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Bustour WSP

Het WSP regio Amersfoort heeft met een Volkswagenbus beplakt
met het WSP-logo een tour gemaakt naar diverse werkgevers op
industrieterreinen in de arbeidsmarktregio Amersfoort. De bus is
strategisch geparkeerd bij nieuwe contacten van het WSP.
De bustour is een ludieke manier om op te vallen als WSP en de stap
naar de dienstverlening van het WSP kleiner te maken. Via persberichten,
uitnodigingen op social media en de mail zijn werkgevers geïnformeerd
wanneer wij hun bedrijventerrein bezoeken. Er zijn van tevoren
afspraken ingepland, daarnaast zijn er door de diverse bedrijfsadviseurs
ook spontane bezoeken afgelegd bij de bedrijven. Als zij geen tijd hadden
kregen ze een informatiepakket over de dienstverlening van het WSP.

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)
• De genoemde bedragen zijn gefinancierd uit PoW-budget tenzij anders aangegeven.
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Doel

• Het vergroten van de zeer lage naamsbekendheid van het WSP en geven van informatie
over dienstverlening.
• Meer werkgevers ondersteunen door te bemiddelen bij vacatures en mee te denken in
arbeidsmarktgerelateerde en juridische vraagstukken. Inclusief werkgeverschap wordt
		 hierbij nadrukkelijk onder de aandacht gebracht om met elkaar als samenleving de krapte
		 op de arbeidsmarkt op te lossen.
• Ondersteunen van werkgevers die door corona in zwaar weer zaten; daarbij is ook ingezet
op mobiliteitsdienstverlening, onder andere hen in contact brengen met andere
		 werkgevers om zo personeel te kunnen uitwisselen.

Thema
•
•
•
•
•
•
•
•

Transparantie
Werkgeversdienstverlening
Jobcreatie
Leerwerkloket
Inclusief werkgeverschap
Mobiliteitsdienstverlening
Scholing
Matching
“ Eerlijk is eerlijk, het is de rode
oldtimer VW-bus die het deed.
En er staat al heel lang het werven
van een klussenman op mijn
to-do lijstje.
Vanmiddag naar het WSP gegaan
die Woudenberg aandeed.”
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HR - medewerker

Meerwaarde voor werkgevers

De meerwaarde voor de werkgevers is dat zij toegang krijgen tot voor hen nieuwe, veelal gratis
dienstverlening:
• Extra wervingskanaal om medewerkers te vinden
• Advies over arbeidsmarktvraagstukken
• Informatie over trends op de arbeidsmarkt en mogelijkheden om hierop in te spelen
• Mobiliteitsdienstverlening
Zij hoeven hiervoor geen extra moeite te doen; het gesprek wordt op hun eigen locatie gevoerd
(waarmee de adviseur meteen het bedrijf een beetje leert kennen).

Doelgroep van de activiteit
Werkgevers in de regio

Betrokken partijen

Opdrachtgever: WSP
Subsidiegever: PoW
Opdrachtnemer: WSP (gemeenten/UWV)
Cruciale samenwerkingspartners: WSP (idem)
Adviseurs: WSP, VNO-NCW
Stakeholders: WSP (idem)

Hoe werken betrokken partijen samen?

Het initiatief voor het project is genomen door Rosa Bouwman, de coördinator van POW, zij heeft
het idee besproken en een projectgroep geformeerd. In samenwerking met de projectgroep
zijn er diverse adviseurs vanuit het WSP (gemeenten en UWV) aangehaakt om verder uitvoering
te geven aan het project. De projectgroep maakt in eerste instantie de verdeling welke
bedrijventerreinen werden bezocht en welke adviseurs aan welk gebied worden gekoppeld. Er
wordt een onderscheid gemaakt in de verantwoordelijke die dag aanwezig en de meewerkende
adviseurs die ter voorbereiding worden gekoppeld aan het bedrijventerrein. Door de koppeling
aan een bepaald bedrijventerrein heeft iedere groep zijn eigen gebied en gaat men met elkaar
aan slag om de bedrijven te benaderen en te bellen en afspraken te maken (zie bijlagen/project).

Wat is er nodig voor de uitvoering?

Ter voorbereiding en uitvoering is onderstaande opgepakt.
Voorbereiding
Er is met een groep van 4 adviseurs in totaal 480 uur gewerkt aan de voorbereiding aan alle
activiteiten en het inplannen en bellen van de werkgevers. Tekst formuleren voor de flyer, social
media, aankondiging diverse mediakanalen.
Opbouw plek
• De bus
• Locatie intern voor het ontvangen van een spreker
• Standjes bij de bus om erna per onderdeel verschillende informatie te kunnen geven
• Partytent
• Banners
• Vlaggen
• Catering
• In 2020 coronahulpmiddelen zoals banners met 1.5 afstand, handgel etc
Uitvoering op de dag
• Opbouw stand – afbouw stand
• 6 dagen van 08:00 – 17:00
• Programma voor werkgevers
			 • 09:00 – 12:30 ochtend
			 • 13:00 – 16:00 middag
Zie de bijlage voor een uitgebreid overzicht van de benodigdheden.

Accountmanager WSP
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“Als de werkgever niet
naar ons komt,
dan gaan wij naar
hen toe.”

Welke elementen bleken in de praktijk cruciaal?

Het is een activiteit waarbij het draagvlak cruciaal is. Er is een projectgroep geformeerd maar het
staat of valt met de inspanningen van eenieder. Wanneer iedereen zijn verantwoordelijk neemt
komt dit ten goede aan de uitvoering. Wij hebben gemerkt dat continu iedereen erbij houden en
gezamenlijk afstemmen van cruciaal belang is. Ook om tijdig te kunnen ingrijpen.

Welke leerpunten waren er?

• Wij hebben gemerkt dat het van belang is om een follow-up te hebben na het evenement
		 met de werkgevers. Anders verlies je snel de verbinding met de werkgever. Het ophalen
		 van vacatures en plaatsen is van belang maar ook de opvolging en goed relatiebeheer,
zodat de eventuele vacatures ook kunnen worden ingevuld. Hiervoor gaan wij nu een
		 verdeling maken, zodat een vaste groep verantwoordelijk blijft voor follow-up en
overdracht naar een vast contactpersoon.
• We misten bij de bustour 2020 feedback over hoe men het heeft ervaren. In komende
edities wordt er dan ook een enquête gehouden.
• Daarnaast is het van belang om vanuit het potentieel van werkzoekenden te werven.
		 Door vooral werkgevers te werven waarmee werkzoekenden goed gematchet
kunnen worden is de slagingskans groter en worden teleurstellingen voorkomen.
		 Verwachtingsmanagement is ook in dit project belangrijk.

Zijn er nog andere aandachtspunten?

Het was wenselijk geweest om vanuit economische zaken vanuit de diverse gemeenten inzicht
te krijgen in de adressenbestanden vanuit de werkgevers. Dit was vanwege privacyredenen niet
mogelijk. Dit blijft een punt van aandacht, we zoeken naar manieren om dit anders te borgen.

Hoe kun je ervoor zorgen dat deze aanpak blijvend in de
organisatie/regio wordt ingebed?
De aanpak is op dit moment geborgd in een plan van aanpak met een financiële onderbouwing.
Dit geeft inzicht en structuur voor het inbedden in de organisatie na PoW.

“Complimenten
hoe jullie je
profileren, dat
waardeer ik zeer.”
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Deelnemende werkgever

Financiering

De kosten zijn vastgelegd in een financiële planning, zie bijlage. Dit is een globale planning
en niet omschreven tot in detail. De onderbouwing is terug te vinden in de diverse
opgevraagde offertes.

Voorbeelden

https://bvdehoef.nl/bustour-wsp-14-21-september-2020/
https://www.perspectiefopwerk.info/agenda/bustour-wsp-on-the-road/
https://www.wspregioamersfoort.nl/actueel/bustour-levert-veel-nieuwe-contacten-en-vacatures-op/
https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/Sessie%202%20Bustour%20
om%20nieuwe%20werkgevers%20te%20leren%20kennen.pdf
https://www.wspregioamersfoort.nl/actueel/keurmerk-voor-kindercentrum-bzzzonder/
https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/149204/veel-nieuwe-contacten-door-wspbustour/
https://ondernamen.nl/wsp-trekt-erop-uit/

Handige werkdocumenten
Bijlage 1: Planning per locatie
Bijlage 2: Overzicht benodigdheden
Bijlage 3: Opzet programma
Bijlage 4: Begroting

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

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

Werkgeversorganisaties kunnen belangrijke input geven bij de organisatie van deze dag. Denk aan
een bepaald thema waar behoefte aan is, vraagstukken die leven, of bijvoorbeeld een bepaalde
groep werkzoekenden waar ruimte voor is binnen de organisaties.

Wat zijn rollen/acties die werkgeversorganisaties op
kunnen pakken?
Meedenken over de opzet en het programma, en onder de aandacht brengen van de activiteit
bij leden.

Datum blauwdruk

Deze blauwdruk is voor het laatst aangepast op 8 juli 2021. De bustour was toen 2x uitgevoerd;
dearbeidsmarktregio blijft het concept verbeteren en plant jaarlijks een bustour.
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
Planning per locatie
Dit document is bedoeld als inspiratie voor een opzet en geeft een indicatie van de
benodigdheden.

DATUM

LOCATIE

Verantwoordelijk
Team

Circa 4 mensen

Dag aanwezig

Circa 9 mensen

Locatie
Ambassadeur/
Spreker

Naam spreker

Werkgevers
benaderen

Lijst werkgevers op de locatie

Bijzonderheden

Hele kopgroep aanwezig ivm eerste dag

Korte toelichting
Bijzonderheden:
Programma mailen naar
ondernemersvereniging
Bedrijf x wil koffie en
thee regelen.

Bijlage 2
Overzicht benodigdheden
REGELEN
Boog en overkapping en statafel en Beach vlaggen
Workshop van bekende spreker op gebied van employer
branding
• Per dag indelen -ambassadeur
Indeling loketten – op de dagen zelf
• Financiële regelingen
• Werkervaringsplekken/oriëntatiefasen
• Vacatures
• Job carving (exclusieve analyse)
Mailing naar collega’s met plan en aanmelden
Korte presentatie WSP – welkom door Wethouder?
Filmpjes werkzoekenden
Horeca standje/koffie/ mbo collega vragen naar input/
inzet – offertes opvragen
Ondernemersverenigingen aanschrijven/ bellen om vraag
en behoeften te peilen
Presentatie assessments en VR brillen – afwachten
presentatie
Busje huren
Beldagen werkgevers inplannen voor maken van
afspraken
Regelingen bundelen – om pakket te kunnen aanbieden
aan werkgevers bij stand of te informeren
Social media – aankondigen
Uitnodigen alle werkgevers – WBS
Alle betrokkene uitnodigen voor briefing – project
Beamer/Stroom op locatie
Programma stroomlijnen/tijdstip sprekers
Om computers te laten werken/stroom en laptop etc.
testen op locatie

WIE

GEREED

Bijlage 3
Opzet programma

1e dag opening door Wethouder

PROGRAMMA

TIJDEN

OCHTEND

09:30 - 12:00 uur

Inloop

08:30 - 09:00 uur

Opening door Wethouder/Ambassadeur

09:00 - 09:30 uur

Spreker (binnen)

09:30 - 10:30 uur

VR-brillen (standje)

10:30 - 11:00 uur

Informatie (standje)

11:00 - 12:00 uur

MIDDAG (buiten)

13:30 - 16:00 uur

Inloop

13:30 - 16:00 uur

VR-brillen (standje)
Kennisoverdracht (standje)

Bijlage 4
Begroting
BEGROTING

KOSTEN

Huur bus

€ 1.647

Catering voor de klanten

€ 2.100

Broodjes tussen de middag

€

Sprekers

€ 5.000

Kosten communicatie

€

Partytent

€ 1.000

Totale kosten bustour

€ 10.667

420

500

