
Wie zijn wij?
Nienke Rodenhuis
Business consultant

Waarom aanwezig?
■ Kennis van het domein Werk
■ Consultant bij vraagstukken 

Uitwisselingsmechanisme (UM) van de 
VNG

Tobie van Rees
Implementatie-consultant

Waarom aanwezig?
■ Consultant in project KWP gemeente 

Den Haag



■ Brede kijk op (en van) de klant
■ Klantkenmerken bij instrumenten en vacatures
■ Gedifferentieerde aanpak
■ Kernsysteem Werk & Participatie gemeente Den Haag
■ Demonstratie

Waar gaan we het over hebben?



Krapte en werkloosheid



Visie: Werken aan Werk
Er is een probleem …
■ Mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt

Hoe zorgen we ervoor dat de werkzoekende weer instroomt in de arbeidsmarkt?
■ Gesegmenteerde aanpak voor diverse klantgroepen, met als basis:

■ Harde en zachte kenmerken, maar ook …
■ motivatie, houding en belemmering t.o.v. uitdaging om baan te vinden én
■ het achterhalen van oorzaak achter houding (problematiek elders)



Volledig beeld van de klant
Echt verdiepen in de klant: 
■ Harde kenmerken i.r.t. werk
■ Zachte kenmerken i.r.t. werk
■ Motivaties en belemmeringen
■ Houding t.o.v. uitdaging

Klant bewust maken:
■ Klant moet zijn kenmerken herkennen
■ Klant moet profiel erkennen 

■ Met name wat zijn situatie en 
drijfveren zijn en waar die vandaan 
komen



Stelling

Eens: Ga staan
Oneens: Blijf zitten



Stelling

Herkenning en erkenning van de klant op zijn situatie zijn essentieel voor 
succesvolle dienstverlening. 

Eens: Ga staan
Oneens: Blijf zitten



Klantkenmerken in het Werkdomein
■ Kenmerken duiden bij instrumenten en vacatures
■ Lopende initiatieven:

■ VNG programma Dennis en Eva
■ Verbeteren Uitwisselen Matchinggegevens (VUM)

Randvoorwaarde:
■ Standaardisatie (SGR, VUM, EVA)



 



Stelling

 

Eens: Ga staan
Oneens: Blijf zitten



Stelling

 

Eens: Ga staan
Oneens: Blijf zitten

De registratielast van het ophalen van een volledig beeld van de 
klant kost de professional te veel tijd



Visie: Werken aan Werk
Klantkenmerken in beeld, maar individueel maatwerk is een utopie …

Wat is dan de oplossing?
■ Aanpak voor diverse klantgroepen, met als voorwaarden:

■ Harde en zachte kenmerken, maar ook …
■ motivatie, houding en belemmering t.o.v. uitdaging om baan te vinden én
■ het achterhalen van oorzaak achter houding (problematiek elders)

■ In combinatie met burgerregie
■ Met systeem ondersteunen, maar een ‘werkend systeem’ vraagt meer



KWP gemeente Den Haag
■ Kernsysteem Werk & Participatie
■ Doelgroep van meer dan 20.000 

klanten
■ Werk- en participatieklanten
■ Diverse doelgroepen
■ Verschillende ambitieniveaus 

(wat kan de burger wel)



KWP gemeente Den Haag
■ Digitale transformatie van 

burgergerichte dienstverlening
■ In 4 stappen;

■ Gedeeld perspectiefplan (nu)
■ Zelfregie
■ Instrumenten marktplaats
■ Gezamenlijke dienstverlening



Stelling

Eens: Ga staan
Oneens: Blijf zitten



Stelling

Burgers die zich melden bij de gemeente zijn niet in staat tot zelfregie

Eens: Ga staan
Oneens: Blijf zitten



Inkijkje op inrichting Den Haag
■ Demo gedeeld plan van aanpak
■ Doorkijk volgend niveau in mock-up





Generieke 
functies

KlantreisGenerieke 
functies

Hoe 
gaan we 
samenwe
rken?



































Geïnspireerd?
● In gesprek over Werken aan Werk
● Hoe?

○ Contactgegevens achterlaten
● En dan nu …

○ Borrel!



Zijn er vragen?


