UITNODIGING
Onderwerp: Kennismaken met arbeidspools in het Westerkwartier
Datum en tijd: donderdag 5 juli 2018 (09:00-11.00 uur)
Plaats: Gebiedscoöperatie Westerkwartier (Industrieweg 5 9804 TH Noordhorn)

Geachte heer, mevrouw,

ARBEIDSPOOLS, WERK VOOR DE TOEKOMST
Hierbij nodigen we u van harte uit voor een bijeenkomst om kennis te maken met de kansen
van arbeidspools (en eventuele andere samenwerkingsvormen) in het Westerkwartier voor
het MKB. De Gebiedscoöperatie Westerkwartier (GCWK) wil de komende tijd meerdere
arbeidspools opzetten in het Westerkwartier om zo het MKB te ontzorgen, meer mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren, werk te flexibiliseren en pieken en dalen op
te vangen en duurzame inzetbaarheid en SROI te bevorderen. Zo werken we samen met
ondernemers en de Hanzehogeschool, Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt
en Lectoraat Human Capital, aan een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt voor en door de
regio.

PROGRAMMA
Tijdens de bijeenkomst krijgt u meer informatie over Workcept en de ontwikkeling van
arbeidspools, eerder onderzoek naar arbeidspools, en lopend en nog gepland onderzoek op
dit gebied. Daarnaast zijn we benieuwd naar uw ervaringen en wensen. In de bijeenkomst
gaan we met u in gesprek over de volgende vragen:
•
•
•
•

of uw organisatie behoefte heeft aan een arbeidspool,
wat u verwacht van een arbeidspool,
welke voordelen een arbeidspool u zou kunnen opleveren, en
welke knelpunten er volgens u kleven aan het werken met een arbeidspool.

1. Welkom Hans Bergsma, directeur Gebiedscoöperatie Westerkwartier
2. Wat is een arbeidspool, Petra Oden, Lector Juridische Aspecten van de
Arbeidsmarkt
3. Met elkaar in gesprek.

HOE KUNT U ZICH AANMELDEN?
Als u op 5 juli komt, wilt u ons dat dan even laten weten? Stuur een e-mail naar
Trudy Boeré, t.boere@gcwk.nl. Geef daarin aan of u komt, en zo ja, met hoeveel personen.

Met vriendelijke groet,
Hans Bergsma, Gebiedscoöperatie Westerkwartier

MEER INFORMATIE
Wat is Workcept?
De Gebiedscoöperatie Westerkwartier werkt via het project Workcept aan een economisch
en sociaal sterkere regio. Workcept is het antwoord van de in de Gebiedscoöperatie
Westerkwartier verenigde ondernemers op de noodzaak om het Westerkwartier te kantelen
naar een inclusieve arbeidsmarktregio. Met als doel zoveel mogelijk mensen mee te laten
doen en maximale waarde voor inwoners, organisaties en de regio te creëren. Workcept is
het middel om op een duurzame en toekomstbestendige manier inclusief te werken in de
regio. Dat doen we onder andere door arbeidspools te ontwikkelen.
Waarom arbeidspools?
Een arbeidspool is een middel om werk anders te gaan organiseren. Uit onderzoek van het
Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt van de Hanzehogeschool blijkt dat
MKB-ers graag willen samenwerken met andere MKB’s om duurzame arbeid te creëren voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De medewerkers komen in dienst van de
arbeidspool, krijgen vandaaruit begeleiding en training en rouleren over werkplekken bij de
verschillende werkgevers. Via de arbeidspool kunnen banen worden gecreëerd die
meetellen voor de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en voor het voldoen aan
social return voorwaarden in aanbestedingen. Arbeidspools bieden werkgevers
waardecreatie in de vorm van onder andere het beter benutten van de capaciteit en het
potentieel van het bedrijf, het oplossen van pieken en dalen, bevorderen van kennisdeling
en –overdracht, en het ontzorgen van werkgevers.

