Samen werken aan werk
Recyclingbedrijven: opgeruimd aan het werk.
Bij recyclingbedrijven (NVRD en GEO) zijn veel vacatures
geschikt voor mensen in een uitkeringspositie. Samen
met de branche ontsluit Matchcare deze vacatures en
voorziet in een aanpak om deze mensen naar werk te
begeleiden.
In beweging brengen: van uitkering naar werk.
Ook al zijn er vacatures, mensen komen niet zomaar in beweging.
Mensen hebben onvoldoende zicht op hun mogelijkheden en zien
op tegen solliciteren en verandering. Bij weinig vertrouwen in eigen
kunnen leidt dit tot stilstand. Wij gebruiken dit inzicht om mensen
wel in beweging te krijgen. Het start met concrete vacatures. Door
te zorgen dat mensen deze vacatures opmerken, dat hun interesse
gewekt wordt en dat ze de kansen zien; weten steeds meer mensen
de stap naar werk te zetten.

Aan de hand van concrete vacatures benaderen we
kandidaten. We begeleiden hen tot over de drempel
van het bedrijf.
Uitvoering samen met de gemeente
Het project draait om de samenwerking van de gemeente met het
recyclingbedrijf op basis van meerdere concrete vacatures. We
spiegelen de vacatures aan de leefgebieden en competenties van
kandidaten en laten zien wat wel mogelijk is. Door te werken aan
presentatie groeit het zelfvertrouwen. Mensen krijgen beter zicht
op hun mogelijkheden en maken een sterke start bij de werkgever.
Bij werkgevers halen we risico’s weg en stroomlijnen we
regelgeving. Op deze manier ontzorgen we gemeente en werkgever

Recyclingbedrijven aangesloten
bij NVRD of GEO werken met een
digitaal arbeidsmarktplatform.
Het platform www.geotalent.nl
stimuleert eigen regie en helpt bij
identificeren, instroom en
ontwikkeling van talent
www.geotalent.nl ondersteunt
regionale samenwerking en de
uitvoering van route2020
www.route-2020.nl/route2020/
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Tijdens het project werken we samen met de gemeente
en het recyclingbedrijf en combineren we uitstroom
met werving.
Door de samenwerking tussen gemeente en recyclingbedrijf levert
het project naast plaatsingen ook van alle deelnemers zicht op de
werk- en participatiemogelijkheden, lagere wervingskosten en
besparing op re-integratie- en uitkeringsuitgaven.

Over de drempel
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Onze aanpak
Matchcare ondersteunt gemeente en recyclingbedrijf tijdens het
gehele proces van vacatureselectie tot de arbeidsovereenkomst
van de nieuwe medewerker. Een project voor het invullen van
meerdere concrete vacatures kent de volgende activiteiten:
▪

Inzicht in openstaande vacatures van de NVRD en GEO
o
o

▪

Inzicht in werkwijze van de gemeente
o
o

▪

Bestandsanalyse op basis van de zoekprofielen
Samenwerking met klantmanager
✓ Levert: lijst van mogelijke kandidaten

Uitvoering activiteiten op klantniveau
o
o
o
o

▪

Analyse klantbegeleidingsproces van de gemeente
Opstellen realistische zoekprofielen voor de vacatures
✓ Levert: plan van aanpak voor begeleiding

Matchcare is partner van
recyclingbedrijven aangesloten
bij NVRD en GEO. Wij starten
vanuit de vacature en vertalen dit
naar mogelijkheden.

Uitvoering activiteiten op bestandsniveau
o
o

▪

Analyse werving- en selectieproces van de werkgever
Analyse vacatures en daaraan gekoppelde opleidingsmogelijkheden
✓ Levert: vacatures en gevraagde competentieprofielen

Op basis van een bestandsanalyse met 50 kandidaten in gesprek
Op basis van interesse en belemmering met 25 kandidaten een
versterkingstraject gericht op presentatie en veerkracht
Voorstellen van 15 kandidaten bij de werkgever
Arbeidsovereenkomst 10 kandidaten bij werkgever
✓ Levert: bestandsinzicht en bemiddelde kandidaten

Vervolgstappen: meten, bijsturen en vieren van succes
o
o

Monitoren plaatsingsresultaten
Evalueren tips en tops van het project
✓ Levert: opstart voor de volgende vacatures

Ook voor uw gemeentes
Met Matchcare maakt u afspraken over de inzet en het resultaat.
We kunnen het proces organiseren en in overleg met uw
professionals uitvoeren. Deze aanpak is gebaseerd op meer dan 20
jaar ervaringen in het Sociaal Domein en wordt continu verbeterd.
Ieder project is maatwerk en wordt aangepast aan de situatie in
uw gemeente.

Klantmanagers zijn gespecialiseerd in het individueel begeleiden
van werkzoekenden binnen hun eigen caseload. Aanvullend
hierop kijkt Matchcare vanuit vacatures naar alle kandidaten en
de mogelijkheden die dit biedt.

Referentie:meerdere gemeenten
werken inmiddels succesvol met
deze aanpak.
Bel gerust met Andre van den
Eventuin 06 53294939 om in
contact te komen met een van
deze gemeenten.
Werken met Matchcare is een
investering die zich ruimschoots
terugverdient. Als het project op
gang komt stromen meer mensen
uit naar werk.
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