Afspraken communicatie Perspectief op Werk
Inhoud (content) van de communicatie
•

In de communicatie van PoW staan regionale voorbeelden, inzichten, successen, dilemma’s,
mijlpalen en handelingsperspectieven centraal.

•

Partners in het ondersteuningsteam, Lysias, projectleiders en communicatiemedewerkers in
de regio’s en de contentmanager PoW signaleren en halen content op om te delen via de
communicatiekanalen van PoW en de communicatiekanalen van de partners.

Directe communicatie vanuit Perspectief op Werk (collectief)
•

Alle partijen in het ondersteuningsteam hebben een gelijkwaardige relatie. Ook in de
communicatie trekken we samen op en delen we dezelfde boodschap.

•

We versterken de boodschap ‘samenwerken’ door een gedeelde communicatielijn,
bestaande uit het Message House, Q&A, gezamenlijke website en nieuwsbrief.

•

De gezamenlijke website www.perspectiefopwerk.info is van en voor de regio’s. Via de
website delen we regionale voorbeelden, inzichten, successen, handelingsperspectieven,
nieuws en agendapunten. Daarnaast biedt de website meer informatie over het programma
PoW: de actieplannen, wat de leeragenda inhoudt en waar je je kan aanmelden, en de lessen
tot nu toe.

•

In de gezamenlijke nieuwsbrief PoW delen de partners en regio’s regelmatig (vanaf
december 2019): nieuws uit de regio en nieuws over de leeragenda.

•

Daar waar passend delen we regionale voorbeelden en mijlpalen met regionale en landelijke
media.

•

We geven invulling aan de boodschap ‘ontmoeten’ door als landelijk ondersteuningsteam
wekelijks samen te komen, door landelijke bijeenkomsten te organiseren en door tweemaal
per jaar een bezoek te brengen aan elke regio.

Afspraken
•

We ontwikkelen geen aparte huisstijl.

•

We zetten PoW niet neer als apart merk.

•

We maken gebruik van elkaars ‘communicatienetwerk’ om de boodschap van PoW zo breed
mogelijk te verspreiden.

Getrapte communicatie via partners
•

Elke partner in het ondersteuningsteam zet eigen kanalen, middelen en bijeenkomsten in
om de boodschap van PoW te delen met haar achterban. We maken hiervoor een planning
voor 2020.

•

Elk van de betrokken organisaties is bij de woordvoering in de lead op het gebied van de
hieronder genoemde thema’s:
o SZW: verantwoording van budget, evaluatie en algemene vragen over PoW
o VNO-NCW: vertegenwoordiging van werkgevers(organisaties)
o De Programmaraad, UWV, VNG: werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening
o SBB: onderwijs, pilots praktijkleren en leercertificaten, leerwerkbedrijven
o Vakbeweging: vertegenwoordiging van werkzoekenden/werknemers

