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Corona

De impact is groot

-Meerjarenbeleidsplan leidraad

-Onze aanpak sinds maart 
-Effecten werkgelegenheid



We nemen u mee langs de strategische thema’s en praten 

u bij over de laatste projecten, pilots enzovoorts.



Corona – aanpak sinds maart

Open gebleven:

- Ritme & structuur

- Sociale contacten

- Werk & geluk



Corona – Tozo

Nieuwe aanvragen



Corona – effecten werkgelegenheid



Corona – effecten werkgelegenheid



Corona – effecten werkgelegenheid



Corona – effecten werkgelegenheid



Corona – effecten werkgelegenheid

Rivierenland komt er 
relatief goed vanaf

Werkgelegenheids-
structuur met grote 
zorgsector en een flink 
aandeel in groothandel, 
transport en logistiek, 
bouw en agrarische sector 
houdt regio overeind

Kansen

zorg, overheid, onderwijs, 

bouw en installatie, ICT, 

financiële sector, 

energiesector en 

specifieke detailhandel 

Grote impact op de 
arbeidsmarkt

- Forse toename van 
uitkeringen
- Uitzendbureaus en horeca 
zwaarst getroffen sectoren
- Met name jongeren en 
flexwerkers ontslagen



Corona – effecten werkgelegenheid

4 scenario’s

- volledig herstel, 
- basis herstel,
- zwak herstel 
- geen herstel.
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Uw vragen

over corona

Corona



Innoveren - Meerjarenbeleidsplan

Innoveren 

voor duurzame 

uitstroom naar 

werk

‘Onze projecten 
worden goed 
beoordeeld door 
samenwerkings-
partners en 
subsidieverstrekkers’



We nemen u mee langs de strategische thema’s en praten 

u bij over de laatste projecten, pilots enzovoorts.



Innoveren - Meerjarenbeleidsplan

- Instroom energiestransitie
opleiden in 
installatietechniek 
- Recycling en arbeid 
- Gispen refurbishing van 
bureaustoelen

- Stec

- Diverse taal trajecten 
- Groepsaanpak vrouwen
- Broekzak vertaalapparaat 
- Voorbereiding wet       
inburgering

- Schuldrust aan de poort
- Schuldenproject 
- Voorlichten WW over 
inkomensdaling

- Experiment groepsintake 
- Intensiveren begeleiding 
bij psychische beperking 
- keuzehulp 
instrumentarium

-Technologie voor inclusie: 

exoskelet – cobot en meer

-Technologie en mens 

combineren

- Digitaliseren 

- Bottellijn Rivierenland 
- Samenwerken met sociaal 
ondernemers 

- Coöperatie Puur Betuws

- Doorontwikkelen 

leerwerkroutes.

- nieuwe aanpakken 

- Profiel 4 

- Aanpak 50 plus



Innovaties uitgelicht

Werkzaak maakt deel uit van de Coöperatie Puur Betuws

Afvalstromen met Avri. Er is een businesscase voor 

textielsorteercentrum en de businesscases is in 

voorbereiding voor GFT en Kunststoffen.

Kunnen we met de inzet van een vertaalapparaat, taal als 

barrière naar werk en werkbehoud verder wegnemen.

Inkomens dienstverlening meer digitaliseren en 

meer tijd voor individuele begeleiding creëren



Innoveren - Meerjarenbeleidsplan

Uw vragen over 

innoveren en 

meerjarenbeleids

plan



Resultaten 2020

Werkzaak 

doet het 

goed voor 

minder geld

Dominique Werkt nu in de zorg: Ik 
heb bij Werkzaak het verschil 
gemaakt. Alle mooie ervaringen die 
ik heb opgedaan, draag ik 
levenslang met me mee.’



‘Miljoenen 

bespaard 

voor uw 

gemeenten’



Resultaten 2020

Uw vragen 
over 
resultaten 
2020



Het weten waard

- Maandrapportages

- Aanpak beschut Judith.

- Veel plaatsingen 

loonkostensubsidie



Het weten waard

Hoe bevallen de 
maandrapportages?



Het weten waard

Werkzaak’s

aanpak Beschut 



Het weten waard

Uw vragen




