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INNOVATIEF PARTNERSHIP
TUSSEN ONDERNEMERS EN
GEMEENTE ZOETERMEER
Edo Haan (wethouder Werk en Inkomen) en Ronald Baptiste (directeur HABO GWW, ambassadeur WERKTOP)

Voor u ligt een extra nieuwsbrief, geheel in het teken van de WERKTOP. Begin dit jaar zijn
we namelijk gestart met een vernieuwende Zoetermeerse aanpak. Daarin helpen ondernemers en gemeenten samen mensen aan de slag die al een tijdje geen werk hebben. Op
de WERKTOP op 31 mei 2012 vieren we de eerste successen, die we dankzij de inzet van
het Zoetermeerse bedrijfsleven geboekt hebben. In deze nieuwsbrief leest u er alles over.
Dat Zoetermeerse ondernemers maatschappelijk betrokken
zijn, weten we dankzij de Sociaal Economische Agenda al
veel langer. In de nieuwe Zoetermeerse aanpak ondersteunt
de gemeente bedrijven optimaal bij het sociaal betrokken ondernemen. Het moet immers voor de onderneming wel rendabel blijven deze arbeidskrachten aan het werk te helpen.
Wij regelen alle administratie en staan paraat met jobcoaches
en stimuleringsmaatregelen als loondispensatie en werkplekaanpassingen. We worden als het ware personeelsleverancier
en u als ondernemer hoeft alleen uw kennis op de werkvloer
in te zetten.
Werken is belangrijk voor mensen. Het geeft structuur en het

vergroot je eigenwaarde als je een steentje kunt bijdragen.
Maar voor ondernemers is dit niet de enige reden om mee te
werken aan de Zoetermeerse aanpak. Door de vergrijzing ontstaat over enkele jaren een tekort aan arbeidskrachten. Als u
nu investeert in dit innovatieve partnership bent u daar optimaal op voorbereid. U beschikt dan over goede mensen, die u
zelf op de werkvloer het vak heeft kunnen leren. Een win-win
situatie voor alle partijen! Onze Taskforce vertelt u graag hoe
de Zoetermeerse aanpak voor uw bedrijf kan werken.
Edo Haan
Wethouder Werk en Inkomen

Bé Emmens
Wethouder Economische Zaken
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De WERKTOP ambieert onder meer de volgende doelstellingen

HET REALI
S

Ambassadeur Peter Luijkx (KvK)

“ Maak bedrijven enthousiast voor de WERKTOP ”
De Zoetermeerse aanpak is een
partnership, dat staat of valt
met de inbreng van ondernemers. De ambassadeurs van de
WERKTOP zetten zich in om bedrijven te laten zien welke kansen het hen biedt. Peter Luijkx,
directeur Kamer van Koophandel Zoetermeer, is één van hen.
“We kunnen in de nieuwe aanpak afspraken op maat maken,
en daardoor werkt het!”
“We hebben in Zoetermeer een
goede publiek private samenwerking in de Sociaal Economische Agenda, daar ben ik als een
Ambassadeur Peter Luijkx (KvK) van de medeoprichters trots op.
De afgelopen jaren hebben we veel
wederzijds begrip en enthousiasme gekweekt. Dat gaan we nu uitbouwen richting de WERKTOP.” De Zoetermeerse aanpak anticipeert op de Wet Werken naar Vermogen, die in 2013 in werking
treedt. “Die wet komt er, en vraagt van ons dat we iedereen arbeid
naar vermogen laten leveren, dus rechtstreeks op de werkvloer
aan de slag helpen. Dan kun je wachten tot de wet ingaat, maar
in Zoetermeer zitten we zo niet in elkaar. We doen het gewoon
meteen.”

TOTAAL PAKKET
Luijkx is de verbindende schakel tussen bedrijfsleven en publieke
sector. “Als Kamer van Koophandel spreken we de taal van beiden.

Wat ik ontzettend goed vind, is dat de gemeente zich ervan bewust is dat de schotten tussen de afdelingen weg moeten. Je moet
niet naar een bedrijf met één vraag, en dan drie weken later vanaf
een andere afdeling
‘We kijken niet naar problemen
bellen met de volwe kijken naar kansen’
gende vraag. Als ik
aan tafel zit met een ondernemer, neem ik het hele pakket door.
Want er is veel mogelijk! Heb je vacatures, heb je re-integratieplaatsen, kunnen mensen stage bij je lopen? Soms lukt dat niet,
we hebben het economisch tij niet mee en bedrijven zijn al blij als
ze bestaand personeel aan de slag kunnen houden. Maar dan kunnen ze misschien een sollicitatietraining doen met iemand of op
een andere manier meewerken aan de WERKTOP. Er is altijd wel
iets waarop we elkaar kunnen vinden.”

SEIN JE BUURMAN IN!
In de Zoetermeerse aanpak helpen ondernemers en gemeenten
mensen aan het werk die nu wat verder van de arbeidsmarkt
staan. “Die mensen hebben niet altijd de mooiste cv’s. Maar dat
is precies wat we nu anders aanpakken. We kijken niet naar problemen, we kijken naar kansen. Er komt gewoon iemand met
bepaalde talenten bij jou zijn stinkende best doen, dáár gaat het
om!” Om van de WERKTOP een succes te maken, zijn alle Zoetermeerse bedrijven nodig. Luijkx: “Ook degenen die nu nog niet
betrokken zijn bij de SEA. Als nou iedere ondernemer die wij al
kennen, het verhaal vertelt aan al zijn buren, hebben we in één
klap 2000 nieuwe bedrijven bereikt. Dat hoeft helemaal niet veel
tijd te kosten: een kort praatje, of het doorsturen van deze nieuwsbrief, en daarna een seintje geven aan de Taskforce. Dan gaan wij
langs om al die bedrijven de kansen van de Zoetermeerse aanpak
te laten zien.”

‘MEEDOEN? NEEM CONTACT OP MET ONZE TASKFORCE’

taskforce@zoetermeer.nl

Diner Pensant
24 januari
in woord en beeld

“De motivatie van kandidaten is
de basis. Investeer meer in
mensen die zelf graag willen.”

“Als werkgever moet je dit
vanuit je sociale gevoel doen.
Met elkaar gaan we bewijzen
dat je kunt en wilt werken
met mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt.”

“Het is belangrijk dat ondernemend gedrag bij ambtenaren
gestimuleerd wordt. Laat mensen hun nek uitsteken voor
onorthodoxe maatwerkoplossingen, zonder dat ze
afgestraft worden.”

“Onze samenleving is divers, er zijn verschillen in opleiding en achtergrond.
In het kader van re-integratie kun je niet iedereen over één kam scheren.
Zorg voor een doelgroepgerichte aanpak.”

Cocreatie!

Is het sleutelwoord van de Zoetermeerse aanpak.
Ondernemers en gemeente gaan het samen doen. Daarom brainstormden
ondernemers en ambtenaren over hoe we van de WERKTOP een groot succes
gaan maken. Sommige ideeën zijn meteen in de aanpak verwerkt!

De WERKTOP en de “Zoetermeerse aanpak”
Dit jaar zijn de gemeente Zoetermeer en lokale ondernemers
gestart met een innovatieve aanpak op de arbeidsmarkt. In
deze publiek-private samenwerking helpen ze mensen die
nu aan de zijlijn staan, aan de slag. Cocreatie, flexibiliteit en
resultaatgerichtheid zijn kenmerkend voor de Zoetermeerse
aanpak:
• De vraag van ondernemers staat centraal.
De gemeente selecteert als personeelsleverancier
talentvolle potentiële werknemers die bij het bedrijf passen.
• Ondernemers kunnen gebruik maken van ondersteuningsmaatregelen als loondispensatie, quick scans, werkplaatsaanpassingen of een jobcoach. De gemeente ontzorgt hen.
• Mensen die nu geen baan hebben kunnen direct op de
werkvloer hun talenten tot hun recht laten komen.

Donny werkt bij HABO GWW

DE EERSTE MATCH!
Het bedrijf HABO GWW is in delen van Zoetermeer hard aan het
werk met het machinaal bestraten. Sinds kort is Donny van der
Zijden bij het bedrijf aan de slag. De gemeente bracht Donny en
HABO GWW samen in het kader van het project WERKTOP. Ronald Baptiste, directeur van het bedrijf: “Ik vind de Zoetermeerse
aanpak van de gemeente heel vooruitstrevend.” Wij vinden het
zelf belangrijk om een rol te spelen in het sociaal maatschappelijke leven. Daarom zijn mensen die al langer zonder werk zaten,
maar graag een boterham willen verdienen en hard willen werken, bij ons aan de slag.”
De gemeente ondersteunt Zoetermeerse bedrijven om sociaal
betrokken te ondernemen. Ze zorgt voor goede matches tussen
mensen die al even geen werk hebben en Zoetermeerse ondernemingen. Zo is ook Donny na een jaar thuis te zijn geweest weer
begonnen. “Het is een behoorlijke overgang om weer aan het werk
te zijn!”, zegt hij. “Vroeger werkte ik vooral binnen. Nu ben ik elke
dag buiten veel aan het tillen, het is flink aanpakken. Maar ik vind
het erg leuk, je komt nog eens ergens en je hebt veel contact met
mensen. Het is een leuk team waarin ik werk.”

GOEDE VAKMENSEN
HABO GWW bood Donny een jaarcontract aan. “Als uit het sollicitatiegesprek blijkt dat mensen het leuk vinden om bij ons te
komen werken, bieden wij ze graag de kans om bij ons aan de
slag te gaan,” zegt Ronald. “Wij vinden het fijn om mensen gelukkig te maken. Voor ons is het een beproefd model, wij hebben diverse medewerkers in dienst die bijvoorbeeld via de sociale dienst
zijn binnen gekomen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en
willen een rol spelen in het sociaal maatschappelijke leven. Bo-

De Zoetermeerse aanpak levert maatwerk voor elk bedrijf:
•
•
•
•
•
•
•

duurzame plaatsingen
stageplaatsen
proefplaatsingen
gesubsidieerde plaatsing (o.a. loondispensatie)
de ondernemer als mentor
de ondernemer als (sollicitatie)trainer
begeleiding bij werknemers met schuldenproblematiek
of laaggeletterdheid

De Zoetermeerse aanpak kent ambitieuze doelstellingen.
Kijk op de achterkant van deze nieuwsbrief voor de laatste
stand van zaken.

Op 15 maart overhandigde wethouder Edo Haan het SEBO-Keurmerk aan Ronald Baptiste.
HABO GWW krijgt het keurmerk omdat het bedrijf zich inzet voor werkgelegenheid, aandacht
heeft voor kwetsbare groepen en samenwerking zoekt met verschillende partijen.

vendien is dit voor ons een mogelijkheid om op deze wijze goede
vakmensen voor de toekomst binnen te halen. En natuurlijk is
het ook fijn dat het wat doet voor onze uitstraling als bedrijf, we
willen het anders doen dan anderen.”

VAK LEREN
Donny schreef zich destijds in bij de gemeente om een uitkering
te krijgen. “De gemeente hielp me om weer aan een baan te komen, met sollicitatietrainingen en via vacatures,” licht hij toe.
“Ook de vraag om op sollicitatiegesprek te gaan bij HABO GWW
kwam via de gemeente.” HABO GWW is expert in bestratingen,
rioleringswerk, groenvoorzieningen en beton- en timmerwerken.
Iets heel anders voor Donny die ervaring heeft met ICT en als beveiliger. “Maar als je hard wilt werken en graag je eigen boterham
wilt verdienen kan je bij ons aan de slag en het vak leren,” zegt
Ronald. Donny is goed thuis in de ICT en misschien kan hij die
kennis ook in ons bedrijf nog benutten.”

ENORME DRIVE
De directeur van HABO GWW is een van de ambassadeurs van
de Zoetermeerse aanpak. “Het is vooral belangrijk om de koppeling tussen ambtenaren en bedrijven goed voor elkaar te krijgen.
Ik wil daar graag een rol in spelen en aan andere ondernemers
laten zien dat maatschappelijk verantwoord ondernemen de weg
is. Dat is soms best moeilijk nu de economie een dip doormaakt,
maar het levert juist wat op. Want er zitten hele goede mensen
tussen. Mensen die een enorme drive hebben juist doordat ze het
een periode wat minder hadden. Je zult verstelt staan wat een loyaliteit deze mensen op de werkvloer vertonen!”

De WERKTOP kent voor 2012 ambitieuze doelstellingen
De doelstellingen

(in het kort)

De WERKTOP kent voor 2012 de volgende
resultaatafspraken:
•
•

•
•

RESULTATEN per 15 maart
• Aantal ondernemers die deelnemen
• Aantal opgehaalde reguliere vacatures
• Aantal opgehaalde stageplaatsen, leerwerkplekken en
gesubsidieerde banen
• Aantal opgehaalde plekken ‘re-integratie op de werkvloer’
• Aantal opgehaalde arrangementen
• Aantal opgehaalde mentorschappen
• Aantal opgehaalde trainer/coachschappen

:
:
:

98
122
29

:
:
:
:

59
14
15
10

• Geplaatst op een reguliere baan
• Geplaatst op een stage, leerwerkplek of
gesubsidieerde baan
• Geplaatst via re-integratie op de werkvloer
• Geplaatst via arrangementen bij ondernemers
• Gerealiseerde koppelingen mentorschap
• Gerealiseerde trainer/coachschappen

:
:

20
18

:
:
:
:

14
6
2
7

•

•

Het realiseren van 100 reguliere plaatsingen.
Het realiseren van 100 plaatsingen op
stageplaatsen, leerwerkplekken en
gesubsidieerde banen.
Het realiseren van 100 plaatsingen via
re-integratie op de werkvloer.
Het realiseren van 100 plaatsingen via
arrangementen bij ondernemers.
Het realiseren van 50 koppelingen
(mentorschap)
tussen kandidaten en ondernemers.
Het realiseren van 50 ondernemers die zich
inzetten als trainer/coach.

Ambassadeurs van de WERKTOP
Hans van Hoven,

Blomsma Print & Sign

Ronald Baptiste,

HABO GWW Group

Arthur Venselaar,

Milieu Express

Peter Luijkx,

Kamer van Koophandel

Herman Middendorp,

Quadrans

Rick Strijbos,

Van Veen Informatie

De WERKTOP 31 mei 2012 die mag je niet missen!
De Zoetermeerse aanpak werkt en is hét bewijs van partnership in sociale
innovatie. Op de WERKTOP presenteren we de eerste successen die in cocreatie zijn geboekt, zodat ook andere bedrijven en gemeenten deze als
‘good-practice’ in de praktijk kunnen brengen. Onder meer staatssecretaris
Paul de Krom en hoogleraar en oud-SER-voorzitter Herman Wijffels spreken over het belang van samenwerking, sociale innovatie en cocreatie. U
ziet voorbeelden van de Zoetermeerse aanpak in de praktijk en ontvangt
een brochure hierover.

Het volledige programma van de
WERKTOP vindt u op
www.werktopzoetermeer.nl

COLOFON

De Taskforce WERKTOP is er voor u!
De Taskforce WERKTOP bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de
gemeente Zoetermeer (Economische Zaken en Werk, Zorg en Inkomen),
het WGSP, het SOB en vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven.
Wilt u meer weten? Neem contact op!
Wij komen graag langs om u meer te vertellen over
de kansen voor uw bedrijf.
Telefoon : 14 079
www.werktopzoetermeer.nl
taskforce@zoetermeer.nl
of via het WGSP : (079) 750 26 20
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