Impact voor de regio

#samenwerkenloont
Samenwerken aan een inclusieve
arbeidsmarkt waar iedereen welkom is

ARBEIDSMARKTREGIO WERK IN ZICHT

Samenwerken loont!
Iedereen is gebaat bij werk. Want werk schept mogelijkheden en plezier.
Toch blijft het voor een grote groep mensen moeilijk werk te vinden. Ondanks
economische groei, een krappe arbeidsmarkt en de verantwoordelijkheid die
gemeenten en bedrijven nemen.
Onze inspanningen om werkzoekenden
en werkgevers te verbinden zijn daarom
relevanter dan ooit. Want juist arbeid speelt
zich af over gemeente-, provincie- en zelfs
landsgrenzen heen.
Zo jagen we samenwerkingen aan. Initiëren
we projecten en ontwikkelen we effectieve
werkwijzen. Bieden we maatwerkscholing,
zijn we aanspreekpunt, en delen we kennis
en ervaring met elkaar.
Werk in Zicht streeft naar een arbeidsmarkt
die voor iedereen werkt. We hebben
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de afgelopen jaren duizenden mensen
ondersteund naar werk. Wij zien deze
resultaten graag verder groeien. En dat kan.
Doe met ons mee.

#samenwerkenloont!

De impact van WIZ

Kenmerken van onze arbeidsmarktregio
KANSRIJK

Werkzoekenden
• Kwetsbare
werkzoekenden
profiteren niet
direct van de
economische
groei
• Mismatch van
scholing en vraag!

Arbeidsmarktregio
• Groningen & Noord-Drenthe
• Economische groei en meer
kansrijke beroepen
• Krimp in de publieke sector,
administratieve banen
• 6.2 miljoen voor omscholing
herstel aardbevingsschade
• Flexibilisering
• Technologische
veranderingen
De impact van WIZ
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Focus op kansrijke sectoren

B A C K2
SCHOOL
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GERMEN VAN TOPBRANDS
”Door één afspraak te hebben met de gehele arbeidsmarktregio bespaarde ons dat
veel bureaucratische rompslomp.”
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MEER ARRANGEMENTEN, MEER MATCHES!

Eén aanspreekpunt
Arbeid kent geen grenzen. Dit geldt zowel voor werknemers als werkgevers.
Benadering vanuit Werk in Zicht is daarom fijn voor werkgevers. De adviseur is
dichtbij, maar de reikwijdte van de dienstverlening voor de werkgever is groot.
Zij kunnen daarbij gebruik maken van branchespecialisten binnen Werk in
Zicht. Ook zijn er specialisten op het gebied van afspraakbanen, social return en
functiecreatie.
Werkgevers krijgen steeds meer één WIZvoorstel vanuit alle 24 gemeenten, UWV
en SW-bedrijven. Door het aanbieden van
zo’n arrangement halen we een enorme
bureaucratische last weg bij de werkgevers.
De kansen voor kandidaten worden
hiermee vergroot.
Deze manier van werken is zeer succesvol
bij onder andere Topbrands. Andere
voorbeelden zijn Virol, KCC’s, Enexis,
Albert Heijn, BIM-air en Avebe. De lokale
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MINDER
BUREAUCRATIE

adviseur die het arrangement afsluit met de
werkgever is hét aanspreekpunt. De andere
gemeenten en organisaties houden zich aan
die afspraak, ondanks dat deze soms kan
afwijken van eigen lokale regelingen.
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ROOS BIJ DOK 4

“Na één week wist ik het al. Ik wil
werkvoorbereider worden. Dan is het natuurlijk
kijken wat de weg er naartoe is………. Ik zie de
toekomst vol enthousiasme tegemoet.”
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1000-BANENPLAN
Met de 6,2 miljoen
subsidie uit Den Haag
zijn we druk aan de slag
om nog meer maatwerkscholing te ontwikkelen.
Voor de bouwopgave
die voortkomt uit het
aardbevingsgebied is het
1000-banenplan opgesteld. Inwoners profiteren
hiermee van het werk dat
hieruit voortkomt. Scholing is hierbij essentieel,
zodat de kansen verzilverd
kunnen worden. In nauwe
samenwerking met sociaal
partners, NCG, opleiders,
Bouwend Nederland en
het Epi-kenniscentrum
wordt het 1000-banenplan
tussen 2018 en 2022 gerealiseerd.
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MAATWERKSCHOLING

Kansrijkberoep.nl
Kansen zijn er! Maar hoe maak je deze
kansen duidelijk en verzilver je ze?
Daarvoor is Kansrijkberoep.nl in het
leven geroepen. Via deze portal worden
de kansberoepen in onze regio bekend
gemaakt. Achter elk kansberoep ligt direct
een kans op een baan, vaak met een
mogelijkheid van omscholing. Deze scholing
is door opleiders en werkgevers op maat
ontwikkeld. Hiermee vergroten we de
kansen op een baan voor werkzoekenden.
Het platform laat de mogelijkheden zien,
voor zowel werkzoekenden met een
uitkering als baanveranderaars. Want
met de huidige snelheid waarmee de

195 MENSEN AAN
HET WERK EN 59 IN
SCHOLING DANKZIJ
1000-BANENPLAN

arbeidsmarkt verandert is deze laatste
groep ook één om rekening mee te houden.
Het gehele proces rondom de portal
Kansrijkberoep.nl zorgt ervoor dat
we samen met onze partners de
verantwoordelijkheid nemen voor de
aansluiting tussen scholing en arbeidsmarkt.

1000+ INSCHRIJVINGEN KANSRIJKBEROEP.NL

De impact van WIZ
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GERT JAN TERPSTRA BIJ MC DONALDS’S
“Het kan niet beter zo”
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SUCCESVOL OP WEG NAAR INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT

Afspraakbanen

Meer dan 3000 banen voor mensen met een beperking. Wij zijn koploper van
Nederland op het gebied van afspraakbanen. Dit betekent dat veel mensen
met een arbeidsbeperking in onze regio een baan hebben. Hiermee laten de
werkgevers in onze regio zien dat zij staan voor een inclusieve arbeidsmarkt.
Daar zijn we trots op.
De extra aandacht vanuit sociale partners
en het samenwerkingsverband Werk in Zicht
zorgen mede voor het succes. Er zijn extra
regelingen in het leven geroepen, waardoor
werkgevers worden ontlast en financieel
gecompenseerd. Ook is er een speciaal
Afspraakbanenteam binnen Werk in Zicht.
Evenementen zoals afspraaklunches leveren
goede resultaten op. Hier ontmoeten
werkgevers en werkzoekenden elkaar op
informele wijze.
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Opvallend is dat in onze regio bij iedere
afspraakbaan ook jobcoaching ingezet
wordt. Dit zorgt voor succesvolle
plaatsingen.

WE REALISEREN
75% MEER
AFSPRAAKBANEN
DAN DE
TAAKSTELLING
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AMANUEL BIJ NOORDERHUIZEN

“Mijn droom is een baan te vinden en zelfstandig te zijn.”

RESULTATEN
• Nut noodzaak om met statushouders aan de slag te gaan duidelijk
• Gemeenten nemen verantwoordelijk voor de groep
• Steeds vaker worden specialisten aangesteld binnen Werkpleinen
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DIRECT PARTICIPEREN EN INTEGREREN

Statushouders
Direct meedoen in de samenleving is de beste manier voor statushouders om
een leven op te bouwen in Nederland. Ook voor onze eigen maatschappij is het
goed dat statushouders inburgeren en meedoen. Werk en scholing zijn hierbij
belangrijke factoren.
De beste resultaten worden bereikt als
statushouder zo snel mogelijk begeleiding
krijgen. Het liefst al vanuit het AZC,
op het moment dat de toekomstige
woongemeente bekend is.
Er bestaan veel initiatieven om
statushouders richting werk te begeleiden.
Werk in Zicht zorgt voor het zichtbaar
maken van deze projecten in de regio
en waar mogelijk groter te maken.
Een belangrijk punt hierbij is om de
statushouders per gemeente goed in
beeld te krijgen. Expertmeetings en
online informatievoorziening zorgen voor
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het delen van de kennis. Tevens wordt
er ingezet om alle lijntjes rondom de
statushouder te coördineren.

VANAF 2015 ZIJN
ER BIJNA 4700
STATUSHOUDER
GEHUISVEST IN ONZE
ARBEIDSMARKTREGIO
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COÖRDINATIE EN AANBESTEDINGSKALENDER
In de arbeidsmarktregio kennen we het coördinatiepunt Social return. Hier zitten
specialisten die adviseren bij het opstellen van de tender aanvraag. Ook zorgen zij
voor de juiste matches bij de werkgevers die de opdracht gegund hebben gekregen.
Het monitoringssysteem van het coördinatiepunt zorgt ervoor dat de werkgever bij
het uitvoeren van het werk zijn social return opgave eenvoudig bij kan houden.
Voor het 1000-banenplan stelt WIZ een aanbestedingskalender op. Zo weten
werkgevers vooraf welke opdrachten er aan komen. Lokale ondernemers kunnen er
dan vroeg op inspelen.
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MEER KANSEN DOOR OVERHEIDSOPDRACHTEN

Social return

SROI (Social Return on Investment) is een methode voor het meten van de sociale
en maatschappelijke bijdrage als onderdeel van een investering. Het doel van
SROI is het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt. Eigenlijk heel simpel, “veur wat, heurt wat!”
Door in de tender uitvraag al aan te geven
dat een deel van het werk, waar mogelijk,
gedaan moet worden door mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt, is direct
duidelijk dat je iets extra’s doet als je de
opdracht aanneemt.
Het heeft een stimulerende werking op het
sociale gedrag van werkgevers. Met enige
regelmaat mag de werknemer die via Social
return in dienst is gekomen na de opdracht
blijven.

opgesteld. Hierdoor weet de werkgever
waar hij aan toe is en is het voor een
inkoper van een gemeente of semioverheid ook duidelijk wat er gevraagd kan
worden in de tender-uitvraag. Duidelijkheid
en transparantie zorgen ervoor dat de
social return veelvuldig gebruikt wordt.

Binnen onze arbeidsmarktregio hebben
we gezamenlijke voorwaarden voor SROI

De impact van WIZ
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2018-2020
Route arbeid is onderdeel
van het regionale project Sluitende Aanpak voor werkzoekende jongeren 2018-2020.
In deze aanpak werken we
aan het effectiever matchen
naar werk, door werkwijzes
rondom jongeren in kaart
te brengen, kennisuitwisseling en professionalisering.
In doorlopende campagnes
rondom werken en leren willen we jongeren zelf betrekken en inzetten. Innovatieve
pilots rond aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, worden
gedeeld en desgewenst uitgerold in andere subregio’s.
Ook wordt er gewerkt aan het
verbeteren van de monitor
matches naar werk.
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HUUB BIJ CYCLOON
“Ik vind het hier nog steeds fantastisch en ga
elke dag met plezier naar mijn werk. Ik heb
vooral geleerd om met mensen om te gaan.”

De impact van WIZ

ONDERDEEL VAN DE SLUITENDE AANPAK

Route arbeid

Met Route arbeid hebben we er samen voor gezorgd dat jongeren vanuit het
Praktijkonderwijs niet in een gat vallen met de invoering van de Participatiewet.
Veel jongeren kwamen namelijk niet meer in aanmerking voor de Wajong.
Jongeren worden nu in het 3e en 4e jaar op Pro/VSO onderwijs al begeleid richting
werk. Dit doet de school in nauwe samenwerking met de gemeente en ouders
De methodiek van Route arbeid is verder
verstevigd. Veel jongeren werken nu in
een afspraakbaan. Met succes hebben we
ons er hard voor gemaakt om jongeren
vanuit het Pro/VSO automatisch in het
doelgroepenregister te laten komen.
Hierdoor konden ze vanuit Route arbeid
doorstromen naar afspraakbanen. Voor
hen zetten we als arbeidsmarktregio nu
ook in op invoering van de Boris methode,
i.s.m. het S-BB. Via deze methode kunnen
de jongeren hun Praktijkverklaringen
halen op de werkvloer bij de werkgever.

De impact van WIZ

INZET IN ALLE
24 GEMEENTEN
Hiermee tonen zij hun vakvaardigheid aan.
Zo kunnen jongeren die weinig tot geen
diploma’s hebben toch erkende certificaten
behalen. Samen met MBO-scholen en
RMC wordt komend jaar de methodiek
Route arbeid Entree ontwikkeld voor
werkzoekende jongeren in/komende uit het
Entree onderwijs.
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WERK IN ZICHT

Een inclusieve
arbeidsmarkt waar
iedereen welkom is

Wij zijn de samenwerking tussen 24 gemeenten, UWV en SW-bedrijven. Dit doen
we in de provincie Groningen en Noord-Drenthe. En dat alles om samen bij te
dragen aan een inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen welkom is. Wij zijn hierin
hét aanspreekpunt voor werkgevers en onderwijspartijen.

WIJ WERKEN SAMEN MET

• Onderwijsinstellingen (o.a. AOC Terra, Noorderpoort, Alfa-college,
Drenthe college, VMBO en PrO/VSO)
• Sociale partners (FNV, VNO-NCW Noord, MKB-Noord)
• Provincies Groningen en Drenthe
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VERBINDEN met onderwijs

Voor werkzoekenden en vooral jongeren,
geeft een afgeronde opleiding nog steeds
de beste kans op werk. In deze snel
veranderende tijd is het essentieel samen
de juiste scholing te ontwikkelen. Dit geldt
ook voor kwetsbare jongeren. Daarom
slaan we de handen ineen en ontwikkelen
we samen verschillende activiteiten.
Denk hierbij aan voorlichting op scholen,
jongeren schoolvaardig en leervaardig
maken en duaal leren bij PrO/ VSO &
Entree. Natuurlijk zijn Route arbeid, Route
entree en Boris ook al voorbeelden van
resultaten uit deze samenwerking.

FACILITEREN van kennis

Resultaten komen alleen doordat je goede
aanpakken met elkaar deelt en kennis aan
elkaar overdraagt. Hier is de afgelopen
jaren flink in geïnvesteerd binnen Werk in
Zicht. Bijvoorbeeld door expertmeetings
over jeugdwerkloosheid, beschut werk,
detachering, van dagbesteding naar beschut
werk, afspraakbanen, samenwerken
binnen KCC branche, kijkje in de keuken,
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statushouders, start 1000-banenplan, grote
WIZ bijeenkomst en projectmatig creëren.

SLAGVAARDIG op resultaat

•
•
•
•
•

Meer arrangementen
20 projecten
3257 afspraakbanen
ESF 100%
Kansrijkberoep.nl > 1000 aanmeldingen,
20 gezamenlijke scholingstrajecten
• 6,23 miljoen voor 1000-banenplan
- 195 banen
- 59 scholing
- 52 aanbestedingen in systeem
coördinatiepunt Social return
• Detacheringsfaciliteit semi-overheid

INNOVATIEF in dienstverlening

We zijn één aanspreekpunt voor werkgevers,
met een gezamenlijk marktbewerkingsplan.
Hierbij maken we gebruik van een online
marketingcampagne. Een commerciële
inslag om ons doel te behalen.
En werkzoekenden benaderen we ook
online met Kansrijkberoep.nl. Samen komt
er één groot werkinzichtfestival.
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Onze tien agendapunten om een inclusieve
4600 WERKZOEKENDEN EEN BAAN
+ 1000 JONGEREN
+ 600 AFSPRAAKBANEN
MET ONDERWIJSPARTNERS EEN SLUITENDE AANPAK
ONDERWIJS - ARBEIDSMARKT T/M MBO 2
OPTIMALISEREN VERBINDING TUSSEN
WERKZOEKENDE EN WERKGEVERS
100% ESF SUBSIDIE
SAMENWERKING VERSTERKEN, GRENZEN VERVAGEN
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arbeidsmarkt te verstevigen
1000-BANENPLAN REALISEREN
IN AARDBEVINGSREGIO
REGIONAAL FESTIVAL VOOR 10.000
WERKZOEKENDEN
MATCHINGSPROCES EENVOUDIGER EN EFFECTIEVER
VERGROTEN AANTAL ARRANGEMENTEN
EN PROJECTEN
EENDUIDIG NAAR DE MARKT TREDEN IN PRODUCT,
INFORMATIE EN AFHANDELING

De impact van WIZ
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Werk in Zicht: gemeenten, UWV en SWbedrijven in Groningen en Noord-Drenthe
N

Appingedam, Bedum, De Marne,
Delfzijl, Eemsmond, Loppersum,
Winsum

Werkplein Fivelingo, Werkplein Ability

C

Groningen, Grootegast, Haren,
Leek, Zuidhorn, Marum, MiddenGroningen, Noordenveld, Ten Boer

Gemeente Groningen, Ten Boer,
Haren, Matchpunt, BWRI, Novatec

O

Pekela, Stadskanaal,
Veendam, Westerwolde,
Oldambt

Gemeente Stadskanaal, De Kompanjie
(Pekela en Veendam), Afeer (Oldambt,
Pekela en Westerwolde), Wedeka met
TDC’s in Stadskanaal en Veendam

D

Aa en Hunze , Assen, Tynaarlo

Werkplein Drentsche Aa, Alescon

+
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MET DANK AAN BRIAN (COVER), GERMEN (4), ROOS (6), GERT JAN (8),
AMANUEL (10) EN HUUB (14)
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#samenwerkenloont
Werk in Zicht is het samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en SW-bedrijven
in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. Werk in Zicht bouwt aan een
inclusieve arbeidsmarkt, een arbeidsmarkt waar iedereen welkom is.

INTERNET
werkinzicht.nl/overwerkinzicht
kansrijkberoep.nl
opleidingengids.nl
©2018 Werk in Zicht
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