HOOGTEPUNTEN

Doe-AGENDA

Meedoen op de arbeidsmarkt of in vrijwilligerswerk

Het gaat om de mensen zonder werk.
Mensen die makkelijk aan het werk komen
bemiddelen we zo snel mogelijk. Mensen
die minder makkelijk aan het werk komen
helpen we. Het doel is maatschappelijk
meedoen, bijvoorbeeld in vrijwilligerswerk
en/of betaald werk.
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Voorkomen dat
mensen (opnieuw)
zonder werk zitten.

Mensen helpen om
geschikt (vrijwilligers)
werk te vinden.

We maken het
werkgevers zo
makkelijk mogelijk.

Mensen met een
WW uitkering actief
helpen met het
zoeken naar werk
zodat ze niet in de
bijstand komen.
Goede nazorg voor
inwoner en werkgever
als iemand daar
voor het eerst is
gaan werken.

Onderwijsachterstanden
voorkomen door extra
ondersteuning van
kinderen waar leren
niet vanzelf gaat.
Samenwerking
in de regio om te
zorgen dat er genoeg
werkgelegenheid is.

Werkervaringsplaatsen
en speciale werkplekken
(beschut werk) voor
mensen met een
beperking.

Iedere werkzoekende
krijgt een vaste contactpersoon die helpt bij het
vinden van werk en waar
hij/zij ook terecht kan
met andere vragen bijvoorbeeld over gezondheid, geld of opvoeding.

Mensen
voorbereiden
op werk dat bij
hen past door
training, scholing,
begeleiding.

Actief op zoek naar
geschikt vrijwilligerswerk of andere
maatschappelijke
activiteiten als
betaald werk (nog)
niet haalbaar is.

Alle info over subsidies
en regelingen op een rij
en persoonlijk advies
hierover.
Mensen die werk zoeken
‘op maat’ koppelen
aan werkgevers.
En begeleiding van
werknemers die net
beginnen, zodat het goed
blijft gaan.
Proefproject
‘Werkgevers in de lead’,
waarbij werkgevers
zelf werkzoekenden
voorbereiden op werk.

Goede nazorg
voor werkgevers
en werknemers.

Deze doe-agenda is gemaakt in samenwerking met inwoners, GGZ Friesland, Stam BV, Scala welzijn, gebiedsteam, Dok4-Gap academy,
Albert Heijn Oosterwolde, Smilda & Zn., UWV, Buitendienst gemeente Ooststellingwerf, de Adviesraad Sociaal Domein, TerraNext,
Dolmans Landscaping, Leerwerkbedrijf Buiten Gewoon, Hema en Startwijzer.
De doe-agenda is veel uitgebreider dan wat u hier leest. Voor de gehele doe-agenda kijk op: www.ooststellingwerf.nl/doe-agendas

We gaan inwoners en werkgevers
steeds vragen hoe het gaat en
hoe het beter kan via doorlopend
cliëntervaringsonderzoek.

