
Implementatie actieplan Perspectief op Werk 
 

In dit plan met de bijgevoegde bijlagen wordt beschreven hoe uitvoering wordt gegeven aan 
het actieplan voor Perspectief op Werk van Regionaal Werkbedrijf Arbeidsmarktregio 
Amersfoort. Dit implementatieplan is opgesteld op basis van gesprekken, input en adviezen 
van de stuurgroep WSP en het voorbereidend overleg van het Regionaal Werkbedrijf.  
 
Samenvoegen clusters 
De implementatie van het actieplan wordt efficiënt en eenvoudig georganiseerd. Daarbij is 
het van belang “geen kerstboom” op te tuigen voor de uitvoering.  
Binnen de verschillende clusters wordt veelal samengewerkt door dezelfde partners. 
Vanwege deze overlap van betrokken organisaties is het meer effectief en efficiënt om in de 
uitvoering te komen tot 2 clusters. Eén gericht op het proces van toeleiding en toerusting 
(cluster 1, 4 en 5) en één cluster gericht op matching en plaatsing (cluster 2 en 3). 
 
Het WSP, MBO Amersfoort en ROC MN hebben uitgesproken zich verantwoordelijke te 
voelen voor de uitvoering van het cluster op het proces van toeleiding en toerusting. Het 
WSP en VNO-NCW hebben uitgesproken zich verantwoordelijk te voelen voor de uitvoering 
van het cluster gericht op matching en plaatsing. Voor deze clusters wordt vanuit deze 
partijen een aanjager voorgedragen. 
 
Aanjager: 
Richtlijnen: 

 Het opdrachtgeverschap ligt bij het Bestuurlijk Overleg Werkbedrijf (via het voorbereidend 
overleg Werkbedrijf). De aanjagers krijgen gedelegeerd opdrachtgeverschap.  

 Bij de implementatie wordt uitgegaan van casuïstiek en ‘echte’ cliënten, waarbij het zowel 
kan gaan om leerlingen, werkzoekenden als werkgevers. 

 Aanjagers kunnen worden gefinancierd vanuit de per cluster beschikbare budgeten, waarbij 
de uitvoeringskosten voor de aanjager zoveel mogelijk beperkt worden. 

 
De rol van de aanjager: 

 Aanspreekpunt met betrekking tot het cluster 

 Rapporteert regelmatig aan het Werkbedrijf 

 Verantwoordelijk voor de verschillende doelstellingen en resultaten 

 Stelt een dedicated implementatiegroep samen 

 Is verantwoordelijk voor het opstellen van een plan van aanpak: 
o Geeft deze samen met de implementatiegroep vorm en inhoud 
o Is toegespitst op de praktijk en zo concreet mogelijk 
o Dit plan bevat in ieder geval: de planning, de bedreigingen, resultaatgebieden en 

eigen reële begroting 

 Geeft vorm aan de wijze van uitwisseling van informatie en bijeenkomsten met de 
implementatiegroep 

 Is verantwoordelijk voor afstemming tussen de verschillende clusters, de uitvoering en het 
werkbedrijf 

 Zorgt voor het inbedden van werkwijzen die bewezen effectief zijn 
 
 
 



 
Gezien de rol van de aanjager is bij de benoeming van de aanjager van belang (criteria): 

- Zo weinig mogelijk gebonden zijn aan de eigen thuisorganisatie om zoveel mogelijk de 
verschillende belangen te kunnen behartigen 

- Voldoende tijd en ruimte om vorm en inhoud aan de rol te geven 
- Goede netwerker, bekend met de lokale infrastructuur 
- Goed kunnen schrijven 
- Voldoende draagkracht en slagkracht om (gezamenlijk met de implementatiegroep) 

uitvoering te geven aan het cluster 
 

Dedicated implementatiegroep: 
Rol van de leden van de implementatiegroep: 

- Geeft gezamenlijk met de aanjager vorm en inhoud aan het plan van aanpak 
- Heeft een belangrijke rol in de uitvoering van het cluster 
- Neemt deel aan door de aanjager belegde bijeenkomsten 
- Ondersteunt en stimuleert de uitvoering binnen de eigen organisatie en netwerk 

 

Beoordelen en presenteren resultaten: 
Omdat het plan een impuls is bovenop de reguliere werkzaamheden zijn de resultaten van dit plan 
niet los te zien van de targets die het WSP al benoemd. Daarbij is het de bedoeling dat deze extra 
incidentele impuls, structurele resultaten op gaat leveren. De extra aantallen worden als streven dan 
ook opgeplust bovenop de WSP targets. Bij het presenteren van de resultaten (mbt Perspectief op 
Werk) zullen dan ook de totale resultaten van het WSP worden gepresenteerd. Daarbij wordt 
vervolgens aangegeven waarom cijfers (als geheel) wel of niet gehaald worden.  
  



Cluster 1: Toeleiding en toerusting 

Opdracht Oriëntatietrajecten 
Wat gaan we doen? 
Werkzoekenden via oriëntatietrajecten laten ontdekken waar hun mogelijkheden, motivatie en 
kansen liggen op de arbeidsmarkt. We laten werkzoekenden bij werkgevers, waaronder bij de sociale 
werkvoorziening Amfors, kennis maken met diverse werksoorten. Dit kunnen ook werkzaamheden 
bij vrijwilligersorganisaties zijn, wanneer zij nog niet klaar zijn voor onderwijs of werk. 
Werkzoekenden weten niet (altijd) goed waar hun kansen liggen. Door inzet op oriëntatietrajecten 
komen werkzoekenden en de verschillende werkgevers met elkaar in contact en weten de 
werkzoekenden na het traject wat hun mogelijkheden zijn, wat ze willen en waar hun kansen liggen. 
Dit ondersteunt ook een betere matching (zie pijler 3) omdat werkgevers op hun beurt de 
werkzoekende leren kennen en kunnen interesseren voor het bedrijf en de mogelijkheden daarin. 

  
Doelgroep: 
Hierbij richten we ons op de brede doelgroep, met de nadruk op de kwetsbare doelgroepen 
jongeren, 50+, statushouders en de NUG-ers. Dit betekent dat we ons richten op zowel jongeren die 
van school komen als de oudere werkzoekenden. We zijn ons daarbij bewust van de verschillende 
doelgroepen die alle een andere aanpak vragen.  

  
Hoe organiseren we dat? 
Een aanjager gaat in samenwerking met de ambassadeurs van het WSP, VNO-NCW, het onderwijs, 
het leerwerkloket en de regiogemeenten (trajectbegeleiders en accounthouders) in gesprek met 
werkgevers om in beeld te brengen of (meer) oriëntatietrajecten mogelijk gemaakt kunnen worden 
en hoe dit er dan uit zou moeten komen te zien. Hierbij wordt gestart bij werkgevers uit branches 
waarbij de krapte het grootst is, waaronder; techniek, ICT, zorg en welzijn, onderwijs en industrie (zie 
analyse). Er wordt bij het ontwikkelen van (nieuwe) oriëntatietrajecten gebruik gemaakt van de 
kennis en ervaring die er al binnen de regio met betrekking tot oriëntatietrajecten zijn.   

  
Toevoeging opdracht: 
Er zijn binnen de arbeidsmarktregio al soortgelijke initiatieven op dit gebied. We maken gebruik van 
de kennis en kunde die er al is en starten van daaruit de opdracht:  

1. Inventariseer wat er al is? 
2. Is de opdracht nog verder aan te scherpen bij de actuele behoefte? 

 
Budget: 
Het actieplan heeft een looptijd van 2 jaar. Voor het eerste jaar is € 100.000,- beschikbaar (eind 
2019). Bij goede voortgang wordt in 2020 nogmaals: € 100.000,- beschikbaar gesteld. 
  

Resultaten (2 jaar): 
o Uitbreiding van het netwerk van werkgevers waarbij er 25 extra oriëntatieplekken bij 

werkgevers georganiseerd worden. Waar meerdere werkzoekende gebruik van kunnen 
maken. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt en het gegeven dat werkgevers hierdoor ook 
minder capaciteit hebben om mensen op de werkvloer te begeleiden achten we 25 extra 
oriëntatieplekken een realistische doelstelling.   

o (Talenten)carrousels van diverse werksoorten bij verschillende werkgevers in de regio 
waaraan jongeren binnen het Pro/VSO, MBO1, MBO2 of Entree opleidingen kunnen 
deelnemen. 

o Oriëntatietrajecten (bv. doormiddel van inspiratietours) met diverse werksoorten bij en met 
verschillende werkgevers in de regio voor diverse werkzoekenden.  



o Doordat werkzoekenden ontdekken wat ze leuk vinden en zien waar hun competenties 
liggen, en doordat werkgevers meer in contact komen met de doelgroep, willen we 10 extra 
BBL plekken realiseren in 2 jaar tijd. 

o Naar aanleiding van het ontmoeten tussen werkgever en werknemer en het proeven aan de 
werkzaamheden en verschillende bedrijven, 30 extra plaatsingen in 2 jaar tijd. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

  



Opdracht Scholen op de werkvloer 
Wat gaan we doen? 
Er worden nieuwe constructies ontwikkeld waarbij leerlingen (kunnen ook oudere werkzoekenden 
zijn) worden opgeleid binnen een bedrijf. Ook voor mensen die normaal gesproken niet in 
aanmerking komen voor dergelijke plekken, omdat ze niet of nauwelijks theoretisch geschoold zijn. 
Tekorten bij werkgevers doen zich vaak voor in specifieke beroepen en zijn het gevolg van mismatch 
tussen functie-eisen en vaardigheden en kennis van werkzoekenden. Met de inzet op deze trajecten 
worden mensen geschoold op de werkplek, waardoor de juiste vaardigheden kunnen worden 
geleerd. Hierbij staan de werkgever en de werkzoekende gelijk met elkaar in contact en kan de 
werkzoekende mogelijk direct doorstromen naar werk (pijler 3). 
  

Doelgroep 
Dit gaat met name om mensen die niet in staat zijn om het theoretische gedeelte van de opleiding bij 
een scholingsinstituut te volgen, maar het vak volledig moeten leren in de praktijk.  
Hierbij richten we ons onder andere op jongeren die minder geschikt zijn voor onderwijs of van 
school komen maar geen werk hebben. Maar we richten ons ook op de oudere werkzoekende zoals 
benoemd als kwetsbare doelgroep zoals mensen met een arbeidsbeperking, 50+, statushouders en 
alleenstaande moeders. We zijn ons daarbij bewust dat de verschillende doelgroepen een 
verschillende aanpak vragen.  
  

Hoe organiseren we dat? 
Werkgevers hebben een belangrijke rol in het bieden van leerwerkplekken en begeleiden van de 
doelgroep. Een aanjager zal de samenwerking tussen onderwijs, WSP, leerwerkloket en 
regiogemeenten organiseren om de leerwerkplekken bij de werkgevers te realiseren. Hierbij wordt in 
eerste instantie ingezet op de branches waar de krapte het grootst is, zoals onder andere bij 
bedrijven in techniek, ICT, zorg en welzijn, onderwijs en industrie (zie analyse). Daarbij worden als 
pilot bij 5 werkgevers werknemers opgeleid tot leermeester.  

 
Toevoeging opdracht: 
Er zijn binnen de arbeidsmarktregio al soortgelijke initiatieven op dit gebied. Maak gebruik van de 
kennis en kunde die er al is en start van daaruit de opdracht:  

3. Inventariseer wat er al is? 
4. Is de opdracht nog verder aan te scherpen bij de actuele behoefte? 

 
Budget: 
Het actieplan heeft een looptijd van 2 jaar. Voor het eerste jaar is € 300.000,- beschikbaar (eind 
2019). Bij goede voortgang wordt in 2020 nogmaals: € 300.000,- beschikbaar gesteld. 

  
Resultaten (2 jaar): 

o 5 pilot werkgevers die werknemers opleiden tot leermeester om plaats te bieden aan 
jongeren voor wie onderwijs minder geschikt is.  

o Nieuwe leerwerklijnen. 
o Leerwerkplekken en een werkwijze die ook na de impuls van 2 jaar nog ingezet kunnen 

worden. 
o Dit moet leiden tot 20 extra BBL trajecten en 20 extra plaatsingen in een periode van 2 jaar. 

 
  



Opdracht Praktijkverklaringen 
Wat gaan we doen? 
Jongeren zonder startkwalificatie worden geschoold in (onderdelen van) taken en/of functies wat 
uitmondt in een praktijkverklaring. Daarmee wordt de inzetbaarheid van deze mensen op die 
werkzaamheden voor de hele sector erkend. De kwalificering wordt vastgelegd in een door de sector 
erkende vorm van certificering. We leren hierbij van de voorbeelden die er al zijn, zoals de Europass, 
competentie- of talentenpaspoort, Borisverklaringen en EVC’s. Met de certificering worden de 
werkzoekenden aantrekkelijker voor de arbeidsmarkt.  
  

Doelgroep 
De certificering richten wij voornamelijk op de jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt zonder 
startkwalificatie. Op termijn kan deze werkwijze uitgebreid worden naar niet-jongeren.  
  

Hoe organiseren we dat? 
In een samenwerking tussen onderwijs, vrijwilligersorganisaties en leerwerkbedrijven zetten we in op 
het kunnen behalen van praktijkverklaringen. Onder bestuurlijke leiding van het regionaal 
Werkbedrijf Amersfoort hebben VNO-NCW, het regionale Jongerenloket, het WSP en de 
regiogemeenten hierin een aanjagende rol.   

  
Budget: 
Het actieplan heeft een looptijd van 2 jaar. Voor het eerste jaar is € 150.000,- beschikbaar (eind 
2019). Bij goede voortgang wordt in 2020 nogmaals: € 150.000,- beschikbaar gesteld. 

  
Resultaten (2 jaar):  

o 40 jongeren ontvangen binnen 2 jaar een praktijkverklaring of certificaat  
o Een breed door werkgevers gedragen certificering 

  
 

  



Cluster 2: Matching en plaatsing 

Opdracht Het verbeteren van de werkgeversdienstverlening 
Wat gaan we doen? 
Het succes van Perspectief op Werk is mede afhankelijk van een goede werkgeversdienstverlening. 
Daarom wordt aan de werkgeversdienstverlening van het regionale WSP, waar accountmanagers van 
alle regiogemeenten en UWV de hele doelgroep in de hele regio bemiddelen, een extra impuls 
gegeven om haar bekendheid te vergroten en zich door te ontwikkelen. Het is van belang dat alle 
werkgevers weten wie ze kunnen bellen voor ondersteuning bij het vinden, opleiden en inwerken 
van personeel en wat ze van een regionaal Werkgeversservicepunt en regionaal Leerwerkloket 
mogen verwachten. Onder andere via de ambassadeurs en de al uitgerolde campagne gaan we met 
deze extra impuls het netwerk verdubbelen en daarnaast verdiepen door het actiever aanbieden van 
advies jobcarving en functiecreatie. Ook de technische ontwikkelingen die van meerwaarde kunnen 
zijn voor de werkzoekende in de matching met als doel tot duurzame plaatsing bij de werkgever te 
komen, zoals door Amfors worden ontwikkeld, worden meegenomen bij de plaatsing en advisering 
aan werkgevers.  
  
Een onderdeel van het verbeteren van de werkgeversdienstverlening is het intensiveren van het 
accountmanagement en het uitbreiden van de regionale key-accounts. Dit onder andere door een 
betere aansluiting / koppeling met werkgeversnetwerken in de regio en via het netwerk van VNO-
NCW om een nieuw klantenbestand van werkgevers te werven. 
Daarbij willen we ook een impuls geven aan de bekendheid en daarmee de inzet van functiecreatie, 
jobcarving en technologische innovaties als instrumenten om aan de vraagkant van de mismatch te 
werken. Het WSP, UWV en gemeenten hebben adviseurs die werkgevers kunnen ondersteunen bij 
functiecreatie en jobcarving, bijvoorbeeld met het ‘bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie’. Dit 
bedrijfsadvies wordt actiever aangeboden en doorontwikkeld zodat de mogelijkheden van 
technologische innovaties hierbij ook in kaart worden gebracht.   
  

Doelgroep 
Werkgevers die nog niet tot het netwerk van het WSP behoren. En werkgevers waar al geplaatst is, 
maar waar nog kansen liggen om via functiecreatie, jobcarving of met technologische innovaties 
tegemoet te komen aan de vraag van werkgevers.  
  

Hoe organiseren we dat? 
Het regionale WSP intensiveert de campagne om haar netwerk in de regio uit te breiden. Door 
middel van campagne, ambassadeurs, intensivering van accountmanagement en een betere 
aansluiting op werkgeversnetwerken in de regio (waaronder aansluiting op het netwerk van VNO-
NCW) wordt ingezet op een groter bereik (netwerk). Daarbij biedt het WSP om plaatsingen te 
realiseren waar nodig extra maatwerk. Waaronder: 
- het ondersteunen en meedenken bij de werkgever bij personele vraagstukken,  
- het actief aanbieden van ondersteuning bij jobcarving, functiecreatie en inzet van technologische 
innovaties en 
- helpen bij het administratieve proces dat daarbij hoort.  
Het ontzorgen van de werkgever moet nog meer werkgevers verleiden om mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.  
  
Om dit te realiseren worden er accountmanagers extra opgeleid met betrekking tot jobcarving, 
functiecreatie en de mogelijkheden van technologische innovaties. 5 tot 10 werkgevers worden 
daarbij bereid gevonden om te experimenteren met brede jobcarving, functiecreatie en 
technologische ontwikkelingen. Daarnaast zal een dedicated bedrijfsadviseur voor de duur van PoW 



deze regionale ambities, waarbij de focus ligt op het vergroten van het netwerk en de samenwerking 
in de werkgeversdienstverlening, intensiveren en structureel verbeteren. 
  

Toevoeging opdracht: 
Het (door)ontwikkelen van een gericht aanbod voor werkgevers met betrekking tot jobcarving, 
functiecreatie en ondersteuning vanuit technologische ontwikkelingen. 
 

Budget: 
Het actieplan heeft een looptijd van 2 jaar. Voor het eerste jaar is € 150.000,- beschikbaar (eind 
2019). Bij goede voortgang wordt in 2020 nogmaals: € 150.000,- beschikbaar gesteld. 
  

Resultaten (2 jaar): 
o Een groter netwerk van 4.000 werkgevers in de arbeidsmarktregio dat actief contact heeft 

met het WSP binnen 2 jaar  
o Een netwerk waarvan ook na 2 jaar nog gebruik gemaakt kan worden. 
o 5 tot 10 werkgevers die gaan experimenteren met brede jobcarving, functiecreatie en de 

mogelijkheden van technologische innovaties. 
o Door een groter netwerk en door de inzet op ontzorgen, waaronder actief aanbieden van 

jobcarving, functiecreatie en technologische innovaties, 50 extra plaatsingen in 2 jaar tijd. 
 
 

 

  



Opdracht Duurzame plaatsingen 
Wat gaan we doen? 
Omdat onderzoek van de Inspectie aantoont dat jobcoaching cruciaal is voor baanbehoud, gaan we 
inzetten op nog intensievere ondersteuning in de vorm van jobcoaching om mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt aan het werk te houden. Dit aanbod wordt voor de gehele regio hetzelfde. Niet 
alleen voor de mensen uit de banenafspraken, maar voor alle mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt bieden we maatwerk en daarbij de mogelijkheid van deze ondersteuning.  
  
We zetten daarbij op intensievere nazorg in, zodat plaatsingen ook daadwerkelijk duurzaam worden. 
Naast de ondersteuning bij de start en tijdens het traject is ook nazorg maatwerk. Hoe de plaatsing 
zich ontwikkeld is namelijk op voorhand niet te voorspellen. Daarbij is de rol van de werkgever ook 
essentieel. Zowel de werkgever als de werknemer worden door de jobcoach ondersteund waarbij 
ook de sociale omgeving wordt betrokken. De werkgever biedt op de werkplaats ondersteuning, 
maar signaleert en schakelt wanneer nodig de hulp van de specialist (jobcoach) in. Daarbij is het van 
belang dit al in een vroeg stadium te doen zodat in overleg gekeken kan worden naar oplossingen of 
zo nodig gekeken kan worden hoe de kandidaat van werk naar (ander) werk kan gaan. 
Hiermee wordt de jobcoaching breder, langduriger en intensiever ingezet.  
  

Doelgroep 
Naast inzet bij mensen uit de banenafspraak wordt deze vorm van jobcoaching mogelijk voor de 
brede doelgroep van werkzoekenden en de desbetreffende werkgevers. De inzet van jobcoaching is 
maatwerk en daarom zal de inzet ook per persoon worden beoordeeld. Met name bij de plaatsing 
van mensen uit de kwetsbare doelgroepen; jongeren, 50+ers, statushouders, alleenstaande moeders 
en NUG-ers wordt deze vorm van ondersteuning ingezet.   
  

Hoe organiseren we dat? 
Jobcoaches worden ingezet via het regionale WSP. De inzet wordt actief aangeboden naar behoefte 
van de werkzoekende en werkgever. Dit betreft altijd maatwerk en wordt beoordeeld door het WSP. 
De jobcoach zal de werkgever en werknemer ondersteunen en coachen om tot een duurzame 
plaatsing te komen. De werkgever heeft daarbij een belangrijke rol in het coachen van de 
werkzoekende op de werkvloer.  
De werkgever en werknemer kunnen bij een plaatsing te allen tijde terugvallen op de expertise van 
de jobcoach. 

  
Budget: 
Het actieplan heeft een looptijd van 2 jaar. Voor het eerste jaar is € 300.000,- beschikbaar (eind 
2019). Bij goede voortgang wordt in 2020 nogmaals: € 300.000,- beschikbaar gesteld. 

  
Resultaten (2 jaar): 

o Brede, intensieve en langdurige inzet van jobcoaches voor de hele doelgroep, waarbij wij ons 
richten op de kwetsbare doelgroepen van deze arbeidsmarktregio 

o Actieve wisselwerking tussen werkgevers en jobcoaches 
o Duurzame plaatsingen door op tijd ingrijpen op problemen of een kandidaat van werk naar 

werk te helpen 
o Een dalende trend met betrekking tot het verliezen van werk (banenafspraak). Hierbij dient 

opgemerkt te worden dat dit van meerdere factoren afhankelijk is en begeleiden van werk 
naar werk wanneer voortzetting niet mogelijk is ook als een succes wordt gezien. Daarnaast 
wordt dit los van de doelgroep banenafspraak niet gemeten, daarom wordt na 2 jaar een 
kwalitatief onderzoek gehouden om de resultaten voor de brede doelgroep tastbaar te 
maken (gericht op tevredenheid en duurzaamheid). 

 


