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Projectomschrijving
Vanuit de regio kwamen meerdere signalen
dat er arbeidsmarktdiscrepanties en
schaarste ervaren worden. Hierdoor is er een
oproep gedaan aan de werkgevers in het
netwerk van stichting Veluwe Portaal met de
vraag of er behoefte is om jongeren te
werven op een laagdrempelige manier,
waarbij de jongeren ook zonder ervaring een
oriënterend gesprek bij de werkgever heeft
én wellicht het vak in de praktijk daar kan
leren. Omdat er vooral positief op gereageerd
is, heeft Veluwe Portaal de samenwerking
opgezocht vanuit de Tafel Accountmanagement met het UWV en Inclusief Groep
en hiervoor een evenement opgezet.

Evenement:
Online jongeren event op 10 juni
Bedrijven carrousel op 17 juni
Dit draagt bij aan:
Instroom bij werkgevers;
Verbetering van de wendbaarheid van
werknemer, werkgever of het onderwijs;
Verbetering van de duurzame
inzetbaarheid van de jongeren, door
scholing op de werkplek;
Inzichtelijk maken van het beschikbare,
geregistreerde en niet
uitkeringsgerechtigd talent in de regio en
daarmee het verlagen van de uitkeringen.

doelstellingen
Het verleiden van 20 jongeren die
meedoen aan het online event, waarvan 10
Jongeren actief meedoen aan de Bedrijven
carrousel en 5 Jongeren die instromen bij
de werkgevers in een functie.
Jongeren en werkgevers met elkaar kennis
laten maken om werkplekken in te vullen,
dus vraag en aanbod bij elkaar brengen.
Mismatch en tekorten inzichtelijk maken
en daarmee het belang om andere
doelgroepen in te zetten duidelijk te
maken.
Instroom van jongeren in een betaalde
(leerwerkplek) functie bij de deelnemende
werkgevers in de arbeidsmarktregio.
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activiteiten
WELKE INZET IS ER GEDAAN OM
JONGEREN OP EEN LAAGDREMPELIGE
MANIER KENNIS TE LATEN MAKEN MET
DE WERKGEVERS EN FUNCTIES IN DE
REGIO, INCLUSIEF DE GEMAAKTE
KOSTEN.

Overleggen
De werkgroep, bestaande uit
projectleider Ingeborg LupsDijkema (Veluwe Portaal),
Chrystel Speets (UWV), Hans
Mulderij (UWV) en Ronald van
Hattem (Inclusief Groep) kwamen
regelmatig online samen om het
project, de voortgang en de
uitvoering te bespreken. Later is
Jenny de Jong (Veluwe Portaal)
erbij gekomen voor ondersteuning bij de uitvoering.
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Ontwikkelde
activiteiten
10 juni 2021; Online pitch
event, waarbij organisaties
hun bedrijf en functies kunnen
pitchen aan de aanwezige
jongeren om hen te verleiden
voor hen te kiezen.
17 juni 2021; Bedrijven
carrousel, waarbij de jongeren
bij de bedrijven langs kunnen
gaan om het bedrijf te
'ervaren' om te zien of er een
match is.

Promotie

Kostenoverzicht

Voor het event is er crossmediaal ingezet:
promotiefilm* met de
medewerking van 12 bedrijven,
digitale flyer, verspreid via
socials en regionale scholen,
promotie ingekocht op social
media kanalen, zoals YouTube,
Facebook en Instagram,
eigen social media kanalen
ingezet; YouTube, Twitter,
Facebook en Instagram,
persbericht, welke is
verschenen in de lokale Huisaan-Huis bladen,
direct mailing aan de jongeren
vanuit UWV,
direct mailing aan de bedrijven
vanuit Veluwe Portaal,
nabelactie jongeren vanuit
UWV,
alle gemeentelijke
accountmanagers zijn
gevraagd om kandidaten te
werven en in te brengen.

Promotiefilm: €2.147,75
Advertentie socials: € 1.210,TOTAAL: € 3.357,75
In dit kostenoverzicht is niet
meegenomen het aantal uren wat
er per persoon per organisatie
ingezet is om dit evenement tot
stand te brengen en de uren die
ingezet zijn voor de verdere
afloop en begeleiding van de
jongeren en bedrijven.
Het geschatte aantal uren in
totaal: 175.

*Promotiefilm
V i a d e z e l i n k i s d e pr o m o t i e f i l m
voor het event te bekijken:
https://youtu.be/EJQwKsJ6eso

resultaten
MIDDEL

WEERGAVE

SOCIAL MEDIA

YOUTUBE
FACEBOOK & INSTAGRAM

EVENT

10 JUNI PITCH EVENT
AANGESCHREVEN
AANMELDINGEN
AANWEZIG ONLINE

17 JUNI CARROUSSEL
INTERESSE
OP GESPREK GEWEEST
NOG IN BEHANDELING

GEMEENTE

18.547 VIEWS
62.000 VIEWS

JONGEREN

BEDRIJVEN

100
17
12

117
19
17

24
13
11

10
6
4

AANWEZIGE JONGEREN

ELBURG
ERMELO
HARDERWIJK
NUNSPEET
OLDEBROEK

2
2
2
4
2

SUCCESVOLLE MATCH TOT OP HEDEN

1

1

04

conclusie

Jongeren vinden toch zelf snel weer een nieuwe
baan. Wat hen betreft is er echt een schaarste op
de arbeidsmarkt. Om te kunnen voorzien in
werknemers moet er door werkgevers meer
gekeken worden naar andere mogelijkheden.
Bijvoorbeeld meer focus leggen op mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt, statushouders,
studenten en ouderen.

> 6.600 WW-UITKERINGEN
EN TOCH BIJNA 10.000
VACATURES...
IS ER SCHAARSTE OP DE
ARBEIDSMARKT?
BRON: WERK.NL MEI 2021
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Vervolgactie vanuit de
Tafel Accountmanagement
OM TE KOMEN TOT EEN BETERE
MATCH TUSSEN VRAAG EN AANBOD

Zoals uit de conclusie is te lezen
vinden de meeste jongeren zelf
weer een baan. De jongeren die
wel beschikbaar zijn, hebben een
behoorlijke afstand tot de
arbeidsmarkt, door de multi
problematiek, waaronder fysieke
en psychische belemmeringen,
schulden en verslaving.
Deze jongeren hebben langdurige
en intensieve begeleiding nodig
op het gebied van het verbeteren
van de persoonlijke omstandigheden, sociale vaardigheden en
werknemersvaardigheden.
Daarnaast wonen veel jongeren
nog thuis en ontbreekt een
(financiële) prikkel om aan het
werk te gaan ondanks het grote
aanbod aan werk. Tijdens het
matchingsevent bleek al dat
interactie vanuit de jongeren
richting werkgevers minimaal was
en vooral via de accountmanagers
moest lopen.
Na afloop van het jongerenevent
heeft een discussie plaatsgevonden met de werkgevers hoe
we er voor kunnen zorgen dat
vraag en aanbod beter matchen.
Afgesproken is dat de komende
periode er 1-op-1-gesprekken
plaats gaan vinden tussen de
deelnemers van de Tafel
Accountmanagement
(accountmanagers gemeenten,
UWV, Inclusief Groep, Veluwe
Portaal en ROC Landstede) en de
aangesloten werkgevers.

Het uitgangspunt voor dit
gesprek is om samen te zoeken
naar (creatieve) mogelijkheden
om vanuit de beschikbare
doelgroepen een match te maken
op de personeelsbehoefte van de
werkgever.
Mogelijke voorstellen,
uitdagingen, knelpunten etc.
vanuit de gesprekken worden
binnen de Tafel Accountmanagement besproken.
Doelstelling is om inzichten te
verruimen en te komen tot
passende oplossingen. Over circa
twee maanden is er weer een
online bijeenkomst met de
bedrijven en de Tafel
Accountmanagement om de
concrete resultaten en ervaringen
te bespreken.

Schaarste op de
arbeidsmarkt,
hoe lossen we dat
samen op?
In het webinar dat vanuit
Inclusief Groep in samenwerking
met de Tafel Accountmanagement is georganiseerd op
15 juni was dit ook onderwerp van
gesprek. We hebben de
werkgevers die aanwezig waren
gewezen op dit webinar. Dit
webinar is ook terug te kijken
door hier te klikken.
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