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VOORSTEL 

Algemeen 

Omschrijving Onderwerp Werkgevers en Banenafsprakers ontmoeten elkaar  

Vertrouwelijk Nee 

Contactpersoon Theo Dijt en Erik Nanninga 

Eenheid Sturing 

E-mail t.dijt@wspgv.nl 

Kenmerk 17.00 88441 

Datum 6 september 2017 

 

Voorstel 

1. Het vanuit de Werkkamer organiseren van activiteiten waar Werkgevers op laagdrempelige 

wijze in direct contact met de doelgroep banenafsprakers wordt gebracht.  

2. De secretaris van de Werkkamer de opdracht verlenen op de uitrol en implementatie van de 

activiteiten zoals beschreven in dit voorstel te coördineren.  

3. € 6.000 uit het budget van de Werkkamer beschikbaar stellen om de ingeschatte kosten van 5 

van de activiteiten a. en b. in de Gooise Gemeenten te dekken.  

 

Kernboodschap 

Om tot een goede matching van werkgevers en kandidaten van de Banenafspraak te komen, blijkt dat 

directe ontmoetingen tussen de werkgevers en de doelgroep van belang zijn. Dit enerzijds omdat de 

werkgevers vaak geen/weinig beeld hebben van de kandidaten die in het doelgroepregister zijn 

opgenomen, anderzijds omdat de kandidaten vaak nog (te) weinig beeld hebben van wat ze van een 

werkgever en een baan kunnen verwachten. 

 

Aanleiding 

In het kader van de taken van de uitvoerend projectleider Banenafspraak worden concrete 

werkgelegenheids-initiatieven ontwikkeld. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van ‘best 
practices’ uit andere arbeidsmarkt-regio’s. Zie hiervoor het memo ‘stand van zaken Actieplan 

Banenafspraak’. 
 

Ontmoetingen 

In onder meer de arbeidsmarkt regio Groningen is gebleken dat het organiseren van Laagdrempelige 

ontmoetingen tussen werkgevers en banenafsprakers hierin een zeer nuttige rol kunnen spelen. 

Vanuit deze ontmoetingen blijken steeds heel concrete plaatsingen te worden gerealiseerd, waarbij 

vaak goed vanuit de mogelijkheden van de kandidaat tot een goede baan ‘op maat’ bij een werkgever 
wordt gekomen. De ontmoetingen zijn in die zin een goede basis voor ‘aanbodgericht matchen’, 
hetgeen bij de doelgroep banenafsprakers vaak van belang is. Juist omdat de werkzoekende (en niet 

perse de vacature) hierbij het verstrekpunt is.  

 

Organisatie van deze activiteiten lokaal (per gemeente) geeft de zekerheid, dat er ook een goede 

matching tussen lokale werkgevers en kandidaten tot stand wordt gebracht, wat doorgaans een 

positieve invloed op de duurzaamheid van de plaatsing tot gevolg heeft (de werkgever wil graag iets 

voor de lokale gemeenschap betekenen). 
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Doel 

15 duurzame arbeidscontracten en een succesvolle samenwerking tussen publieke-en marktpartijen. 

 

Wat vragen we concreet? 

We vragen de Werkkamer om een budget van € 6.000 beschikbaar te stellen om werkgevers en 

mensen uit de doelroep banenafspraak op een leuke manier met elkaar in contact te brengen. We 

denken aan: 

a. Een meeting waarbij banenafsprakers samen met werkgevers koken, dineren of een high tea houden 

of iets dergelijks. 

b. De doelgroep op ludieke wijze bij de werkgevers op bezoek te laten gaan, bijvoorbeeld door in een 

oude Amerikaanse schoolbus bij een bedrijventerrein langs gaan. 

Uiteraard wordt de Werkkamer via een jaarrekening over de uitgaven vanuit het Werkkamer budget 

geïnformeerd over de specifieke uitgaven.  

 

Beoogde resultaten 

In de periode 1-10-2017 tot 31-3-2018 beogen we de volgende resultaten te bereiken: 

 15 mensen uit de doelgroep(en) hebben een arbeidscontract bij een werkgever of hebben een 

leerwerk contract/werkervaringsplaats met aansluitend een reële kans op een baan. 

 Er is een soepele samenwerking tussen publieke-en marktpartijen. 

 

Betrokken mensen/partijen 

WSP (gemeenten en UWV), plaatselijke werkgevers(-netwerken) en meerdere PRO VSO scholen. 

 

Aanpak 

 Ondersteuning en regievoering vanuit Uitvoerend projectleider banenafspraak/werkgroep 

banenafspraak. 

 Uitvoering per gemeente in overleg met accountmanager WSP en klantmanagers. 

 Pool samenstellen van kandidaten en ze begeleiden voor ontmoetingen met werkgevers. 

 Ondernemers en kandidaten worden met elkaar in contact gebracht op leuke locaties, onder het 

genot van lunch, diner, high tea, etc. waar gekookt wordt door mensen uit de doelgroep” dit 
onder de naam “Afspraakdiner/lunch/high tea”. 

 

Financiën 

 

Voor de benodigde organisatie- en locatie-kosten van de bijeenkomsten wordt uitgegaan van een 

bedrag van (maximaal) 1.000 euro (ex BTW) per bijeenkomst. 

 

Bij totaal 5 bijeenkomsten komt het totale budget dan op maximaal 6.000 euro incl. BTW. 

 

 

Bijlage(n) 

Geen.   


