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Toekomst
De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat bedrijven nog meer zijn gaan nadenken
over hun werknemers en hun personeelsbeleid. Blik op de Toekomst is een tijdelijk
project dat ondernemers hierbij helpt door gesprekken met hen te voeren om te
horen welke behoeftes ze hebben en hoe ze de huidige dienstverlening ervaren.
Op basis van de uitkomsten wijst Blik op de Toekomst de weg naar ondersteuning,
praktische tools et cetera. De Blik op de Toekomst-aanpak is gestart met als
aanleiding de coronacrisis maar is breed inzetbaar op allerlei momenten.

Doel

Van ondernemers horen wat werkt op de arbeidsmarkt en wat niet, en hoe zij het
beste ondersteund worden. Vervolgens gaan we met de samenwerkende partijen in
Perspectief op Werk de juiste ondersteuning realiseren; of werkgevers de weg wijzen
naar bestaande dienstverlening. Zodat ondernemers met personeelsvraagstukken
(zowel algemeen als vraag of overschot) goed, helder en snel worden geholpen en
daardoor zoveel mogelijk mensen aan de slag kunnen gaan of kunnen blijven.

De samenwerkende partijen in Perspectief op Werk hebben elkaar gevonden in de wens om
matching op de arbeidsmarkt te verbeteren. Alle pilots, experimenten en instrumenten die ingezet
zijn, en in deze blauwdruk beschreven zijn, hebben de volgende basis:
• Partijen zien de meerwaarde van inclusief werkgeverschap en dragen dat actief uit.
• WSP’s en UWV voorzien in de basisdienstverlening zoals het in beeld hebben van kandidaten,
hun competenties en motivatie kennen en het voorbereiden van kandidaten op plaatsing.
• Werkgeversorganisaties zetten zich in om initiatieven proactief onder de aandacht van
werkgevers te brengen.
• De doelgroep van deze blauwdrukken is bekend met benamingen en inhoud van regelingen
voor werkgevers (bijv. LIV-regeling)
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Samenwerking
Werkgeversdienstverlening

Matching

Thema

Dit instrument sluit aan bij de thema’s
• Werkgeversdienstverlening
• Matching
• Samenwerking

Meerwaarde voor werkgevers
•
		
•
		
		
•
		
•
		

De behoeftes van de werkgevers worden vertaald naar publieke en private dienstverleners
waardoor werkgevers beter en sneller worden geholpen.
Ook leren ze via Blik op de Toekomst bestaande dienstverlening en initiatieven kennen.
Zowel van arbeidsmarktpartners als van bijvoorbeeld brancheverenigingen. Er is vaak
meer aanbod dan bekend is bij werkgevers, en vaak zelfs gratis.
Daarnaast geeft Blik op de Toekomst werkgevers inzichten in nieuwe kansen, zoals het
potentieel benutten van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Kennisdeling en kennismaken: in bijeenkomsten kunnen werkgevers vragen, ervaringen
en oplossingen met elkaar delen.

“Personeel
en mvo?
Denk eens
aan het WSP”
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Suzan Dorgelo van industriebouwer Willy Naessens
https://www.vnoncwbrabantzeeland.nl/personeel-en-mvodenk-eens-aan-het-wsp-suzan-dorgelo-marketingmanagerwilly-naessens-nederland/

Doelgroep van de activiteit

Een brede vertegenwoordiging van bedrijven (van MKB tot grootbedrijf) in diverse sectoren en
branches (groei en krimp). We focussen op werkgevers die niet in beeld, of moeilijk bereikbaar
zijn voor de instanties in de regio. Het zogeheten ‘onontgonnen gebied’.
Secundair: publieke dienstverleners. Met de resultaten van de gesprekken kunnen zij hun
aanbod en communicatie aanscherpen.

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Bestuur Regionaal Werkbedrijf
Subsidiegever: Ministerie SZW (PoW)
Opdrachtnemer: VNO-NCW Brabant Zeeland
Cruciale samenwerkingspartners: Werkgeversservicepunten, Gemeentes, UWV
Adviseurs: Bestuursleden VNO-NCW Brabant Zeeland, VNO-NCW landelijk, MKB-Nederland

Hoe werken betrokken partijen samen?

• Uitgangspunt is dat ondernemers in gesprek gaan met iemand die hun taal spreekt;
		 dit zijn vertegenwoordigers van VNO-NCW Brabant Zeeland.
• De projectleider van Blik op de Toekomst vanuit VNO-NCW Brabant Zeeland coördineert
		 de inzet en acties.
• Partijen bepalen gezamenlijk welke ondernemers gevraagd worden. Dit is een mix van
		 bedrijven uit het VNO-NCW-netwerk en niet aangesloten bedrijven die voor
		 arbeidsmarktpartners interessant zijn.
• Ook op bestuurlijk niveau is er vanuit VNO-NCW Brabant Zeeland afstemming met
		 partners in de arbeidsmarktregio.
• Partijen organiseren gezamenlijk kennis- en netwerksessies naar aanleiding van de
		opgehaalde vraag.

“De kracht van BOT zit
in het feit dat we vanuit
VNO-NCW makkelijk bij
bedrijven op directieniveau
binnenkomen en daardoor
meteen spijkers met
koppen slaan!”
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Wat is er nodig voor de uitvoering?

Projectleiding
• Projectregisseur: als overkoepelende kartrekker van het project. 20 uur per week
		 inclusief regisseurstaak voor landelijk VNO-NCW.
• Projectleider: 1 per regio, 16 uur per week (projectleiders voeren ook de gesprekken
		 met de ondernemers).
• Projectondersteuning: 2 uur per regio. Het gaat om ondersteunende werkzaamheden
		 zoals invullen van voortgangsrapportage, het maken van afspraken met bedrijven,
		 organiseren afspraken interviews en fotografie.
Bijeenkomsten
• 4 bijeenkomsten per regio (ontwikkelen format, inhuur techniek, organisatie,
		samenstelling mailinglijsten).
Communicatieproducten
• Logo, brochure, webpagina.
• Uit de interviews worden per regio 3 ondernemers gekozen waarvan het verhaal wordt
		 uitgelicht. Hiervoor zijn vormgeving, tekstschrijver en fotograaf nodig. Eventueel kan
		 ervoor gekozen worden een boekje te maken waarin alle interviews gebundeld worden.
• Bij alle betrokken partners uren, inzet en bereidheid om interviews en andere
berichtgeving rondom het project via de eigen kanalen te delen (website en social media).
De looptijd is flexibel, in de beschreven regio’s liep het project 1 jaar.

Welke elementen bleken in de praktijk cruciaal?

• In de opstartfase investeren in een goede afstemming door projectregisseur met
		 medewerkers van arbeidsmarktpartners. Voor iedereen moet duidelijk zijn dat alle
		 partijen profiteren van de opbrengsten van dit project.
• Risico’s goed inventariseren en proactief nadenken over het inperken van deze risico’s.
• AVG goed afstemmen, vooraf toestemming vragen of bedrijfsnaam doorgegeven
		 mag worden of niet.
• Waarborgen van een eenduidige verslaglegging en duidelijke communicatie met de
		 arbeidsmarktpartners is essentieel. Er is een format gemaakt in Excel (bijlage 2) om de
		 opbrengsten en voortgang in te administreren; dit werkt goed en zorgt dat resultaten
		 met elkaar te vergelijken zijn.
• Wie er wordt benaderd wordt goed afgestemd met alle arbeidsmarktpartners zodat
		 er geen ‘vloedgolf’ van verzoeken richting de ondernemers gaat en we acties goed op
		elkaar afstemmen.
• Maandelijks overleg in co-creatie opzet zorgt voor een lerende community. Daarnaast
		 werd er ook een voortgangsrapportage gemaakt met de basisgegevens en de manier
		 waarop acties en toezeggingen uit de gesprekken zijn opgevolgd.
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Welke leerpunten waren er?
•
		
		
•
•
		
		
•
		
		
		
•
•
		
•
		
		

In eerste instantie waren 4 standaardvragen geformuleerd, maar daarbij bleven de
geïnterviewden nog wat op de vlakte. Toen is een verdiepende vragenlijst gemaakt
(bijlage 6) die goed werkte.
Een goede analyse maken van de uitkomsten vraagt veel tijd van de projectregisseur.
Een duidelijke taak en rolverdeling binnen het project (coördinator, projectleiders per
regio’s) is nodig. Als je dit aan het begin goed vastlegt blijft er niet te veel bij
1 persoon liggen.
Hou een goede scheiding tussen de open gesprekken en het werk van de
arbeidsmarktpartners. De gesprekken zijn bedoeld om door te verwijzen naar partners
en input over gewenste dienstverlening op te halen, niet om door de projectleider die
de gesprekken voert zelf bemiddeling op te laten starten.
Mensen persoonlijk uitnodigen kost tijd maar levert iets op.
Door de coronapandemie was er een mix aan live gesprekken en online gesprekken,
beiden leverden goede input op.
Kennisbijeenkomsten moeten aansluiten bij de praktijk en voldoende ruimte bieden aan
het delen van kennis en voorbeelden. Maak bijeenkomsten klein en persoonlijk, vraag
eventueel een professional voor ondersteuning bij grotere bijeenkomsten.

Zijn er nog andere aandachtspunten?

• Het delen van gespreksverslagen is aan AVG-regels onderhevig. Hierover zijn
		 afspraken gemaakt, zie bijlage 4.

Hoe kun je ervoor zorgen dat deze aanpak blijvend in de
organisatie/regio wordt ingebed?

De manier van samenwerken wordt nu vervolgd in dialoogsessies of werksessies. Hierin
pakken we een casus op en bespreken die in een multidisciplinair team om concrete actiepunten
op te halen.
De belangrijkste gespreksonderwerpen hieruit worden ook geborgd in de besturen
(werkgeversorganisaties, RWB).
Als borgingsdocument wordt een boekje met verhalen gepresenteerd tijdens een slotevent.

Financiering

Dit project heeft een looptijd van een jaar, van het derde kwartaal van 2020 tot het derde
kwartaal van 2021. Per regio is er een begroting van 108.900,00 inclusief btw.

Voorbeelden

https://www.vnoncwbrabantzeeland.nl/arbeidsmarkt-en-onderwijs/blikopdetoekomst/
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Handige werkdocumenten
•
•
•
•
•
•
•

Bijlage 1: Projectplan BOT
Bijlage 2: Voortgangsrapportage
Bijlage 3: Brochuretekst
Bijlage 4: AVG tekst mail
Bijlage 5: Verdiepende vragenlijst BOT
Bijlage 6: Brief voor afspraak
Bijlage 7: Alternatieve brief voor de afspraak

Kijk voor de complete Blauwdrukken inclusief bijlagen op:
https://www.perspectiefopwerk.info/blauwdrukken

Wat is de meerwaarde voor werkgeversorganisaties om
hieraan mee te werken?

Het netwerk wordt uitgebreid, we bieden de werkgevers iets om te ventileren en concrete
vraagstukken boven tafel te krijgen en het draagt bij aan een positieve naamsbekendheid.
Verbeterde samenwerking en dienstverlening met de arbeidsmarktpartners. Versteviging van
onze lobby in het regionaal werkbedrijf. Soms komen er zelfs nieuwe leden bij.

Wat zijn rollen/acties die werkgeversorganisaties op
kunnen pakken?

Door de verbinding te leggen tussen wat werkgevers willen en wat een WSP aanbiedt wordt
helder of deze partijen elkaar kunnen vinden. Of waarom niet. En dit pakken we vervolgens
verder op. Vacatures kunnen beter worden ingevuld, dienstverlening wordt sterker.

Datum blauwdruk

Deze blauwdruk is voor het laatst aangepast op 21 juni 2021. Het beschreven project was toen
niet volledig voltooid.
NB: alle bedragen en cijfers in dit document zijn een indicatie. Aan de informatie in deze blauwdruk
kunnen geen rechten worden ontleend.
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Bijlage 1
Projectplan BLIK OP DE TOEKOMST

Projectplan VNO-NCW voor Perspectief op Werk
1. Doelen en resultaten
1.1 Aanleiding
VNO-NCW Brabant Zeeland is bestuurlijk en uitvoerend partner in de doe-agenda Perspectief
op Werk. Bestuurlijk heeft VNO-NCW een handtekening gezet onder de doe-agenda bestaande
uit een aantal projecten. Uitvoerend zijn wij in elke regio verantwoordelijk voor de projecten
‘Participeren Loont’ en/of ‘Maak de Match’. Door de corona-crisis is de uitvoerbaarheid van deze
projecten onder druk komen te staan. Begin april hebben wij daarom per brief formeel onze
projecten ‘on hold’ gezet. Samen met de centrumgemeenten in de zes arbeidsmarktregio’s en
arbeidsmarktpartners hebben we in de maanden april, mei en juni 2020 bekeken hoe we op een
waardevolle manier projectmatig verder kunnen. Dit projectplan geeft daar nu concreet invulling
aan.
1.2 Doel
Voor ons staat voorop dat we met onze projecten waarde willen toevoegen voor regionale
bedrijven en hun medewerkers, complementair aan alle diensten en initiatieven die reeds worden
uitgevoerd door onze arbeidsmarktpartners. De verwachting is dat over de breedte genomen
(zie prognoses werkgelegenheid UWV, mei 2020) de werkgelegenheid de komende periode af zal
nemen. Veel sectoren zullen met een overschot aan arbeidskrachten te maken krijgen. Enkele
andere sectoren (logistiek, overheid en zorg) zullen juist meer arbeidskrachten nodig hebben.
In deze context willen we vanuit VNO-NCW waarde toe voegen voor werkgevers, werkenden en
werkzoekenden in de regio.
Wij denken dat wij dat als vereniging kunnen doen door met werkgevers in gesprek te gaan over
het toekomstperspectief van hun onderneming en personeel. Daarnaast willen we eventuele
knelpunten (of juist innovatieve oplossingsrichtingen) vertalen naar de arbeidsmarktpartners in
de regio, zodat deze kunnen worden opgepakt. Ook willen we in deze tijd ondernemers prikkelen
om verder te kijken en proactief met uitdagingen aan de slag te gaan. Om dit te realiseren willen
we inzetten op een regionale ondernemers-leercultuur.. Het doel van dit project is daarmee het
ophalen van de toekomstvisie van ondernemers ten aanzien van hun personeelsbeleid en deze
inzichtelijk maken voor uitvoerende overheids- en/of onderwijs partijen in de regio.
1.3 Resultaat
De hierboven omschreven doelstelling moet leiden tot de volgende resultaten:
Ophalen toekomstvisie van 50 ondernemers ten aanzien van hun personeel en

		

prikkelen om hiermee aan de slag te gaan.
 Inzichtelijk maken van de behoeften bij werkgevers en deze vertalen naar de
uitvoerende arbeidsmarktpartners (zoals bijv. UWV, gemeente en onderwijs) zodat
zij hier adequaat op kunnen inspelen.
 Stimuleren van een leercultuur door het organiseren van vier (online)
bijeenkomsten waar werkgevers vragen, ervaringen en oplossingen met elkaar
		 kunnen delen.
 Benutten van de opgehaalde informatie als input voor de arbeidsmarkt
bestuurders in de regio
		

2. Activatieplan
2.1 Aanpak
Aan de hand van de hierboven beschreven doelstelling zullen wij de volgende acties inzetten om
dit te realiseren.
A) Ophalen toekomstvisie
We willen in 1 jaar met 50 bedrijven (ondernemers en/of HR-managers) in gesprek over het
toekomstperspectief van hun onderneming en dat van hun medewerkers. We willen daarbij
ingaan op de kansen en knelpunten die zij zien, en waar een eventuele ondersteuningsbehoefte
zit. In deze gesprekken zullen we de ondernemers ook wijzen op regionale initiatieven of
regelingen. Voorbeelden zijn de SLIM-regeling, Tel mee met Taal en Brabant leert. Of juist
het in dienst nemen van een werkzoekende of medewerker uit de doelgroep banenafspraak,
bijvoorbeeld via regionale initiatieven en ‘op naar de 100.000 banen’. Hiermee prikkelen we de
ondernemer om aan de slag te gaan met de uitdagingen waar hij of zij voor staat. Denk aan de
volgende bespreekpunten:
Verwacht de ondernemer een personeelstekort -behoud of -overschot?

 Welke kansen en/of knelpunten verwacht de ondernemer in het omgaan

		

met deze situatie?

		

de slag te gaan?

		

nog behoefte aan?

 Welke acties heeft de ondernemer reeds ingezet om met deze situatie aan
 Wat gaat er al goed in zijn/haar aanpak, en waar heeft de ondernemer

Onze projectleider zal in eerste instantie afspraken inplannen met bedrijven uit ons netwerk, maar
ook bedrijven die niet bij ons zijn aangesloten kunnen worden benaderd. Hiervoor kunnen we
tevens de bedrijven die reeds zijn benaderd via onze (eerste fase) POW-projecten aanwenden,
zodat deze eerdere inzet niet voor niet is geweest. We gaan voor een brede vertegenwoordiging
van bedrijven (van MKB tot grootbedrijf) in diverse sectoren en branches (groei en krimp). We
focussen op werkgevers die niet in beeld, of moeilijk bereikbaar, zijn voor de instanties in de regio.
Het zogeheten ‘onontgonnen gebied’. Wie er wordt benaderd wordt goed afgestemd met de
medewerkers van onze arbeidsmarktpartners zodat er geen ‘vloedgolf’ van verzoeken richting de
ondernemers gaat en we acties op elkaar afstemmen.
B) Opbrengsten inzichtelijk maken
We zullen de opbrengsten van de gesprekken delen met de medewerkers van onze regionale
arbeidsmarktpartners zodat er een leercirkel ontstaat waarop kan worden ingespeeld via de
werkgeversdienstverlening (of via andere activiteiten gericht op werkgevers). Daarbij sturen we
op het verstevigen van de samenwerking tussen partijen in de regio en het versterken van elkaars
inzet door de informatie de we ophalen te delen met elkaar. Dat moet in ieder geval periodiek
(een keer per kwartaal) gebeuren, maar het ligt in lijn der verwachting dat er reguliere basis
wordt geschakeld met medewerkers van de betreffende instanties om informatie met elkaar uit
te wisselen. Hier maakt de projectleider bij aanvang van het project werkafspraken over met de
medewerkers van de arbeidsmarktpartners. Zo willen we bewerkstellingen dat, bijvoorbeeld bij
een acuut personeelsoverschot of bij het vastlopen op een regeling, er kan worden gereageerd
door de partners waarmee we samenwerken. We beogen met deze aanpak ook punten ‘boven
tafel’ te krijgen die via de reguliere dienstverlening niet in beeld zouden zijn gekomen. Hiermee
beogen we echt een plus te zetten op de bestaande, reguliere werkwijze.

C) Stimuleren leercultuur
We zullen werkgevers in deze periode van elkaar laten leren door in iedere arbeidsmarktregio
maximaal 4 (online) bijeenkomsten te organiseren waar werkgevers vragen, ervaringen
en oplossingen met elkaar kunnen delen. Welke onderwerpen worden behandeld in de
bijeenkomsten is volledig afhankelijk van de actualiteit en de vraag die bij bedrijven wordt
opgehaald. Denkbaar is dat onze arbeidsmarktpartners in deze bijeenkomsten ook een
informatieve rol vervullen. Daarnaast streven we ook om minimaal een bijeenkomst crossregionaal te organiseren (wij voeren dit project uit in zes arbeidsmarktregio’s). We willen kennis en
ervaringen op die manier zo veel mogelijk ontsluiten.

3. Projectbeheersing
Inzet
Projectleider
50 Bedrijfsbezoeken
Verslaglegging opgehaalde input
Uitvoeren vervolgacties en afstemming partners
Inzet secretariaat voor maken afspraken
Regulier afstemmingsoverleg regionale partners
Rapportage en verantwoording
Facilitaire kosten
Bijeenkomsten
Inhoudelijke organisatie max. 4 bijeenkomsten
Inzet secretariaat voor faciliteren max. 4 bijeenkomsten
Afstemmen organisatiepartners
Out of pocket kosten
Communicatie
Genereren informatiemateriaal
Vormgeving in nieuwsbrief
Tekstschrijver
Social media uitingen
Inzet communicatiemanager
Coördinatie
Inzet lobbyist
Terugkoppeling RWB / arbeidsmarktpartners
Afstemming landelijk ondersteuningsteam
Genereren beleidsinput
Subsidieperiode:
Dit project heeft een looptijd van een jaar, strekkende Q3 2020 tot Q3 2021.

3.2 Governance
VNO-NCW Brabant Zeeland zal in de uitvoering van dit project intensief samenwerken
met de arbeidsmarktpartners in de regio, maar ook de contacten richting het landelijke
ondersteuningsteam (OT) en NL Werkt Door (NL Onderneemt) onderhouden.
De projectleider van VNO-NCW is het eerste aanspreekpunt voor de uitvoering van

		

– en afstemming over – dit project en zal deelnemen aan het regionaal projectteam
van Perspectief op Werk, bijdragen aan de halfjaarlijkse voorgangsgesprekken van het
		 OT en contact onderhouden met de landelijke collega’s van VNO-NCW bij NL Werkt Door
		 (NL Onderneemt)
De lobbyist van VNO-NCW co rdineert de projectleider en draagt zorg voor de
afstemming met de regionale arbeidsmarktbestuurders en het de bestuurders van
		 VNO-NCW.
De bestuurder van VNO-NCW is samen met de Wethouder van de centrumgemeente
		 verantwoordelijk voor de gehele doe-agenda Perspectief op Werk.
3.3 Communicatie
Communicatie zal met name een ondersteunende functie hebben in dit project. We beogen de
volgende activiteiten.
Genereren content: daar waar in het contact met bedrijven of met de

		

arbeidsmarktpartners communicatiemateriaal gewenst is zal onze projectleider daarin
(samen met onze communicatiemanager en/of externe partijen) in voorzien. Te denken
valt aan een informatiesheet, artikel of infographic.
Vormgeving in nieuwsbrief: we zullen in onze (regionale) nieuwsbrief berichten over de
		 start en de ontwikkeling van dit project.
Social media: we zullen via de sociale media kanalen van onze vereniging communiceren
over het verloop van dit project.
3.4 Monitoring
Er zal voor dit project per kwartaal door de projectleider een rapportage worden opgesteld. In
deze rapportage zal de stand van zaken zowel kwalitatief als kwantitatief worden beschreven. Er
zal in de verslaglegging in ieder geval aandacht worden besteed aan:
Het aantal benaderde bedrijven

Het aantal bedrijven waarmee een afspraak heeft plaatsgevonden
De sectoren waarin deze bedrijven opereren

De omvang van het personeelsbestand van deze bedrijven, gecategoriseerd

De Inhoudelijke bijdrage (toekomstvisie) van de ondernemer a.d.h.v. eerder genoemde
		 bespreekpunten.
De wijze waarop er vervolg is gegeven aan de opgehaalde input (i.s.m. partners)

3.5 Kwaliteit
In dit project moet eenduidige verslaglegging en duidelijke communicatie met de
arbeidsmarktpartners worden gewaarborgd. Daarnaast is het belangrijk de kennisbijeenkomsten
aansluiten bij de praktijk en voldoende ruimte bieden aan het delen van kennis en voorbeelden.
De projectleider zal hier, samen met de arbeidsmarktpartners en lobbyist, op toezien.

4. Risicomanagement
In het kader van risicomanagement zal er in de opstartfase afstemming plaatsvinden tussen
de door projectleider en de medewerkers die bij onze partners verantwoordelijk zijn voor een
goed verloop van dit project. Samen zullen we de potentiele risico’s inventariseren en proactief
nadenken over hoe we deze risico’s zo veel mogelijk in kunnen perken. In het onderstaande
overzicht is vast begonnen met het in kaart brengen van mogelijke risico’s en oplossingen.

Risico

Oplossing

De kans bestaat dat het werven van
50 deelnemende bedrijven door
de ontwikkeling van corona een te
ambitieuze doelstelling blijkt.

Het kan zo zijn dat door een tweede
corona-golf bedrijven niet de ruimte zien
om met onze naar hun toekomstvisie
te kijken. In het uiterste geval kan deze
doelstelling in een tussentijdse evaluatie
worden heroverwogen. Dit gebeurt in
samenspraak met andere betrokken
partijen.

Regionale arbeidsmarktpartners zijn niet
in de gelegenheid om met de opgehaalde
input aan de slag te kunnen.

Onze projectleider zal zorg dragen dat de
informatie die wij ophalen bij bedrijven
indien nodig bij de juiste instanties
terecht komt. Mocht hieraan onverhoopt
geen vervolg kunnen worden gegeven
zullen wij via de bestuurlijke lijn bekijken
hoe dit anderszins kan worden opgepakt.

5. Contact
Gegevens organisatie en contactpersoon
Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
Postadres:
Website:
IBAN rekeningnummer:

VNO-NCW Brabant Zeeland
Reitseplein 1
5037 AA Tilburg
Postbus 90154 5000 LG Tilburg
www.vnoncwbrabantzeeland.nl
NL25 INGB 0660751445

Bijlage 2
Voortgangsrapportage BLIK OP DE TOEKOMST
1. Doelstelling 1

Ophalen toekomstvisie van 50 ondernemers ten aanzien van hun personeel en prikkelen om
hiermee aan de slag te gaan.
Verwacht de ondernemer een personeelstekort -behoud of -overschot?

Welke kansen en/of knelpunten verwacht de ondernemer in het omgaan met

		

deze situatie?
 Welke acties heeft de ondernemer reeds ingezet om met deze situatie aan de slag te gaan?
Wat gaat er al goed in zijn/haar aanpak, en waar heeft de ondernemer nog
		 behoefte aan?
Bedrijfsbezoeken
Hieronder een overzicht van een excelpagina waarin bedrijfsbezoeken worden gerapporteerd.
Datum bezoek
Bedrijf

Gemeente
Sector

Aantal medewerkers
Contactpersoon

Contactgegevens


Inhoudelijke verslaglegging

Bevat vertrouwlijke informatie (zo ja, wat)
Actie

Status

Bedrijven aangeschreven geen bezoek
Datum aanschrijven
 Bedrijf
Gemeente
Sector
Contactpersoon
 Contactgegevens
 Reden geen bezoek

Bijlage 3
Brochuretekst BLIK OP DE TOEKOMST

Blik op de Toekomst
een POW project

Wij zijn bestuurlijk en uitvoerend partner in de doe agenda van Perspectief op Werk. (POW)
Door de coronacrisis hebben we de projecten Participeren Loont en “Maak de Match on
hold moeten zetten. Samen met centrumgemeenten in de zes arbeidsmarktregio’s en de
arbeidsmarktpartners hebben we een nieuwe invulling bepaald die meer recht doet aan
wat er nu nodig is. Dit nieuwe project heeft de naam Blik op de Toekomst gekregen. We
leggen hieronder uit wat het project inhoudt.
Doel
Bij al onze projecten staat voorop dat we waarde willen toevoegen aan regionale bedrijven en
hun medewerkers waarbij we steeds complementair zijn aan alle diensten en initiatieven die
reeds worden uitgevoerd door onze arbeidsmarktpartners.
Deze crisis is een onvoorspelbare. Hoeveel impact de crisis precies zal hebben, of hoe lang deze
situatie zal duren, is niet te voorzien. Wel weten we inmiddels dat wie vóór de crisis al kwetsbaar
was, dat zeker ook in en ná deze crisis zal zijn. De verwachting is dat over de breedte genomen
volgens de prognoses (zie UWV in mei 2020) de werkgelegenheid in 2021 zal afnemen en er
veel sectoren met een overschot aan arbeidskrachten te maken krijgen. Enkele andere sectoren
(logistiek, overheid en zorg) zullen juist meer arbeidskrachten nodig hebben.
Met het project Blik op de toekomst gaan we met totaal 200 bedrijven uitgebreid in gesprek
over hun Blik op de toekomst ten aanzien van het personeelsbeleid en het perspectief waar zij
voor gaan. We willen hun kijk en kansen vertalen naar onze arbeidsmarktpartners in de regio en
samen komen tot innovatieve oplossingsrichtingen. Daarnaast organiseren we op basis van wat
we horen een 12 tal (online) bijeenkomsten waar ondernemers met experts in gesprek kunnen
gaan en hun kennis kunnen delen. Zo bevorderen we een sterke regionale
ondernemers-leercultuur.

“ Het ophalen van de
toekomstvisie van
ondernemers ten aanzien
van hun personeelsbeleid
en het inzichtelijk maken
van deze uitkomsten aan 		
de uitvoerende overheidsen/of onderwijs partijen 		
in de regio.”

Het ultieme doel is nog steeds een inclusieve arbeidsmarkt waarin niemand aan de zijlijn
hoeft te staan en iedereen mee kan doen! We maken samen met u een infrakaart waarop u de
verhalen van mede-ondernemers kunt lezen en de instanties vindt die u nodig heeft.

Personeelsbeleid in coronatijd als ondernemer,
hoe doe je dat?
Wil jij je toekomstvisie over personeelsbeleid delen en ons laten weten hoe jij dit ziet? De
projectleiders van VNO-NCW verbinden graag met je, zo vertegenwoordigen we jouw belangen
en versterken we waar mogelijk het netwerk. Onze projectleiders gaan graag met je in gesprek.
Neem hiervoor contact op met:
Zuid-oost Brabant:
			
Midden Brabant:
			
Helmond:
			

Anja van Bladel projectleider,
bladel@vnoncwbrabantzeeland.nl, 06
Hans Bax,
bax@vnoncwbrabantzeeland.nl, 06
Maurice Manders
manders@vnoncwbrabantzeeland.nl, 06

Zij organiseren in 2021 ook interessante en inspirerende bijeenkomsten voor en met de
ondernemers van Blik op de Toekomst. Ken je ondernemers die geïnteresseerd zijn in het
onderwerp dan is het heel goed als je hen ook informeert! Kijk op onze agenda (aanklikbaar)
wanneer deze bijeenkomsten plaatsvinden.
Lees het belangrijke SER rapport (10 december 2020) waarin duidelijk wordt gemaakt dat sociaal
ondernemen echt loont.
Hierin staan onder meer de volgende aanbevelingen:
Neem iedereen mee, ook de achterhoede

Streef een inclusieve arbeidsmarkt ook in crisistijd actief na

Laat de doelgroep zelf meedenken en oplossingen aanreiken

Bijlage 4
AVG mail BLIK OP DE TOEKOMST
Beste […]
In het kader van het project ‘Blik op de Toekomst’ brengen wij ondernemers, die hier mee
hebben ingestemd, graag met uw organisatie in contact. Op grond van de Algemene Wet
Persoonsgegevens (AVG) willen wij u verzoeken om vertrouwelijk om te gaan met de (persoons)
gegevens die wij aan u verstrekken, en deze enkel te gebruiken ten doeleinde van dit project. We
verzoek u deze afspraak te bevestigen door schriftelijk op deze mail te reageren.

Bijlage 5
Verdiepende vragenlijst BLIK OP DE TOEKOMST
Vragen voor gesprekken van Blik op de Toekomst.
Naar aanleiding van de eerste ronde gesprekken komen we tot een aantal specifieke vragen.
In dit document kan iedereen vragen die werken toevoegen of aanscherpen, zodat we in de
komende tijd meer verdiepende vragen kunnen stellen en zo nog betere gesprekken kunnen
voeren.
Doelstelling Project
Het ophalen van de toekomstvisie van 50 ondernemers ten aanzien van hun personeel en
prikkelen om hiermee aan de slag te gaan.
Verwacht de ondernemer een personeelstekort -behoud of -overschot?

Welke kansen en/of knelpunten verwacht de ondernemer in het omgaan met

		

deze situatie?
 Welke acties heeft de ondernemer reeds ingezet om met deze situatie aan de slag te gaan?
Wat gaat er al goed in zijn/haar aanpak, en waar heeft de ondernemer nog
		 behoefte aan?

Vragen
Het ophalen van de toekomstvisie van 50 ondernemers ten aanzien van hun personeel en
prikkelen om hiermee aan de slag te gaan.

1 Hoe gaat het met het bedrijf in het algemeen onder de huidige economische
omstandigheden?

2 Heb je als ondernemer een specifiek mobiliteitsvraagstuk ? Dus heb je vraag of aanbod

		
		

van mensen? En wat staat je in de weg om hierin te handelen? Welke informatie
ontbreekt of welke weten regelgeving staat in de weg?

3 Waar haal je je informatie vandaan als je een vraagstuk over de arbeidsmarkt hebt? Zijn

		

er bepaalde online platfora of tools die je gebruikt? Ben je bekend met de infrastructuur
in de regio? Wat mist hier wellicht of wat kan beter?

4 Wat voor branche betreft het en welk type vraag en aanbod betreft het? Welke

		
		

skills of opleidingen worden gevraagd of aangeboden? Zijn er vragen richting het
onderwijs waar we op kunnen aansluiten?

5 Kun je aangeven over welk vraagstuk je tijdens een kleine (online) bijeenkomst graag		

		

doorspreekt met een expert en mede-ondernemers? We willen daar graag kennisdelen
en van en met elkaar leren over de vraagstukken die er zijn.

Voorbeelden van vragen (uit inspiratiegids VNO-NCW landelijk)
Uit welke sector komt het bedrijf en wat is de omvang van het bedrijf?
Wat is het grootste knelpunt dat wordt ervaren?
Wat zou de huidige situatie kunnen verbeteren?

Heeft u behoefte aan ondersteuning op het gebied van personeelsbeleid?
Heeft u behoefte aan contact met collega-ondernemers?

Over welk onderwerp zou u een digitale kennissessie/inspiratiemeeting willen volgen?
Heeft u vragen over (om)scholing van uw werknemers en zo ja welke?
Welke maatregelen zijn noodgedwongen door corona getroffen?

Hoe gaat u om met de anderhalvemetersamenleving in de bedrijfsvoering?
Wat zijn de topprioriteiten voor de korte en middellange termijn?

Overweegt u uw businessmodel aan te passen vanwege de coronacrisis?
Welke inzichten heeft u in deze periode opgedaan?
Welke gouden tip heeft u voor andere werkgevers?

Bijlage 6
Voorbeeldbrief voor afspraak BLIK OP DE TOEKOMST

Beste,
Namens mijn collega … wil ik u van harte uitnodigen voor een interview.
De heer is projectleider voor het project Blik op de toekomst in (regio). Dit project
is mede ondertekend door VNO-NCW (regio)
In dit project willen wij graag met werkgevers in gesprek om informatie te
verkrijgen betreffende het toekomstperspectief van de onderneming en het
personeel.
We willen tijdens dit gesprek ingaan op de kansen en knelpunten die u ziet en
waar een eventuele ondersteuningsbehoefte zit.
Ook willen wij u wijzen op regionale initiatieven en regelingen. Voorbeelden zijn
..(diensten of regelingen) .Of juist het in dienst nemen van een werkzoekende
of medewerker uit de doelgroep banenafspraak, bijvoorbeeld via regionale
initiatieven en ‘op naar de 100.000 banen’.
De opgehaalde informatie dient tevens als input voor de regionale arbeidsmarkt
bestuurders en het WSP.
Ik hoop van harte dat u hiervoor open staat en hoop dat onderstaande afspraak
in uw agenda past:
21 april om 10.00 uur
Indien mogelijk zouden wij graag deze afspraak bij u op locatie willen laten
plaatsvinden.
De heer … komt alleen.
Indien een fysieke afspraak niet wenselijk is horen wij graag van u. Digitaal mag
uiteraard ook!
Graag vernemen wij uw ervaring, suggesties, aanbevelingen en (toekomst)visie
m.b.t het personeelsbeleid in de breedste zin van het woord.
Indien de genoemde datum niet past laat het ons dan gerust weten, wij staan
uiteraard open voor een alternatief tijdstip
U kunt mij ook gerust hierover bellen of e-mailen.
Heel hartelijk dank.

Bijlage 7
Voorbeeldbrief voor afspraak BLIK OP DE TOEKOMST 2

Onderwerp: Blik op de Toekomst, onderzoek op verzoek van gemeente x
Datum: 4 juni 2021 om 10:44:16 CEST
Beste,
Namens <naam>, regiomanager bij VNO-NCW Brabant Zeeland, stuur ik je dit
bericht. Wij hebben je gegevens gekregen van de gemeente x, met het verzoek
om je te benaderen voor een onderzoek.
Het gaat om het project Blik op de Toekomst in Zuidoost-Brabant. Kort
samengevat is het doel van het project om met werkgevers in gesprek te
gaan om informatie te verkrijgen betreffende het toekomstperspectief van
hun onderneming en hun personeel. Zeker in de huidige Coronatijd is dit van
essentieel belang om deze ondernemersbelangen goed in beeld te hebben.
De tijdens de gesprekken verkregen informatie zoals bijvoorbeeld innovatieve
oplossingen m.b.t. de inzet van personeel, maar ook mogelijke knelpunten zullen
gedeeld worden met de arbeidsmarktpartners in de regio zodat zij hier adequaat
op kunnen inspelen. De opgehaalde informatie dient tevens als input voor de
regionale arbeidsmarkt bestuurders.
Mijn vraag in deze is dan ook of het mogelijk is om hierover met jou een afspraak
te plannen. De afspraak zal met mijn collega <naam> plaatsvinden. <naam>
verneemt graag jouw ervaringen, suggesties, aanbevelingen en (toekomst)visie
m.b.t het personeelsbeleid in de breedste zin van het woord. Ook kan hij het
project nader toelichten.
Ik hoop dat jij hiervoor tijd kunt vrij maken. Het heeft de voorkeur om het gesprek
fysiek te voeren, met in achtneming van alle Covid-richtlijnen natuurlijk, maar een
digitale afspraak kan natuurlijk ook. Ben je bereid om hieraan mee te werken?
In afwachting van jouw bericht.

Met vriendelijke groet,

