Guideline: uitwerken van regionale voorbeelden Perspectief op Werk
Checklist:
1. Message House: past de inhoud van het voorbeeld binnen de boodschap van PoW?
2. Uitwerken van voorbeelden
• Communiceer zoveel mogelijk over concrete voorbeelden, inzichten, successen,
dilemma’s en handelingsperspectieven, die gaan over samenwerking tussen
overheid, werkgevers, onderwijs en werkzoekenden om obstakels in de matching
weg te nemen. Maak gebruik van de vragen op de volgende pagina.
• We communiceren altijd vanuit 2 perspectieven (zoals: overheid-werkgever,
onderwijs-overheid, onderwijs-werknemer).
3. Checklist regionale (en landelijke) media
• Is het voorbeeld succesvol in het wegnemen van een obstakel?
• Heeft het voorbeeld aantoonbare potentie om opgeschaald te worden, zodat meer
werkzoekenden en werkgevers geholpen kunnen worden?
• Zijn belangrijke doelen behaald? Welke doelen zijn dit?

Vragen
Algemeen
• Wie werken er samen?
• Welke obstakels worden weggenomen om de matching te verbeteren?
• Wat is het voordeel van samenwerken?
• Wat levert het op?
• Welke dilemma’s en vragen kom je tegen?
• Waar word je blij van?
• Wat kunnen andere regio’s hiervan leren?
• Wat is het vervolg?
Werkgevers
Overheid
Welke obstakels neemt u zelf weg?
• Hoe werkt het in uw bedrijf als uw personeel nodig
heeft? Weet u wat voor werk u te bieden heeft?
• Wat moet personeel kunnen?
• Wat is de werkcultuur?
• Is er begeleiding? Hoe wordt personeel ingewerkt?
Bespreekt u inwerken met werknemers/collega’s?
• Hoe werft u nieuwe medewerkers?
• Neemt u contact op met het WSP?
• Wat is volgens u het werkakkoord?
• Is er voldoende ruimte om mensen in te schalen op
passende functie?
• Is er sprake van werkplek aanpassing?
Wat kunt u samen met WSP en onderwijs doen om
obstakels weg te nemen?
• Wat heeft u nodig aan ondersteuning vanuit het
WSP?
• Welke faciliteiten worden aangeboden?
• Werken deze faciliteiten?

UWV
•
•

•
•
•

Vakbeweging/werknemers
•

Wat is de specifieke bijdrage van UWV bij dit
project?
Welke expertise kan UWV hier bieden? Is er een
nieuwe aanpak ontwikkeld om te komen tot een
match?
Weet u hoe de klant dit traject heeft ervaren? En
wat vond u er zelf van?
Wat hebben we als UWV geleerd van deze aanpak?
Kunnen we het geleerde ook gebruiken in andere
situaties/voor de toekomst?

•

Hoe wordt (op alle niveaus) aangestuurd op het
realiseren van duurzame (dus niet tijdelijke)
plaatsingen?
Als de plaatsingen met afwijkende
arbeidsvoorwaarden worden gerealiseerd (bv
werken met behoud van uitkering) wanneer
tijdens/na het traject gaat de betrokken
werkzoekende de reguliere arbeidsvoorwaarden
krijgen?

