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Aan de griffier met het verzoek tot doorzending naar het college en de gemeenteraad.

Geachte heer, mevrouw,

Sjors kon na een depressie geen werk vinden, door een taalachterstand lukte het
Elisabeth niet een baan te vinden en door de economische crisis kwam Frans op
latere leeftijd op straat te staan. Zomaar drie mensen, die moeite hadden hun weg
naar de arbeidsmarkt te vinden. Met de juiste hulp is het Sjors, Elisabeth en Frans
gelukt om werk te vinden. Er staan echter nog 1,2 miljoen anderen langs de kant van
de arbeidsmarkt. Terwijl werkgevers op dit moment nauwelijks mensen kunnen
vinden. Deze mismatch vraagt om adequate oplossingen.

Wij - ABU, Cedris, NRTO en OVAL, vier koepelorganisaties in het hart van de
arbeidsmarkt - hebben de handen ineengeslagen om de grote mismatch tussen vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt te verkleinen en veel meer mensen duurzaam aan de slag te
helpen. Wij hebben ons verenigd in de alliantie Samen werken voor werk. Door het
bundelen van de expertises van aangesloten leden, kunnen wij maatwerk en samenhang
bieden om de meest passende route naar werk te faciliteren. Goede (bij)scholing,
begeleiding, inzetbaarheid en arbeidsbemiddeling zijn essentieel om de mensen die nu
langs de kant staan aan het werk te helpen.

Daarbij zien wij een grote meerwaarde in goede samenwerking met gemeenten en UWV.
Door de expertises van publieke en private partijen te bundelen en op elkaar te laten
aansluiten, bereiken we nog betere resultaten.

In de inspiratiegids De bijzondere weg naar werk kunt u lezen dat het Sjors, Elisabeth,
Frans - en Miranda, Stevie, John, Premika en Hanneke - is gelukt om werk te vinden. Een
opleiding of training, goede begeleiding en persoonlijke aandacht hielpen hen verder.

Maatwerk en goede samenwerking tussen betrokken partijen zijn de sleutelwoorden tot
succes. Publieke en private partijen lichten dan ook graag toe hoe hun samenwerking
deze - en vele andere - mensen aan de slag helpt.
Wij wensen u veel leesplezier, inspiratie en - vooral - een mooie samenwerking toe. Bent u
benieuwd of wij iets voor uw gemeente kunnen betekenen? Dan komen wij graag bij u
langs om te bespreken welke oplossing wij kunnen bieden om meer mensen naar werk te
begeleiden. U kunt ons bereiken via info@samenwerkenvoorwerk.nl voor een vrijblijvend
gesprek.

Met vriendelijke groet,
namens de directie van de partners verenigd in de alliantie Samen werken voor werk,

Jurriën Koops

Jan-Jaap de Haan

directeur ABU

directeur Cedris

Ria van ’t Klooster

Petra van de Goorbergh

directeur NRTO

directeur OVAL

Download de inspiratiegids hier!
Wilt u inspirerende voorbeelden lezen?
Download de inspiratiegids dan hier of
bezoek de website voor meer informatie.

PS Op onze website, www.samenwerkenvoorwerk.nl, kunt u zich eenvoudig aanmelden
voor onze nieuwsbrief.
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