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Perspectief op Werk

De samenwerking tussen alle partijen, die door beide hieronder genoemde ondertekenaars worden vertegenwoordigd, wordt bekrachtigd tijdens een grote gezamenlijke bijeenkomst half juni 2019, waar
circa 100 werkgevers in de Bouw- en Technieksector en vertegenwoordigers van de branche Bouw en Techniek een sectordeal zullen sluiten
met de gemeente Den Haag die in het teken staat van de energietransitie.

voorwoord en
ondertekening

MKB Den Haag, de regiogemeenten van Haaglanden, Den Haag, Delft,
Midden Delfland, Rijswijk en Westland, het UWV en het ROC Mondriaan zullen dit moment gebruiken om de aanpak in Haaglanden van
Perspectief op Werk te lanceren, omdat de energietransitie centraal
staat in onze regionale aanpak Perspectief op Werk. We zijn trots dat
we samen al zo ver zijn gekomen. Perspectief op Werk beschouwen
we als een steun in de rug bij deze samenwerking en als een impuls
om onze samenwerking verder te versterken.
De ondertekening van deze aanvraag Perspectief op Werk in de arbeidsmarktregio Haaglanden gebeurt namens de werkgevers door
MKB Den Haag en VNO-NCW West en namens UWV en regiogemeenten door de wethouder van de centrumgemeente Den Haag.
Met deze ondertekening:
Onderschrijven de bestuurders en alle betrokken partijen in de arbeidsmarktregio Haaglanden de inhoud van de intentieverklaring
Perspectief op Werk en het actieplan;
Verklaren zij dat zijzelf en de andere betrokken partijen in de arbeidsmarktregio Haaglanden medewerking verlenen aan de monitoring die door het ministerie van SZW wordt ingeschakeld en gefinancierd;
Verklaren zij dat de betrokken partijen in de arbeidsmarktregio
Haaglanden deelnemen aan de landelijke periodieke bijeenkomsten (gericht op uitwisselen van voortgangsinformatie, goede
voorbeelden en knelpunten) voor Perspectief op Werk.
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aanleiding

De situatie op de arbeidsmarkt wordt op dit moment als gespannen
gekwalificeerd. Er zijn relatief veel vacatures en weinig werkzoekenden. Toch zijn nog veel mensen langdurig afhankelijk van een uitkering
van UWV of gemeente. De vraag van werkgevers kan onder meer niet
worden vervuld doordat het inzicht in wat deze mensen wel of niet
kunnen ontbreekt en daardoor niet de juiste methoden kunnen worden ingezet om mensen zo nodig bij te scholen of te trainen, en hen
tot slot te (kunnen) matchen met werkgevers.
Gemeenten hebben daarnaast de opdracht om te zorgen dat hun inwoners zoveel mogelijk participeren in de maatschappij, bij voorkeur
door middel van werk. Ook de inwoners met grote afstand tot de arbeidsmarkt die nu nog aan de kant staan. Dit heeft positieve effecten
op alle leefgebieden en kan preventief werken (schulden voorkomen,
positief effect op de gezondheid etc.).
Werkgevers hebben aangeboden om een aantal reguliere banen, Basisbanen en leerwerkplekken beschikbaar te willen stellen, om de
kloof tussen hun vraag en aanbod te verkleinen. UWV en gemeenten
zorgen er op hun beurt voor dat zij hun kandidaten in beeld hebben,
hen spreken en hen zodanig equiperen dat zij kunnen worden gematcht op deze (Basis)banen van de werkgevers. Op landelijk niveau
is het programma Perspectief op Werk tot stand gekomen waar werkgevers, ministeries, SBB, UWV, Divosa, gemeenten en MBO bij betrokken zijn. Per regio stelt het rijk middelen ter beschikking op basis van
een plan.

Met bovenstaand beeld wordt benadrukt dat wij met Perspectief op
Werk (nog meer) willen inzetten op tweerichtingsverkeer: naast het
‘werk-fit’ maken van kandidaten door gemeenten en UWV is het minstens zo belangrijk dat werkgevers ‘kandidaat-fit’ worden.
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Arbeidsmarktregio Haaglanden
Sinds 2001 bestaat in de arbeidsmarktregio Haaglanden een geïnstitutionaliseerde samenwerking rond Werk en Inkomen. Om de samenwerking onder de toen geldende wetgeving vorm te geven is een Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid geformeerd, dat ook na de beeindiging van de financiering vanuit het Rijk is blijven bestaan. Via bestuurlijke en beleidsmatige afstemming tussen de vijf deelnemende
gemeenten en UWV staat er een organisatie die op alle niveaus de
meerwaarde zoekt in samenwerking en afstemming.

analyse

In de werkgeversdienstverlening zijn er in het recente verleden stevige
stappen gezet, wat in 2017 voor het eerst heeft geresulteerd in een
gezamenlijk uitvoeringsjaarplan. Uitgangspunt zijn de vijf werkgeversservicepunten1 die onderdeel uitmaken van het gezamenlijk werkgeversservicepunt Haaglanden. Dit versterkt de verbondenheid van de
vijf ’werkgeversservicepunten waardoor het samenvoegen in één organisatie minder relevant is.
De samenwerking in de werkgeversbenadering wordt steeds meer geintensiveerd via zogenaamde sectorteams, bestaande uit accountmanagers van alle samenwerkende uitvoeringsorganisaties. Gezamenlijk
is de keuze bepaald om te focussen op de vier belangrijkste sectoren
in de regio Haaglanden, te weten: Bouw & Techniek, Transport, Logistiek & Groothandel, Overheid & Onderwijs en Zorg, Welzijn & Schoonmaak.
Voor elk van deze sectoren zijn projectleiders beschikbaar. Zij hebben
een coördinerende en signalerende rol, zorgen ervoor dat de verschillende accountmanagers als team opereren én zijn op de hoogte van
de relevante ontwikkelingen in de betreffende sectoren.
In het eerste jaar van Perspectief op Werk optimaliseert de arbeidsmarktregio Haaglanden het voor
werkgevers goed herkenbaar gezamenlijk en toegankelijk aanspreekpunt; het Werkgeversservicepunt
Haaglanden. In het tweede jaar ontwikkelen en realiseren we een helpdesk voor werkgevers, om hen
verder te ontzorgen.
Een van de speerpunten van Perspectief op Werk is één herkenbaar,
gezamenlijk, publiek aanspreekpunt voor werkgevers, verzorgd door
UWV en gemeenten. De activiteiten in de arbeidsmarktregio Haaglanden moeten in dat licht worden bezien. Per sector wordt een regionale
target afgesproken, die bovenop de lokale targets komt. Hierdoor
wordt de meerwaarde van de samenwerking duidelijk en meetbaar. In
2019 is de sectorgewijze werkgeversbenadering het leidende principe
1

Den Haag, Delft (ook ten behoeve van Midden Delfland), Westland, Rijswijk
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van de samenwerking in de regio. Ook de ontwikkelde werkwijze is nader omschreven in het jaarplan van de regio: eenduidige communicatie naar werkgevers en een gezamenlijke interne communicatie, inzet
van werkgeversambassadeurs, één regionale Toolbox, kandidaten in
beeld met een interne- en externe etalage, een regionaal systeem voor
monitoring en bijsturing, regionale afstemming van de kandidaat ontwikkeling en het delen van kennis en deskundigheid bij de ontwikkeling van vakmanschap. Bij veel van deze ambities is de afgelopen jaren
een significante ontwikkeling te zien.
Arbeidsmarktanalyse
Den Haag kent met 2,6% in 2018 een gematigder economische groei,
dan landelijk, terwijl Delft & Westland het landelijk tempo volgen
(Bron: Regio in Beeld 20182). Die groei wordt voor een deel gerealiseerd door de mensen die nu al werk hebben, maar voor een deel is
ook extra personeel nodig. Hierdoor neemt het aantal banen toe.
In Haaglanden zullen er eind 2019 in totaal ongeveer 15.000 banen
voor potentiele werknemers bij zijn gekomen, waarmee het aantal banen van werknemers in deze regio op 458.300 uit. In overeenstemming met de landelijke trend vertraagt het groeitempo; de procentuele banengroei in 2019 is kleiner dan in 2018. Het totaal aantal banen
groeit, maar in de ene sector is die groei sterker dan in de andere. In
sommige sectoren neemt het aantal banen zelfs af.
De werkgeversvertegenwoordigers hebben aangegeven dat zij in het kader van Perspectief op Werk
veel kansen zien om extra matches te realiseren in de sector Bouw, Techniek en Logistiek, en dan met
name in de energietransitie.
In Haaglanden zorgen vooral Zorg & Welzijn, Onderwijs, ICT en Bouwnijverheid voor meer banen van werknemers in 2019. Zorg & Welzijn
is een grote sector met een gemiddelde groei en regionaal enigszins
ondervertegenwoordigd in de werkgelegenheid ten opzichte van Nederland. Die ondervertegenwoordiging beperkt het effect van de sectorale banengroei in Haaglanden. De afname van de werknemersbanen bij financiële diensten is daarnaast in de regio sterker dan landelijk. Haaglanden telt een aantal hoofdkantoren van ondernemingen in
die sector.
Wat meteen opvalt is het grote aantal vacatures voor technische beroepen, vooral op de beroepsniveaus laag/basisvakmanschap en middelbaar/gespecialiseerd vakmanschap. In Haaglanden gaat het op het
niveau laag/basisvakmanschap onder meer om timmerlieden en
2
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hulpkrachten Bouw & Industrie. Binnen het beroepsniveau middelbaar/gespecialiseerd vakmanschap hebben de vacatures betrekking
op de groep machinemonteurs en elektriciens & elektronicamonteurs.
Na de technische beroepen doen de meeste vacatures in deze regio
zich bij voor economische & administratieve beroepen.
De groeiende economie zorgt voor meer vraag naar arbeid. Op sommige plekken wordt de personeelsbehoefte een belemmering voor
verdere groei. Daarmee komt de mismatch aan het licht. Kennis en
vaardigheden van kandidaten sluiten niet aan bij de huidige arbeidsmarkt of er is sprake van andere belemmeringen.
Naast economische en demografische ontwikkelingen zijn ook de volgende ontwikkelingen merkbaar op de regionale arbeidsmarkt:
Door verdergaande digitalisering ontstaan nieuwe beroepen,
maar verdwijnen en veranderen er ook banen, functies en taken.
De overheid en de financiële sector digitaliseren hun klantprocessen in hoog tempo.
De digitalisering stelt ook hogere en andere functie-eisen aan personeel. Van werknemers wordt in toenemende mate verwacht dat
ze over 21st century skills beschikken, zoals sociale vaardigheden,
probleemoplossend vermogen en digitale vaardigheden. Ook voor
relatief ‘simpele’ werkzaamheden worden deze vaardigheden in
toenemende mate belangrijk.
De nadruk op duurzaamheid neemt toe. Zo verschuift door de opkomst van duurzame energie en elektrische auto’s het werk van
fossiele brandstoffen naar de technologische industrie en installateurs. Omdat we een succes willen maken van Perspectief op
Werk, leggen we de focus op die sector waar veel groei te verwachten is; de energietransitie. Ook in horeca, land- en tuinbouw
en handel nemen bedrijven de toenemende vraag naar duurzame
producten en diensten mee in hun bedrijfsstrategie.
De arbeidsmarkt flexibiliseert. Een flexibeler arbeidsmarkt doet
een groter beroep op flexibiliteit, leervermogen en ondernemerschap van de werknemer.
Aspecten als beleving, sfeer en gastvrijheid worden steeds belangrijker. Vooral horeca en detailhandel hebben hiermee te maken.
Dit stelt hogere eisen aan sociale en communicatieve vaardigheden van personeel.
Vanuit de opgave van Perspectief op Werk ligt de focus op het maken
van een gezamenlijke doe-agenda om mensen met grote afstand tot
de arbeidsmarkt te helpen aan werk. Dat betekent dat we in deze samenwerking ook nader bekijken hoe we deze samenwerking verder
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invulling kunnen geven, waarbij we ons niet zozeer richten op de behoefte aan direct inzetbare, hoog opgeleide werknemers, maar op het
lagere segment op de arbeidsmarkt. Over dit deel van de opgave en de
oplossingen hiervoor zijn gemeenten, werkgevers en opleidingsinstituten uiteraard wel met elkaar in gesprek, onder andere via de triple
helix benadering en de human capital agenda van de Economic Board
Zuid-Holland en daarnaast ook op lokaal niveau. We zoomen nu in op
het arbeidsaanbod aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Bij de energietransitie zien we vooral kansen in de groei van nieuw werk en banen, waarbij praktijkleren een belangrijke plek zal innemen.
Arbeidsaanbod
De werkende beroepsbevolking in de arbeidsmarktregio Haaglanden
bestaat uit 403.000 mensen3. Een groot deel van de vraag van werkgevers wordt vervuld door mensen die van de ene baan naar de andere
veranderen of toetreders tot de arbeidsmarkt (schoolverlaters). Voor
Perspectief op Werk zoomen we in op het deel van het arbeidsaanbod
dat nog niet (volledig) benut is en dat in beeld is bij gemeente en UWV:
WW-gerechtigden (uitvoering UWV);
bijstandsontvangers Participatiewet (uitvoering gemeente);
personen met een arbeidsbeperking (uitvoering UWV en gemeenten).
Voor de informatie in deze paragraaf maken we gebruik van de informatie die UWV op basis van zijn wettelijke taak bijhoudt over al deze
groepen.
Geregisteerde werkzoekenden zonder
dienstverband met WW, november 2018

Geregisteerde werkzoekenden zonder
dienstverband met bijstand, nov. 2018
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Ww-gerechtigden
Het werkzoekendenbestand in Haaglanden bestaat onder meer uit
10.350 personen met een WW-uitkering. Een deel hiervan is kwetsbaar vanwege gebrek aan opleiding (bijna een op de drie heeft alleen
basisondewijs of vmbo afgerond) of leeftijd (bijna 4.280 personen zijn
50 jaar of ouder). Deze factoren in combinatie met werkervaring, en
uitkeringsduur hebben een voorspellende waarde voor de kans dat iemand binnen een jaar aan het werk gaat. UWV maakt hiervoor een
inschatting aan de poort.
Bijstandsgerechtigden
Veel bijstandsgerechtigden hebben een nog beperktere aansluiting op
de arbeidsmarkt dan WW-ers. Het gaat om mensen die na afloop van
hun WW nog geen werk hebben gevonden (en dus langdurig werkloos
zijn) , die onvoldoende arbeidsverleden hebben om WW te ontvangen,
niet als werknemer hebben gewerkt of om geheel andere redenen niet
in hun eigen inkomen kunnen voorzien. In Haaglanden bevinden zich
onder de bij UWV geregistreerde werkzoekenden 32.329 mensen met
een bijstandsuitkering, terwijl ze (nog) niet beschikken over een
dienstverband. Hiervan hebben er 20.713 geen startkwalificatie, maar
ruim tienduizend dus wel. Ook hier is bijna de helft 50 jaar of ouder.
Een kwart staat ingeschreven voor een technisch beroep.

Bron: https://www.arbeidsmarktcijfers.nl/Report/3, 7 maart 2019

Arbeidsmarktregio Haaglanden

7

Mensen met arbeidsbeperking
Naast mensen met een WW-of bijstandsuitkering, baanveranderaars
en niet-uitkeringsgerechtigden, kent de groep onbenut arbeidspotentieel ook veel mensen met een arbeidsbeperking. Mensen met een arbeidsbeperking vormen een heterogene groep op de arbeidsmarkt. Zij
verschillen zowel in uitkeringssituatie als in ziektebeelden. De samenstelling varieert dan ook van hoogopgeleiden met een lichte fysieke
beperking tot mensen met een ernstige verstandelijke beperking zonder diploma. Vooral bij Wajongers is er vaak sprake van een combinatie van ziektebeelden.
Wajongers hebben voordat ze de arbeidsmarkt betreden al een ziekte
of handicap, en daarmee doorgaans ook een achterstand. Bij WIA-gerechtigden ontstond de ziekte of arbeidshandicap gedurende het arbeidzame leven. De arbeidsmogelijkheden van personen met een arbeidsbeperking lopen sterk uiteen en bemiddeling naar werk en inpassing in het arbeidsproces is dan ook altijd maatwerk. Mensen met een
WAO-uitkering vormen met 12.200 personen de omvangrijkste groep
in Haaglanden. Het aantal WAO’ers met een dienstverband is beperkt
(14%). De gemiddelde leeftijd van deze groep is hoog; 61% van de
WAO’ers is 55 jaar of ouder.
In Haaglanden vallen 9.000 personen onder de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Binnen de groep WGA 3580 is 60% zonder dienstverband en binnen de groep WGA 80-100 is dit
93%. Van de groep WIA <35%, 3.240 personen, heeft 62% geen dienstverband. Binnen de Wajong hebben o-Wajongeren vaker een dienstverband (44%).

Krapte en knelpunten
De personeelskrapte is in Haaglanden groot voor de richtingen Techniek, ICT en zorg. Ook Transport & Logistiek, klantcontact en onderwijs
zijn voorbeelden van deelmarkten waar zich krapte voordoet. Het totale arbeidsaanbod in de regio lijkt zo dus –zeker wanneer bovenge-
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noemde belemmeringen op fysiek en psychosociaal gebied in acht
worden genomen –niet afdoende om acute personeelsproblemen te
kunnen oplossen; de afstand tot de arbeidsmarkt en mogelijke mismatch zorgen voor krapte.
De gemeente Den Haag heeft in 2017 Panteia onderzoek laten doen
naar relevante ontwikkelingen op de (regionale) arbeidsmarkt4. Het
beeld daaruit bevestigt bovenstaande in grote lijnen. Er is een grotere
inspanning nodig om de mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken.
Deels is deze van structurele aard of liggen beïnvloedingsmogelijkheden buiten de gemeentelijke sfeer (wetgeving, internationale ontwikkelingen etc). In deze regionale aanpak gaan we in op onderdelen die
wel door de gemeenten in de regio in samenwerking met andere publieke en private partners (in het bijzonder de werkgevers) kunnen
worden aangepakt met een korte termijn doe-agenda.
Op basis van bovenstaande is duidelijk dat we een deel van het probleem kennen en daar ook oplossingen voor weten te bedenken. Dat
gaat met name om het verschil in gevraagd en geboden opleidingsniveau. Hier worden aanvullende acties op geformuleerd. Een deel van
het probleem is nog minder precies in beeld en dat heeft te maken
met de veranderende vraag naar vaardigheden op de arbeidsmarkt.
Het opleidingsniveau zegt hier niet direct iets over. Dat betekent dat
we meer en andere dingen van onze werkzoekenden moeten weten,
vastleggen, analyseren en met behulp van passende acties de verbinding moeten leggen. Verder is duidelijk dat we te maken hebben met
mensen die langdurig niet hebben gewerkt en ook te maken hebben
met problematiek op andere leefgebieden (schulden bijvoorbeeld).
Dit kan niet alleen een belemmering vormen voor de matching, maar
ook als de kandidaat geplaatst is. Dit vergroot dan het risico op uitval
met een teleurgestelde werknemer én een teleurgestelde werkgever
tot gevolg. Omdat onze inspanningen gericht zijn op duurzame plaatsing houden we hier in de uitwerking van het plan rekening mee.
We kiezen bewust voor een lerende aanpak en zoeken de ruimte om
continu te kunnen verbeteren. Dit is immers de kern van Perspectief
op Werk. De energie academie met nieuwe banen en nieuw werk biedt
hiertoe alle ruimte.

4

Panteia, “Bruggen bouwen op de Haagse arbeidsmarkt”, januari 2018 (Zie
RIS 299202 via www.denhaag.nl)
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doel en ambitie

Het regionale plan beoogt via een aantal korte termijn acties verbeteringen te bereiken, die bijdragen aan het oplossen van bovengenoemde knelpunten op de arbeidsmarkt in de regio. Daarmee moeten
mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt (i.c. werkzoekenden
met taal- of opleidingsachterstand, een hoge leeftijd of een arbeidsbeperking) weer aan het werk worden geholpen en werkgevers moeten
functies, die eerder onvervuld bleven, hebben kunnen vervullen. De
opgedane ervaringen moeten toepasbaar zijn in een vervolg- en/of
een verbredingsaanpak.

De regionale samenwerking krijgt met deze inzet en aanpak een stevige impuls. De kwantitatieve doelen die worden nagestreefd zijn om 400 extra kandidaten in de komende twee jaar Perspectief op Werk
duurzaam te matchen op baanopeningen die de werkgevers bieden.
Gedurende de gehele looptijd is de focus gericht op het realiseren van
(meer) plaatsingen op de reguliere banen, de Basisbanen en de leerwerkbanen. Het eerste jaar zal zich voornamelijk kenmerken door het
opzetten van een stevige structuur, het (vervol)maken en concretiseren van de regionale plannen en het ontwikkelen van opleidingen voor
de kandidaten. De verwachting is dat in het tweede jaar meer matches
tot stand zullen komen dan in het eerste jaar (eerst zaaien, dan oogsten).
Dit alles uiteraard met inachtneming van de in de arbeidsmarktregio
Haaglanden met FNV gemaakte afspraken, die zijn vastgelegd in het
protocol ‘Tegengaan van verdringing en werken zonder loon’.
Om deze doelstelling te realiseren vraagt MKB Den Haag onder haar
leden, de werkgevers, periodiek uit, hoe de beoogde doelstelling en
resultaten het best te realiseren zijn.
aanpak:
korte termijn
doe-agenda
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Voor de regionale aanpak Perspectief op Werk richten wij ons in 2019
op de krapte-sectoren van de regio. In eerste aanleg wordt de focus
vooral gelegd op de energietransitie gezien de huidige ontwikkelingen
en directe kansen die daaruit ontstaan. Als gevolg van die transitie komen er in regio Haaglanden tussen de 3.000 en 5.000 banen structureel per jaar bij; deze bevinden zich vooral in de sectoren Bouw en
Techniek (incl. mobiliteit) maar, naar verwachting van de werkgevers
ook in Transport & Logistiek.
In het plan werkgelegenheid energietransitie van de gemeente
Den Haag staat beschreven hoe de nieuwe functies geschikt gemaakt
kunnen worden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Functiecreatie is daarbij noodzakelijk, evenals een vernieuwende
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manier van SROI invulling. Voorbeelden van functies die via functiecreatie kunnen ontstaan zijn zonnepanelenmonteur (deel van het beroep
installateur), vloerverwarming legger en pijpfitter. Andere functies gerelateerd aan de transitie zijn parketteur, glaszetter, kozijnenbouwer,
stukadoor, schilder en isolatiemonteur. Dit zijn functies die goed in de
praktijk zijn aan te leren.
Mocht de keuze voor deze sector negatieve gevolgen hebben voor de
gewenste diversiteit van de matches, dan zal hier actie op worden ondernomen, bijvoorbeeld door het betrekken van een andere sector.
We gaan werken met arbeidsmarktprofielen: profielen die de competenties en eigenschappen van mensen beschrijven (zoals ‘doener’ en
‘aanpakker’) en die op meerdere beroepen in diverse sectoren passen.
Met onze aanpak in de genoemde focussectoren willen we allereerst
extra matches tot stand brengen. Ons streven is er tevens op gericht
om datgene dat we leren en de nieuwe inzichten die we opdoen met
de nieuwe aanpak, mee te nemen naar andere sectoren. Daarvoor maken we onder meer gebruik van het brede netwerk van en de goede
contacten met de brancheverenigingen van VNO-NCW West.
In de regio Haaglanden lopen al een aantal initiatieven, waaronder de
energie academie, die we benutten en waarop we verder bouwen. Gemeenten, UWV en de betrokken werkgevers werken samen aan het
opstellen en uitvoeren van het plan. Op onderdelen zijn/worden ook
het ROC Mondriaan, (de regionale adviseur van) Stichting Beroepsonderwijs-Bedrijfsleven en uitzendbureaus betrokken. Vanaf de start en
in het vervolg bepalen partijen gezamenlijk welke andere sectoren
worden toegevoegd. Daartoe wordt een stevige projectstructuur neergezet (zie blz. 22).

Schematische weergave aanpak Perspectief op Werk in arbeidsmarktregio Haaglanden
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In de kern bestaat de aanpak er uit dat we onze uitkeringsgerechtigden
opnieuw leren kennen en bekijken vanuit het huidige arbeidsmarktperspectief en het ontwikkelperspectief van de kandidaten én dat we
deze kennis delen met werkgevers via een transparant aanbod. We
maken mensen werkfit en daar waar vraag en aanbod nog niet op elkaar aansluiten ontwikkelen we mensen én kijken we hoe we werkzaamheden binnen bedrijven kunnen aanpassen, dan wel kandidaatfit
kunnen maken.
We onderscheiden in deze aanpak een drietal aspecten. Om die reden
hebben we drie actielijnen geformuleerd, teneinde 400 extra matches
bovenop de huidige aanpak in de regio te realiseren:
1. Werkgevers centraal: zij doen een aanbod van reguliere banen, Basisbanen en leerwerkplekken;
2. Gemeenten en UWV spreken hun kandidaten en brengen hen in beeld;
3. Gemeenten en UWV ontwikkelen, begeleiden en matchen de kandidaten op de vacatures.
Een aantal gemeenten in de regio Haaglanden en UWV Werkbedrijf
heeft op een of meerdere onderdelen van deze actielijnen al acties in
voorbereiding, of in uitvoering.
Binnen UWV Werkbedrijf bieden naast het UWV ook re-integratiepartijen dienstverlening aan kandidaten. Met deze aanpak wordt een aantal van die acties samen gebracht zodat een effectievere werkwijze
ontstaat. Gemeenten en UWV focussen op de sector Bouw & Techniek
omdat hier in het kader van de energietransitie veel nieuw werk en
nieuwe kansen ontstaan. Zie de schematische weergave van onze gezamenlijke regionale aanpak hieronder.
Gegeven het feit dat de arbeidsmarktregio een relatief groot aandeel
50+ heeft, kijken we expliciet naar de mogelijkheden om deze doelgroep specifieke aandacht te geven. De aanpak van PoW in Haaglanden is a priori gericht op het aan werk helpen van uitkeringsgerechtigden. We sluiten daarbij niemand uit, alle kandidaten – met of zonder
uitkering – die niet zelfstandig werk kunnen vinden, kunnen rekenen
op onze dienstverlening.
De leeropbrengsten passen we in het vervolg toe op andere sectoren.
Waar mogelijk beginnen we daar al mee in 2019. Zo ontstaat voor
werkgevers in ons werkgebied een steeds beter herkenbare regionale
dienstverlening.
De ambitie met deze Doe-agenda Perspectief op Werk in de arbeidsmarktregio Haaglanden is een kop op onze reguliere aanpak, die we
gaan vorm geven in de 3 actielijnen.
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In het regionale jaarplan is ingezet op vier speerpuntsectoren (zie pagina 3). Hier ligt binnen het samenwerkingsverband van gemeenten en
UWV dus al een aanpak om werkgevers meer eenduidig te benaderen.
Doelstelling van deze actielijn is om meer matches tussen werkgevers
en kandidaten te maken. Dit levert meer mensen werk op en stelt bedrijven in staat hun doelen te behalen. Voor 2019 en 2020 rekenen we
in totaal op 400 extra plaatsingen in de sector Bouw & Techniek en
Transport & Logistiek.

actielijn 1:
werkgevers centraal
en meer matches

In Haaglanden gebruiken we de komende twee jaar om 400 extra matches bovenop de huidige aanpak
in de regio te realiseren met de focus op de Energieacademie.
De concrete acties die ons gezamenlijk voor ogen staan zijn hieronder
beknopt weergegeven en zullen – al naar gelang de behoeften – in de
loop van de projectjaren meer specifiek worden ingevuld.
De Energieacademie
In de Energieacademie, een technische vakschool voor het MKB,
worden bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen samengebracht. Werkzoekenden maken op een fysieke plek kennis met de
banen die door de energietransitie vrijkomen en kunnen vervolgens op een laagdrempelige en praktijkgerichte manier een vak leren, onder begeleiding van leermeesters. Bedrijven en werkzoekenden worden aan elkaar gekoppeld zodat er tijdens en/of na de
opleiding een – waar nodig – op maat gemaakte baan beschikbaar
is. De inzet vanuit Perspectief op Werk is aanvullend op eigen middelen, ESF/EFRO en mogelijk regiodeal. Hierdoor kan het totale
project worden gerealiseerd en ook een regionale impact hebben.
Regionale MKB-Werkambassadeur
Bouw & Techniek en Transport & Logistiek
De MKB-Werkambassadeur (outpost) verbindt werkgevers die vacatures hebben op optimale wijze en langdurig aan diverse doelgroepen van werkzoekenden. Het is een publiek- private samenwerking die staat voor het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid en een efficiënte en effectieve aanpak. Daarmee is
de MKB-Werkambassadeur een voorbeeld van een samenwerking
tussen de overheid, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overige maatschappelijke partijen. De kernactiviteiten van de MKBWerkambassadeur bestaan uit het optimaal ondersteunen van de
werkgever/ondernemer bij het vervullen van vacatures door onder andere bekendheid te geven aan de instrumenten die de gemeenten en UWV in de arbeidsmarktregio ter beschikking stellen.
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De aanpak kenmerkt zich als slagvaardig en robuust, waarbij zowel
werkgevers als werknemers (werkzoekenden) het juiste gevoel
krijgen dat hiermee het tij gekeerd wordt. Persoonlijke aandacht
voor de werknemers is randvoorwaardelijk en bestaat uit verschillende onderdelen:
▪ een persoonlijke aanpak;
▪ een gericht coaching- en opleidingstraject;
▪ investering in de juiste netwerken en
▪ het scheppen van draagvlak bij werkgevers in de regio.
Deze onderdelen combineren gemeenten en UWV met het reactiveren van de talenten en het in hun kracht zetten van de werkzoekenden. Dit alles ondersteund door goede flankerende maatregelen die de werkgever ontzorgen.
De MKB-Werkambassadeur wordt aangestuurd door MKB
Den Haag en werkt nauw samen met de regionale projectleiders
die verantwoordelijk zijn voor de speerpuntsectoren Transport,
Logistiek & Groothandel en Bouw & Techniek.
Regionale sectorale netwerk-matchingsevents
Het Haagse event ‘Jongeren in de Lift’5, gaan we door-ontwikkelen
naar een bredere doelgroep en we gaan dit verder regionaliseren.
MKB Den Haag organiseert netwerkbijeenkomsten, waar werkzoekende jongeren met ondernemers kunnen netwerken. Het
Werkgeversservicepunt faciliteert deze bijeenkomsten onder andere met een sollicitatietraining voor de jongeren, een locatie en
de catering. We bouwen voort op hetgeen is geleerd van eerdere
succesvolle regionale matchingsevents. De inzet van Perspectief
op Werk maakt nieuwe events mogelijk (die oa. eerder met tijdelijke middelen vanuit Den Haag zijn gefinancierd) met een verbreding naar de regio. VNO-NCW regio Den Haag zal een actieve rol
op zich nemen op het gebied van deze regionale verbreding.

5
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Zie http://www.building-better-people.nl/jongeren-in-de-lift/
Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=zNo3y2ge_CA&t=5s
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Bedrijfsanalyses, quick scans, jobcarving en functiecreatie
Wij faciliteren werkgevers door de inzet van bedrijfsanalyses en
quick scans in bedrijven en ondernemingen, uitgevoerd door gemeenten en/of UWV, als middel om meer baanopeningen te realiseren voor mensen met grotere afstand tot de arbeidsmarkt. We
gaan ervoor zorgen dat werkgevers deze tool weten te vinden en
gaan de dialoog op strategisch niveau met werkgevers aan over
hoe ze op deze manier formatie kunnen vrijmaken in hun organisaties. Jobcarving en functiecreatie zijn tevens instrumenten van
gemeenten en UWV om, samen met de werkgevers, nieuwe banen
te creëren voor het aan werk helpen van mensen, met mogelijk
wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij willen we niet
uitgaan van vacatures, maar van werk en taken.
Het ontzorgen van werkgevers na plaatsing van kandidaten
Onder ontzorgen wordt onder meer verstaan het informeren van
werkgevers over de belasting-voordelen, maar ook over werkvoorzieningen voor mensen met een arbeidsbeperking zoals vervoer,
aanpassing van de werkplek en (intensieve) begeleiding die op de
werkplek kan worden geboden aan kandidaten. Bovendien wordt
onderzocht of er mogelijkheden zijn om de no-riskpolis breder in
te zetten, een voorstel hierover volgt in Q2. Een uitgangspunt voor
de werkgeversdienstverlening in Haaglanden is de werkgevers verder ontzorgen. Dat houdt ook in het begeleiden van werkgevers
en de collega’s op de werkvloer. Door de inzet van Perspectief op
Werk kunnen meer kandidaten en werkgevers in aanmerking komen voor deze vorm van dienstverlening.
Een duidelijk herkenbaar, gezamenlijk, publiek aanspreekpunt
voor werkgevers: WSP Haaglanden
Gezamenlijk investeren wij in de verdere ontwikkeling van een duidelijk herkenbaar, gezamenlijk, publiek aanspreekpunt voor werkgevers, het Werkgeversservicepunt Haaglanden en in de gelijknamige website. Met Perspectief op Werk gaat het echter niet alleen
om het creëren van duurzame plaatsingen voor de doelgroep, we
zetten ook extra in op het ontzorgen van werkgevers Het goede
dat we al doen gaan we regionaal verbreden en versterken. We
streven ernaar dat het herkenbare aanspreekpunt in het tweede
jaar uitmondt in een servicedesk voor werkgevers. Hiermee zorgt
Perspectief op Werk voor een intensivering van de aanpak die in
het Jaarplan van de regio is neergelegd.

Arbeidsmarktregio Haaglanden
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Investeren in oplossingen vervoer
Werkgevers zijn bereid ook te investeren in oplossingen voor vervoersproblemen van werknemers, zodat die – ook op minder courante tijden – op moeilijker bereikbare locaties kunnen komen. Dit
is een nieuw thema in de regio.
Input en feedback van werkgevers
Via bestaande communicatiekanalen zoals nieuwsbrieven van
MKB, VNO-NCW West, UWV en van de arbeidsmarktregio, via social media en lokale en regionale bijeenkomsten informeren we
werkgevers. Die kanalen benutten we ook om input bij hen op te
halen en om hen om feedback te vragen op de aanpak Perspectief
op Werk; we willen leren van de ervaringen van werkgevers en
deze continue verwerken in onze aanpak. De vraag of behoefte
bestaat aan een werkgeverspanel, specifiek voor Perspectief op
Werk, leggen we eveneens aan de werkgevers voor.
Budget: ca. 300.000 euro

actielijn 2:
kandidaten
in beeld brengen
en hen spreken

De ene organisatie in de regio heeft het klantenbestand meer gedetailleerd in beeld dan de andere. Doelstelling is echter niet alleen dat
we veel meer klanten leren kennen, maar ook dat we de kandidaten
die werkfit zijn kennen en deze kunnen ‘aanbieden’ aan werkgevers.
Dit vraagt in sommige gevallen ook om ‘herbevissing’ van het bestand
met mensen die langdurig bijstand ontvangen én het vraagt van gemeenten en UWV om door een andere bril naar de kandidaten kijken.
We voeren met kandidaten gesprekken over motivatie en competenties, we kijken breed naar de mogelijkheden om mensen geschikt te
maken voor werk of taken ook al hebben zij niet direct de juiste achtergrond en sluiten mensen in (en niet uit).
Onderstaande acties zullen dus niet bij elk van de deelnemende organisaties in dezelfde mate voorkomen.
We benaderen klanten vanuit het perspectief dat iedereen iets kan en
wil. In principe valt iedereen met een uitkering dus in de doelgroep,
tenzij het tegendeel blijkt.

Over twee jaar hebben we in Haaglanden 100% van onze kandidaten goed in beeld
Operationeel kiezen we ervoor dat alle kandidaten met een afstand
tot de arbeidsmarkt in aanmerking komen voor Perspectief op Werk.
Dit kan vastgesteld worden door:
Een langdurige uitkeringssituatie (bijstand => 18 mnd);
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Mensen met een Ww uitkering, waarvan de kans op het vinden
van werk binnen een jaar <50% is;
Mensen met een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (Wia/Wao);
Een opname in het doelgroepenregister (Participatiewet en Wajong);
Een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid;
Een inschatting ‘aan de poort’ (PrO/VSO, taalachterstand, Ggz problematiek, hoge leeftijd etc).
Het streven is erop gericht om alle kandidaten extra in beeld te krijgen
en hun kansen op werk te bepalen, uitgaande van de vraag van de
werkgevers. Dat doen we door de volgende acties:
Format eenduidige uitvraag
We ontwikkelen een format voor een eenduidige uitvraag bij de
kandidaten en hen in beeld brengen, dat helpt om goed zicht te
krijgen op de capaciteiten en eisen die noodzakelijk zijn, voor zowel het werk binnen de energietransitie, waarbij we tevens voorkomen dat we kansen in andere sectoren laten liggen. Bij het ontwikkelen van dit format sluiten we ook aan bij landelijke en regionale ontwikkelingen die UWV op het terrein van een competentie
standaard heeft ingezet. Perspectief op Werk versnelt deze beweging.
Standaard werkwijze
We bewerkstelligen dat een gestandaardiseerde werkwijze wordt
toegepast om te identificeren wat de kansen en ontwikkelbehoeften zijn van mensen. En dat de uitkomsten van de eenduidige uitvraag voor zover mogelijk op uniforme wijzen (definities/begrippen) in de Kandidaatverkenner of HalloWerk komen.
Werk.nl en Kandidaatverkenner
UWV Werkbedrijf brengt haar kandidaten in beeld via werk.nl en
de kandidaatverkenner. Beide tools stellen werkgevers in staat om
matches te maken en er wordt inzicht gegeven over de passendheid. In de kandidaatverkenner zijn alle kandidaten uit het doelgroepregister opgenomen. Naast inzicht in de passenheid van de
match wordt per kandidaat beschreven in welke mate een kandidaat werkfit is.
HalloWerk
HalloWerk is een nieuw digitaal matchingsplatform dat op dit moment alleen nog in Den Haag (en in Rotterdam) wordt gebruikt.
Hiermee ontstaat, geheel naar wens van werkgevers, veel meer
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transparantie in het werkzoekenden aanbod. Werkgevers en
werkfitte kandidaten in de bijstand kunnen rechtstreeks met elkaar in contact komen via het nieuwe digitale platform. In HalloWerk zijn motivatie en talenten belangrijker dan diploma’s en
werkervaring. Hierdoor vinden mensen in de bijstand sneller een
baan en worden vacatures van werkgevers sneller vervuld. Kandidaten die hulp nodig hebben bij het vullen van hun profiel krijgen
daarbij ondersteuning van de gemeente.
HalloWerk wordt momenteel uitgerold naar de andere regiogemeente. UWV doet op dit moment een impactanalyse op HalloWerk. De inzet vanuit Perspectief op Werk heeft met name als
doel om de opname van kandidaten in HalloWerk te versnellen en
de aantallen te vergroten. Daarnaast ligt de focus op de inbedding
van deze werkwijze in de regio.
Alternatieve vindplaatsen
Om aan de vraag van de werkgevers te kunnen voldoen gaan we
ook alternatieve vindplaatsen lokaliseren. Werkgevers kunnen zelf
ook kandidaten voordragen, mits deze voldoen aan bovenstaande
profielen. Daarnaast kunnen roadshows worden georganiseerd en
kunnen we kandidaten vinden op wijkniveau. Dit is een wijziging
en intensivering van onze huidige aanpak. Bij de organisatie van
deze roadshows zullen de werkgeversorganisatie nauw worden
betrokken.
Experimenteel gebruik van logaritmes en data
We gaan bij het benaderen en profileren van onze kandidaten experimenteren met het gebruik van logaritmes en big data. Een benadering waarbij we mensen enerzijds a-selectief uitnodigen en
anderzijds op basis van een modelmatige kansbenadering. Dit stelt
ons in staat te leren of toekomstige acties op basis van zo’n model
kunnen worden uitgevoerd. Deze aanpak is ook genoemd in het
Werkoffensief +500 Den Haag en kunnen we hier aanvullend toepassen.
Budget: ca. 300.000 euro
actielijn 3:
kandidaten ontwikkelen,
begeleiden en matchen
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Voor het programma Perspectief op Werk beschouwen we iemand als
‘werkfit’ als deze in ‘HalloWerk’ of in de Kandidaatverkenner is opgenomen én in staat is om voor ten minste 12 uren per week elementaire
taken uit te voeren.
Doelstelling van deze actielijn is immers om mensen zodanig toe te
rusten dat ze werkzaamheden kunnen vervullen die nu niet kunnen
worden uitgevoerd bij gebrek aan voldoende geschikt personeel. We
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spreken met werkgevers af dat mensen die in HalloWerk of de Kandidatenverkenner zijn opgenomen al kunnen instromen op een zogeheten Basisbaan (zie bestuurlijk akkoord Perspectief op Werk) voordat ze
een scholings- of ontwikkeltraject volledig hebben afgerond. De trajecten geven we vorm in samenwerking met betrokken werkgevers,
branches en werkgeversorganisaties.
In Haaglanden wordt PRAKTIJKLEREN de sleutel om de ambitie van 400 extra plaatsingen te realiseren.
De concrete punten in deze actielijn zijn:
Ontwikkeling
Mensen werkfit (zie bestuurlijk akkoord Perspectief op Werk) te
maken in samenhangend geheel van activiteiten (zoveel mogelijk
gelijktijdig in plaats van volgtijdelijk) waaronder kandidaat ontwikkelen op de werkvloer, door – in veel gevallen de inzet van – een
scholings- of ontwikkeltraject. Dit soort trajecten gaan we uiteraard ook inzetten in deze regionale aanpak. Ontwikkeling (en
scholing) zijn de meest kostbare onderdelen van een aanpak gericht op het vergroten van het aantal matches in de huidige arbeidsmarkt. Het is noodzakelijk om hierin te investeren om de
overbrugging tussen vraag en aanbod mogelijk te maken. Dankzij
Perspectief op Werk kunnen we hier meer op inzetten.
Scholing
Het onderwijs speelt een rol in deze lijn; naast het reguliere BOL
of BBL onderwijs is er de mogelijkheid om deelcertificaten te behalen, tijdens of naast het werk. Daarnaast lijkt voor een deel van
de kandidaten juist praktijkleren dé weg te zijn: in de dagelijkse
uitvoeringspraktijk wordt op de werkvloer geleerd en het geleerde
in de beroepspraktijk wordt gevalideerd middels een praktijkverklaring. Met het ROC Mondriaan, andere opleiders, uitzendorganisaties6 en brancheorganisaties worden afspraken gemaakt over de
inzet van scholingsmogelijkheden en het valideren van praktijkervaring. Dit leidt tot nieuwe afspraken en aanpak in de regio en
draagt bij aan het realiseren van ‘een leven lang leren’.
Start met Perspectief op Werk in de Haagse Energieacademie
Het voorstel is om een eerste start te maken met deze regionale
aanpak Perspectief op Werk in de Haagse Energieacademie, een
technische vakschool voor het MKB, waaraan uiteraard ook
6

https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/opleiding-op-maat-stoomtook-haaglanden-mensen-klaar-voor-de-arbeidsmarkt
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kandidaten uit de regiogemeenten en van UWV kunnen deelnemen. Werkgevers rond deze Energieacademie zullen als eersten
worden betrokken bij het uitvoeren van Perspectief op Werk, in de
komende periode worden ook andere werkgevers (via VNO-NCW
West en MKB Den Haag) uitgenodigd om hun zienswijze te geven
op hoe nog meer plaatsingen kunnen worden gerealiseerd, ook in
andere sectoren en branches.
Matches via regionale sectorteams
Kandidaten die werkfit zijn (gemaakt) worden gematcht via de sectorteams in de regio. Dat is een intensieve vorm van samenwerking tussen gemeenten en UWV om zoveel mogelijk vacatures te
kunnen vervullen. Afhankelijk van de ontwikkeling van de vraag
van werkgevers zetten we vanuit Perspectief op Werk aanvullende
capaciteit in.
Inzet van instrumenten uit regionale Toolbox
Werkgevers kunnen, wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst, een beroep doen op inzet van de regionale Toolbox; instrumenten die de plaatsing van kandidaten met een afstand tot
werk ondersteunen, zoals loonkostensubsidie (Participatiewet) of
loondispensatie (Wajong), werkvoorzieningen (vervoer, aanpassing werkplek, intensieve begeleiding (jobcoach) en de no-riskpolis. Dit is dus geen nieuwe aanpak, maar Perspectief op Werk kan
wel leiden tot een intensievere benutting van de Toolbox.
Begeleiding en jobcoaching
Gemeenten en UWV begeleiden de kandidaten en werkgevers
voor, tijdens en na plaatsing op een arbeidsovereenkomst en zetten waar nodig alle instrumenten en voorzieningen in die noodzakelijk zijn om deze extra plaatsingen tot een duurzaam succes te
maken. De inzet van jobcoaching speelt daarbij een belangrijke rol,
niet alleen om de kandidaten te coachen, maar ook om de werkgever te ontzorgen. Wij willen de overgang van de entreeopleidingen naar werk versoepelen en zijn daarvoor op zoek naar langdurige en intensieve samenwerking tussen gemeenten, UWV en het
onderwijs, rond de inzet van jobcoaching en begeleiding nadat iemand het MBO onderwijs heeft verlaten. Dit om ervoor te zorgen
dat iemand stevig op de arbeidsmarkt komt/blijft en daarmee
mede instroom in de bijstand te voorkomen. Op dit moment is
echter niet voor alle klantgroepen een jobcoach beschikbaar. Met
inzet van Perspectief op Werk kunnen we het aantal klantgroepen
uitbreiden.
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Pilot van WW naar Werk
De pilot ‘van WW naar Werk’ waarbij gemeenten en UWV samenwerken, heeft als doel om ervoor te zorgen dat: oudere werklozen
voor het einde van de WW-periode aan het werk komen, te stimuleren dat organisaties in Haaglanden banen beschikbaar stellen
voor oudere werkzoekenden, het organiseren van banenmarkten,
te zorgen voor positieve beeldvorming over de doelgroep ( i.s.m.
MKB Den Haag), maar ook het versterken van voorzieningen voor
deze doelgroep, waaronder coaching en omscholing. We willen
deze pilot voortzetten en uitbreiden door de WSP faciliteiten beter
te benutten voor de intensivering van de samenwerking in de bemiddeling van deze groep.
Budget: ca. 300.000 euro

Het spreekt vanzelf dat de budgetten die staan aangegeven bij de drie
actielijnen niet toereikend zijn voor de ambities en beoogde doelen.
De gemeenten en UWV investeren ook reguliere middelen langs deze
lijnen: de aangegeven budgetten zorgen wel voor een extra impuls.

resterend budget

Het resterende budget van 100.000 euro, naast de ‘bestemde’ budgetten van 3 x 300.000 per actielijn, is bedoeld voor overige en mogelijk
nog onvoorziene uitgaven binnen dit project Perspectief op Werk.
We zetten geen middelen in voor de bestaande organisatie en reguliere taken die we in Arbeidsmarktregio-verband vorm hebben gegeven. Door goed gebruik te maken van bestaande organisaties en actieprogramma’s zoals Werkoffensief +500 uit Den Haag en de BHAG vanuit Delft worden extra coördinatiekosten tot een minimum beperkt.
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betrokkenen
en samenwerking

Bestuurlijk overleg regionaal Werkbedrijf Haaglanden
Het bestaande bestuurlijk overleg van het regionaal Werkbedrijf Haaglanden, fungeert als bestuurlijk besluitvormingsorgaan voor Perspectief op Werk.
In dit bestuurlijk overleg zijn, naast gemeenten en UWV, de sociale
partners vertegenwoordigd, aangevuld met het MBO onderwijs.
Stuurgroep Perspectief op Werk Haaglanden
De samenhang van het geheel aan activiteiten in het kader van Perspectief op werk wordt gewaarborgd door de stuurgroep Perspectief
op Werk. Zij evalueren de voortgang periodiek. In deze stuurgroep zijn
de volgende partijen vertegenwoordigd:
Werkgevers Donne Bax, bestuurder MKB Den Haag,
vacature bestuurslid VNO-NCW regio Den Haag;
UWV
Charissa van Gemerden, regiomanager;
Gemeenten Marieke Stam, directeur Werken & Leren Den Haag;
ROC
Marcel van den Broek, onderwijsdirecteur;
RPA
Remco Herfst, manager regionale samenwerking.
Projectteam Perspectief op Werk
Het projectteam Perspectief op Werk heeft gezamenlijk de Doe-Agenda Perspectief op Werk opgesteld, en zal een voorstel doen aan de
stuurgroep voor de in te stellen werkgroepen (zie hieronder). Daarnaast zal de voortgang van de uitvoering worden bewaakt door het
projectteam middels periodieke bijeenkomsten. Verder functioneert
het projectteam als eerste aanspreekpunt voor de aan te stellen projectleider.
Werkgevers Farshad Khan, MKB Den Haag,
Jan Markerink, VNO-NCW regio Den Haag;
UWV
Maurice Verschoor, Henry Scheffers;
Gemeenten Fred Wosgien (namens de regiogemeenten),
Niels Scheepbouwer (centrumgemeente),
Marina van der Maazen (centrumgemeente);
ROC
Anamaria Waarts;
RPA
Remco Herfst, manager regionale samenwerking.
Werkgroepen
Drie werkgroepen krijgen de opdracht om ieder één van de actielijnen
ten uitvoer te brengen. Zij initiëren, monitoren en rapporteren eenmaal per 3 maanden aan het projectteam.
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Bestuurlijk Overleg regionaal Werkbedrijf Haaglanden
frequentie: 1x per jaar

Kernteam van
Uitvoeringsdirecteuren

Strategisch
BeleidsOverleg

Stuurgroep Perspectief op Werk
frequentie: 3x per jaar

Projectteam Perspectief op Werk
frequentie: 1x per zes weken

Regionaal Coördinator
Perspectief op Werk

Werkgroep
Actielijn 1

Werkgroep
Actielijn 2

Werkgroep
Actielijn 3

Sturing Perspectief op Werk door Kernteam Haaglanden
Om Perspectief op Werk in de arbeidsmarktregio Haaglanden vorm te
geven wordt bovenstaande structuur voorgesteld.
Wij achten het noodzakelijk om een specifieke trekker van dit project
aan te stellen, maar we kunnen de kosten tot een minimum beperken,
aangezien de huidige infrastructuur in de arbeidsmarktregio Haaglanden voldoende solide geacht wordt. Dit betekent dat de sturing op de
uitvoering wordt gerealiseerd vanuit het Kernteam Haaglanden (het
reeds bestaande overleg van uitvoeringsdirecteuren), waarbij Delft tevens de gemeente Midden-Delfland vertegenwoordigt. Activiteiten
worden na de opstartfase zoveel mogelijk in de lijn belegd zodat dubbele aansturing wordt voorkomen en de nieuwe werkwijze wordt geborgd in de bestaande organisatie.
Het Kernteam bestaat uit:
Delft
Cor van der Wel, directeur Werkse!;
Rijswijk
Theo den Hertog, directeur WSP;
Westland
Inge Vermeulen, directeur Patijnenburg;
Den Haag
Marieke Stam, directeur Werken & Leren;
UWV
Charissa van Gemerden, regiomanager;
RPA
Remco Herfst, manager regionale samenwerking.

Arbeidsmarktregio Haaglanden
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in te zetten
instrumenten
en middelen
en overige
afspraken

De extra impuls die Perspectief op Werk biedt, is de kop op de reguliere dienstverlening die gemeenten en UWV bieden in de arbeidsmarktregio Haaglanden om hun reguliere taakstellingen te realiseren.
Deze zijn opgetekend in het gezamenlijke jaarplan Werkgeversservicepunt Haaglanden 2019, dat als bijlage bij deze aanvraag gevoegd is.

contactpersoon

Remco Herfst
manager regionale samenwerking
Regionaal Projectenbureau Arbeidsmarktregio Haaglanden
remco.herfst@rpa-haaglanden.nl
0639 48 89 39
Platinaweg 10, 2544 EZ Den Haag

planning

De planning is mede afhankelijk van het moment waarop de goedkeuring van de staatssecretaris blijkt en er middelen via de centrumgemeente vrijgemaakt kunnen worden. Op basis daarvan bepaalt de
wethouder van de centrumgemeente de startdatum en bericht hierover de partners. De kwartaalnummering loopt van Q1 tot en met Q8
in plaats van dat deze over de jaren 2019 en 2020 is verdeeld. Q1 is
het hele kalenderkwartaal dat het eerst volgt op de startdatum. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de startdatum in de zomer bepaald
kan worden en dat het eerste kwartaal waarin concrete activiteiten
worden gestart (Q1) dus het laatste kwartaal van 2019 zal zijn.
De tussentijdse evaluatie van de geleerde lessen vindt in de drie actielijnen plaats in Q4. In Q6 vindt de eindevaluatie plaats en in Q8 de borging van het plan in staand beleid.
Op de volgende pagina’s staat een eerste, voorlopige planning per actielijn.
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Planning actielijn 1: Werkgevers centraal en meer matches
Activiteit
Regionale MKB ambassadeur Bouw en
Techniek (outpost)

Q1
werven

Regionale sectorale matchingsevents
Adviseurs bedrijfsanalyse / jobcarving

1
werven
Bekendmaking / netwerk opbouwen
Onderzoek inzet no-risk
Doorlopend activiteiten

Ontzorgen werkgevers
Verdere doorontwikkeling WSP Haaglanden

Investeren in vervoersoplossingen
Energie-academie

start

Q2
Bekendmaking / netwerk opbouwen

voorbereiding
Plaatsing kandidaten

Q3
Q4
Werven (oplopend target)

1
1
nieuwe banen creëren

Besluitvorming gezamenlijke servicedesk
werkgevers
Start 1e project
Uitstroom 1e
tranche

Nagaan uitrol andere
sector

Q5

Q6

Q7

Q8

1

1

1

Planning actielijn 2: Kandidaten in beeld brengen en hen spreken
Activiteit
UWV Werkbedrijf brengt haar kandidaten in beeld via werk.nl en de kandidaatverkenner
HalloWerk
Format eenduidige uitvraag

Alternatieve vindplaatsen
Experiment a-selectief uitnodigen vs modelmatige benadering
Gestandaardiseerde werkwijze ontwikkelkansen en -behoeften
Uniforme uitkomsten scans en registratie
kandidatenverkenner en Hallo Werk

Q1
start

Q2
Oplopende
aantallen

Q3

Q4

Start Uitrol
regio
Ontwikkeling pilotversie
werving

Impactanalyse
UWV
1e test

Oplopende
aantallen
uitrol

→

1e schouw
Onderzoeksopzet / modelbouw

roadshows
1e pilot

→
Besluit over
verdere
toepassing

Ontwikkeling
pilot-versie
vergelijking

1e test

uitrol

Q5

→

Oplossingen-sessie
(lab?)

Brede toepassing

Evt uitrol

Brede toepassing

Q6

Q7

Q8

Planning actielijn 3: Kandidaten ontwikkelen, begeleiden en matchen
Activiteit
Meer mensen werk-fit maken via meer gelijktijdige inzet van activiteiten in plaats van
volgtijdelijk
Afspraken over leerwerkverklaringen

Q1
Start

Andere afspraken met ROC
Start Energieacademie

Matching via sectorteams
Inzet toolbox
Ontzorging na plaatsing (job coach)

Start

Q2
Oplopende
aantallen

Q3

Q4

voorstel

besluit

Nader
start

te
bepalen
Onderzoek / Andere secwerving
toren?
MKB

Oplopende
aantallen

→

Q5

Q6

→

Start

toepassing

Oplopende
aantallen inzet jobcoach

evaluatie

→

Q7

Q8

