaire terugkoppeUiteraard zijn ook deze inzichten en
is niet meer
ling. “De PR moet beter, maar let op: als
ideeën van deelnemers verzameld voor
iedere regio straks is aangesloten, gaat
landelijke terugkoppeling in de Program© congresdichter.com
er iets moois gebeuren.” Aan een andere
maraad. Daarnaast schrijven alle aanwetafel wordt als belangrijke drempel het
zigen een actie op die ze de volgende
gebruik van DigiD genoemd. Dit werkt belemmerend
dag gaan uitvoeren. Nadat ‘de actie voor morgen’ is ingeomdat niet iedereen er goed mee uit de voeten kan.
leverd, ontvangen alle aanwezigen hem na ongeveer
Richting werkgevers is het belangrijk de negatieve
een week als herinnering per post, zodat de les ook na
beeldvorming rond WWB’ers weg te nemen, is een
de werkconferentie voortleeft en niet ‘verdampt’ in de
andere conclusie. Tip: binnenkomen met een hele goede
dagelijkse drukte.
kandidaat. “En zeg eens tegen een werkgever: ook u
kunt in de WWB terechtkomen”, zegt moderator Donald
Onderstaand een kort verslag van de uitkomsten per
Wermuth (UWV). “Maar de essentie is ook: wees heel
tafel:
eerlijk over de doelgroep. Bekijk en benoem de sterke
1 Welke uitdagingen/drempels van Werk.nl ben je
en minder sterke kanten van een kandidaat.” Ook zijn
tegengekomen en hoe zijn die opgelost? Welke ideeën/
andere bemiddelingsvarianten denkbaar, naast de traervaringen kun je delen om SONAR en Werk.nl ‘schoon’
ditionele sollicitatiegesprekken. Bijvoorbeeld een ronte houden?
detafelsessie met werkgevers en werkzoekenden. “Dan
Er is sterke behoefte aan meer kwalitatieve en actuele
ontstaat er zeker iets”, is de verwachting rond een van de
cv’s. Kandidaat moeten goed benaderbaar zijn: anoniem
tafels.
cv minder als uitgangspunt. De inschrijving van arbeidsHoe kunnen werkzoekenden gestimuleerd worden
fitte werkzoekende moet de standaard zijn. Uiteraard
zich in te schrijven en hun gegevens actueel te houmoet het systeem goed werken. De promotie kan beter
den? Door hen te ondersteunen en stimuleren, concluzodat meer werkgevers het gebruiken. Want Werk.nl kan
deert een andere tafel die hierover sprak. Vooral kiemeer dan veel marktpartijen nu denken.
zen voor de ‘wortel’, in plaats van de spreekwoordelijke

2 H
 oe stimuleer je WWB’ers zich in te schrijven op Werk.nl
en dat te blijven doen na verloop van 3 maanden?

Ondersteun en stimuleer. Leg uit waarom het interessant is, wat het kan opleveren en leer het te gebruiken.
Veel uitzendbureaus zoeken op Werk.nl: meer dan vaak
gedacht wordt. Het is niet zaligmakend, maar één van
de mogelijkheden. Voorkom ‘vervuiling’ van het systeem door alleen werkfitte erop te zetten. Tip: organiseer
workshops om mensen cv te leren plaatsen.
3 H
 oe voorkom je uitval van kandidaten voor of in de
startperiode?

Uitval is nooit helemaal te voorkomen. Belangrijkste
voorwaarde om dit te beperken: kennen van de kandidaat en goed luisteren naar zijn behoeften voor en
tijdens de werkhervatting. Bemoeilijkende factor: bij
grotere afstand tot arbeidsmarkt is meer aandacht voor
kandidaten nodig, maar door bezuinigingen wordt dat
steeds lastiger.
4 H
 oe promoot je kandidaten bij werkgevers en wat zijn de
rollen van de deelnemende partijen?

7 H
 oewel niet de opdracht binnen dit project: zijn er veel
vragen in de regio op het gebied van doelmatigheid,
rechtmatigheid & handhaven. Speelt dit in uw regio?
Zo ja, op welke manier ?

Gemeenten en UWV hebben zeer divers handhavingsbeleid. Bij bemiddeling moet duidelijk onderscheid
gemaakt worden tussen matchen en handhaven. Bij
focus op cv’s op Werk.nl, wordt vooral gestuurd op
aantallen en lijkt dit meer doel dan middel. Ook is er
behoefte aan meer eenduidige definitie van ‘werkfitte’
werkzoekenden. Motivatie is belangrijkste factor.
8 H
 oe ervaren werkgevers dit project: is er daadwerkelijk
een betere match?

Die vraag kunnen werkgevers het best beantwoorden,
maar algemene indruk is wel dat dienstverlening van
werkgeverservicepunten beter en vooral sneller kan.
Hier levert samenwerking met uitzendbureaus meerwaarde. Zij spreken taal van de werkgever beter, leveren
sneller kandidaten en maken goede voorselectie van
kandidaten.

Behoefte werkgever moet leidend zijn en profiel van
voorgestelde kandidaten goed bekend. Insteek: ondernemend en eerlijk over kandidaten. Na de plaatsing is
nazorg cruciaal (vervolg samenwerking en voorkomen
uitval). Goede rolverdeling: gemeente doet voorselectie,
uitzendbureau haalt vacatures binnen, bekijkt kandidaten en stelt voor bij werkgever. Belangrijk: wederzijds
kennis delen over vacature/bedrijf en kandidaat.

9 Hoe kunnen O&O fondsen, zoals STOOF, een rol spelen?

5 W
 at levert het u tot nu toe op, de aandacht en acties voor
het ontsluiten van kwalitatief goede cv’s en de resultaten
in plaatsingen?

10 W
 at zijn de reacties van werkzoekenden in dit project: is
er daadwerkelijk een betere match?

Belangrijkste punten volgens de gespreksdeelnemers
zijn: betere samenwerking, 
matching en gebruik van
Werk.nl. Betere samenwerking door kijken in elkaars
keuken/wereld, meer begrip en interesse en betere
afstemming. Betere matching door beter zicht op de
doelgroep, betere cv’s en meer snelheid. Door te werken
binnen 1 systeem (Werk.nl), ontstaan meer mogelijkheden voor samenwerking.

Zeer divers. Van ‘alweer een project’ en ‘ik moet weer
iets’ tot zeer positief: ‘vertrouwen dat er weer wat gaat
gebeuren’. Persoonlijke aandacht stimuleert en het
bewustzijn groeit dat solliciteren al begint bij het uitzendbureau. En dat het persoonlijk contact de ‘gunfactor’ en kansen vergroot. Uitleg krijgen over hoe een
uitzendbureau werkt, wordt gewaardeerd. Net als sollicitatie/cv-workshops. Werkzoekenden willen die liefst zo
vroeg mogelijk (al in WW-fase).

6 Wat is een kwalitatief goed cv?

Werk.nl in de praktijk

‘Kwalitatief goed’ is subjectief en niet eenduidig te
beantwoorden. Zo objectief mogelijk: Wanneer alle vinkjes goed staan (zoals alle werkzaamheden correct aan
geduid). “Als mogelijkheden worden onderbenut, ontzeg
je cliënten kansen om eruit te springen.” De klantmanager/trajectbegeleider heeft een belangrijke verantwoordelijkheid in de begeleiding. Een instructie voor
gemeenten met tips en trucs (bijvoorbeeld over meerwaarde eigen cv als Word-bestand toevoegen) kan helpen. Werk.nl wordt nu als te aanbodgericht beschouwd.

Het gesprek gaat vooral over STOOF. Deelnemers hebben behoefte aan eenvoudiger procedures, meer flexibiliteit, minder kaders en meer vrijheid voor arbeidsmarktregio’s bij STOOF-aanvragen. Flexbranche laat door
complexiteit nu mogelijkheden onbenut. “Verouderde
manier van geld aanvragen, past niet bij de huidige
manier van werken in de uitzendbranche.

Na een korte pauze wordt gekeken naar de mogelijk
heden van Werk.nl, waarover de hele dag al veel gezegd
is. UWV verzorgt voor het eerst een praktijkgerichte
presentatie, waarvoor veel belangstelling is. Zoeken en
gevonden worden (als werkzoekende) staat centraal.
Brigitta Boot van UWV wijst allereerst op de waarde van
inloggen voor het zoeken naar vacatures. “Dan vindt
iemand meer vacatures, hij kan direct reageren en ook
vacatures doorsturen en opslaan. Veel gebruikers zijn
zich daar niet bewust van.”

Hetzelfde geldt voor de consequenties van werken met
soort presentaties verwachten?”, wil een belangstellende
een anoniem cv. De mogelijkheid moet worden gebovan een uitzendbureau in de zaal weten. Boot: “Zeker. Dit
den vanwege privacywetgeving, maar volgens aan
is onze eerste presentatie. Wij gaan ze ook via onze vestiwezigen in de zaal wordt hier op de website te sterk op
gingen aanbieden.”
aangestuurd. “Een belangrijk signaal. Daar gaan wij zeker
Iemand anders wil weten of het cv-bestand van Werk.nl
naar kijken.”
ook ontsloten wordt voor koppeling met het eigen matAansluitend wijst Boot op het belang van een goede
chingssysteem. “Voorlopig niet vanwege privacywetgeberoepsnaam voor werkzoekenden om gevonden te
ving, maar mogelijk kunnen we naar de mogelijkheden
worden. “Daar zoekt 96 procent van de werkgevers op.
kijken als kandidaten hiervoor toestemming geven en
Zorg dat die in de titel, functienaam en eigen omschrijwij hun cv realtime kunnen tonen. Zodat zij niet benaving staat. Zorg ook dat dit specifiek gebeurt. Een ‘allderd kunnen worden als ze al een baan gevonden
round timmerman’ wordt gewoon minder snel gevonhebben en niet meer op zoek zijn. Dat willen we zeker
den. Met meerdere zoekberoepen word je ook sneller
onderzoeken.”
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gevers (waaronder uitzendbureaus) binnenkort ook dit
Kern werkzaamheden
De Programmaraad (en aanjagers) zal het behalen van resultaten voor een goede en
transparante arbeidsmarkt in 2013 nog meer bij de arbeidsmarktregio’s neerleggen. Het
toetsen en monitoren van resultaat, het sturen op voortgang en het ondersteunen bij
verschillende (integrale) vraagstukken in de arbeidsmarktregio’s zal de kern zijn van de
werkzaamheden. De raad zal zich onder meer inzetten voor een integrale benadering van
de thema's werkgeversdienstverlening, werkzoekendendienstverlening en informatiebeleid
Schets
Met dit plan 2013 is niet gekozen voor een "beleidsdocument", maar voor een schets
waarin de richting voor 2013 direct herkenbaar is. Het geeft op overzichtelijke wijze weer
op welke ontwikkelingen direct betrokkenen moeten acteren en waarop zij hun activiteiten
kunnen inrichten. Er zijn daarnaast actiepunten opgesteld die vragen om een integraal
antwoord. Hiertoe is de inzet van (regio-specifieke) werkgroepen met een gerichte taak
noodzakelijk.
Resultaten eind 2013:
De Programmaraad is verantwoordelijk voor:
1

