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HERPOSITIONEREN
1. Aanleiding

Aanleiding
Maatschappij van morgen,
werkgevers anno nu.
Onze maatschappij verandert, dus ons werk
verandert. Functies vallen weg, nieuwe
beroepen ontstaan. We leren werken met
onzekerheid. Waar de één een bedreiging ziet,
zien werkgevers juist kansen. De kans om
kwetsbare jongeren ruim baan te geven. De
kans om gedreven krachten in te laten stromen.
En de kans om 50-plussers weer zicht op werk te
geven. Hoe de arbeidsmarkt ook verandert, de
werkvloer vraagt om werkgevers anno nu.

Aanleiding
Samen zijn we op weg naar een beter
herkenbaar, vindbaar en bereikbaar WSP.
Eenduidige naamgeving en branding helpt hierbij. Daarom
heeft het Ministerie van SZW per 1 januari 2021 de naamgeving van WerkgeversServicepunt in de regeling SUWI
opgenomen (art. 5.21b).
De wetswijziging en de veranderende omgeving vragen om
een herijking van de positionering WSP Rijnmond. Passend
bij de werkvloer van morgen , passend binnen onze
wettelijk taak en passend bij de purpose van onze mensen.

HERPOSITIONERING
2. Ambitie en aanpak

Ambitie
Een herkenbaar, vindbaar en bereikbaar
WerkgeversServicepunt Rijnmond
Herkenbaar
Eén naam, één stijl, één aanbod en één verhaal over waar
we voor staan en gaan als WSP Rijnmond.
Vindbaar
Een centrale plek online voor arbeidsmarktregio’s,
clustergemeenten en gemeenten.
Bereikbaar
Matchmaker voor mensen die willen en kunnen werken.
Gesprekspartner voor werkgevers op zoek naar personeel.

Ambitie
Hoe we onze ambitie realiseren,
en wat we gaan doen.
Herpositionering
Eenduidige en gedragen positionering
Dienstenportfolio
Aanbod in lijn met onze belofte
Klantervaring
Samenhangend aanbod en klantbegeleiding

Uitgangspunten en aanpak
Samen zijn we op weg naar een beter
herkenbaar, vindbaar en bereikbaar WSP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
.

Merkenstrategie 2014
Wijzigingen besluit SUWI 2021
Samen bouwen
Samen finte tunen
Experts aan het werk
Gedegen uitrol

HERPOSITIONERING
3. Positionering, kernwaarden, missie

WerkgeversServicepunt Rijnmond
WSP Rijnmond is een initiatief van het UWV en 16 gemeenten in de regio Rijnmond.
Door die samenwerking is er in de gehele regio één werkwijze, één pakket aan diensten
en regelingen, en heeft elke werkgever één vast aanspreekpunt.
We adviseren bedrijven en organisaties over inclusief werkgeverschap en we
ondersteunen werkgevers bij het werven, selecteren en zacht laten landen van nieuw
personeel.
We zetten met werkgevers in op maatwerk en blijven ook na plaatsing betrokken. Zo
leveren we een bijdrage aan een inclusieve en diverse arbeidsmarkt, zodat nu én
straks, iedereen die wil én kan, werkt in de regio Rijnmond.

Positionering
WerkgeversServicepunt
Rijnmond

Werk is belangrijk voor mensen
Werk geeft je het gevoel dat je van waarde bent,
meetelt en een zeker bestaan kunt opbouwen.

Voor
werkgevers
met een
sociaal hart

Wij helpen mensen naar werk
Mensen die willen en kunnen, maar die hulp
nodig hebben om een baan te vinden.
Wij hebben nauwe samenwerkingen
Met werkgevers met een sociaal hart en die
investeren in mensen en duurzame
inzetbaarheid in de regio Rijnmond.

Kernwaarden
Onze cultuur zie je terug in onze
vier kernwaarden.
Onze kernwaarden geven richting
aan hoe wij denken, werken en
met elkaar omgaan.
Onze kernwaarden zijn de houvast
in ons werk, en vertellen wat wij
belangrijk vinden in onze
organisatie.

We zetten altijd een stapje extra
Elke dag zetten we een stapje extra om werkgevers en werkzoekenden verder te helpen.
Want een match maken gaat niet vanzelf. We gaan door waar anderen stoppen. Daar ligt
onze kracht.

We doen het samen.
We verbinden mensen met elkaar. We maken vraag en aanbod passend. We zijn
herkenbaar in onze uniforme werkwijze, hebben een open cultuur, we delen kennis en
vinden samen mogelijkheden. We doen het samen: in onze eigen organisatie, met partners
en werkgevers in de regio Rijnmond.
We zijn blijvend betrokken
Bij onze klanten, werkzoekenden en collega’s, én onze maatschappelijke opdracht. Daarom
leveren we elke dag kwaliteit en gaan we voor een resultaat waar klanten en
werkzoekenden blij van worden. We blijven in contact, ook als de match is gemaakt.
We denken vooruit
We hebben een open cultuur, die ziet, snapt en gericht
innoveert. Zo creëren we kansen voor werkgevers,
werkzoekenden en collega’s. Want iedereen doet ertoe.

Missie
Onze missie verbindt purpose en
ambitie.
Waar we de komende jaren voor
gaan en samen voor aan de lat
staan.

Bijdragen aan een zeker
bestaan met een baan.
Zodat nu en straks, iedereen
die wil én kan, werkt in de
regio Rijnmond.

Op deze manier dragen we bij aan een inclusieve en
diverse arbeidsmarkt, en een sociaal-economisch sterke
regio.

HERPOSITIONERING
4. Onze dienstverlening

Onze dienstverlening
WSP Rijnmond heeft een breed pallet aan kerntaken gericht op de werkgevers en op de arbeidsmarkt. Deze kerntaken
vallen uiteen in twee dienstverleningssporen, te weten: werkgevers- en arbeidsmarktdienstverlening.

Advies

Informatie

Mensen*

*WSP Rijnmond bemiddelt mensen van bijstand naar
werk,
van school naar werk en van werk naar werk — drie
sporen.

WERKGEVER

Marktinformatie

Regie &
Coördinatie

Kennis &
Netwerken

Werkgevers Dienstverlening

Arbeidsmarkt Dienstverlening

Werkgeversdienstverlening
Informatie

Advies

Mensen

Werkgevers in de regio Rijnmond
kunnen bij het WSP Rijnmond terecht
voor informatie over wet- en
regelgeving, bijvoorbeeld over de
Participatiewet en de Wet
Banenafspraken. Daarnaast biedt het
WSP Rijnmond informatie over
subsidies en ondersteuning, om
werkgevers te stimuleren om iemand
met een arbeidsbeperking in dienst te
nemen.

Het WSP Rijnmond adviseert
werkgevers over hoe zijn invulling
kunnen geven aan bepaalde opgaven op
het gebied van inclusief
werkgeverschap. Het gaat hier
bijvoorbeeld om advies over het
invullen van een Social Return
verplichting of advies over hoe invulling
te geven aan de realisatie van
garantiebanen in het kader van de wet
Banenafspraken.

Het onderdeel ‘mensen’ heeft
betrekking op de activiteiten die
worden ondernomen voor het matchen
van kandidaten en werkgevers. Hiertoe
behoren bijvoorbeeld de
werkzaamheden van de
accountmanagers voor wat betreft het
ophalen van vacatures, de activiteiten
van het HalloWerk team, maar ook het
organiseren van banenmarkten en
evenementen waar werkzoekenden en
werkgevers met elkaar in contact
worden gebracht.

Arbeidsmarktdienstverlening*
Regie en coördinatie

Kennis en netwerk

Marktinformatie

Dit onderdeel heeft betrekking op de
activiteiten omtrent regie en
coördinatie van de samenwerking
binnen de arbeidsmarktregio. In de
regio Rijnmond wordt samengewerkt
met 16 gemeenten, het UWV en de
sociale partners. Rotterdam heeft als
centrumgemeente de taak om de regie
te voeren op deze samenwerking. Dat
uit zich in de coördinatie, voorbereiding
en ondersteuning van regionale
afstemming en besluitvorming.

Vanuit het WSP Rijnmond wordt een
netwerk onderhouden met relevante
partners – werkgevers(-organisaties),
onderwijsinstellingen, sociale partners
en O&O fondsen. Dit netwerk wordt
ingezet bij programma’s en projecten
waar deze spelers bij betrokken zijn,
zoals de Leerwerkakkoorden.

Het WSP Rijnmond heeft expertise op
het gebied van arbeidsmarktontwikkelingen en data. Door het
onderdeel arbeidsmarktdata krijgen de
centrumgemeente, regiogemeenten,
werkgevers en onderwijsinstellingen
inzicht in vraag en aanbod op de
regionale arbeidsmarkt.

*Met de dienstverlening zoals is bedoeld bij arbeidsmarktdienstverlening wordt een oplossing geboden voor de vraagstukken rond de ontwikkeling van de Werkhub
in
Rijnmond en de samenwerking en sturing in de regio en de rol van de centrumgemeente. Gezien deze ontwikkelingen op dit moment actueel zijn en nog concrete
vormen gaan
krijgen, wordt in deze paragraaf niet verder operationeel uiteengezet. Wel vertellen we uit welke 3 onderdelen arbeidsmarktdienstverlening bestaan en wat zij
inhouden

Drie sporen omdat ..
.. Dit de bepalende momenten zijn voor het realiseren van een zeker bestaan met een baan.
Voor ons de krachtigste stap naar onze missie.
Voor de werkgever betekent dit dat we een brede kijk hebben op mensen die open staan voor
een nieuwe baan, mensen met een uitkering en mensen die van baan willen of moeten
veranderen. We helpen dan ook de werkgever om de juiste mensen te vinden.
Door te werken aan een goede aansluiting tussen school en werk dragen we eraan bij dat de
werkgever ook in de toekomst goede medewerkers kan vinden.
En mocht de aansluiting tussen wat de werkgever nu nodig heeft en medewerkers die
beschikbaar zijn niet optimaal zijn, dan werken we samen met de werkgever aan de
ontwikkeling van talent.

HERPOSITIONERING
5. Branding

Pay-off
De pay-off zegt kort en bondig
waar WSP Rijnmond zich op richt
en voor wie we er zijn.
De naam WSP Rijnmond is niet
beschrijvend, de pay off vervult die
rol en geeft het merk kleur en
gevoel.
De pay-off is een vast onderdeel
van het logo, andere uitingen en
kan ook in teksten worden
gebruikt.

WSP Rijnmond.
Voor werkgevers met een
sociaal hart.
We richten ons specifiek op werkgevers met een sociaal
hart, omdat zij:
- Uitgaan van talent en kijken naar wat iemand wel kan.
- De toegevoegde waarde zien van een divers en inclusief
personeelsbestand.
- Aandacht geven aan mensen en functies op hen
aanpassen.
- Investeren in talent met opleiding, training en coaching.

Merkbelofte
De merkbelofte is de beschrijving
van wat de organisatie wil bieden
aan de buitenwereld,
geformuleerd in de taal van de
organisatie zelf.
De merkbelofte heeft niet als doel
om direct met de buitenwereld
gecommuniceerd te worden als
slogan. Het is een kernachtige
formulering waar het merk voor
staat.
De impliciete belofte die een merk
aan klanten doet via
communicatie, gedrag en
dienstverlening/producten.

Wij zijn het regionale
servicepunt voor werkgevers
met een sociaal hart.
Wij zijn er voor werkgevers
die op zoek zijn naar passend
personeel en inclusief
werkgeverschap.
Passend personeel = werven + selecteren + zacht landen

Boodschap
Wat vertel je iemand als je 15
seconden de tijd hebt om uit te
leggen wat WSP Rijnmond doet?
Je boodschap is vast onderdeel van
teksten. Er zitten twee kanten aan
de boodschap en dat is bewust
gekozen: die van de werkgever en
de werkzoekende.
We richten ons in de boodschap op
de werkgever, tegelijkertijd zijn zij
het ‘middel’ om mensen die net
even wat meer hulp nodig hebben,
aan een baan te helpen.
Zo vertellen we in de boodschap op
een heldere manier aan
werkgevers wat we willen
bewerkstelligen in onze missie.

Wij helpen werkgevers met een sociaal hart. Bedrijven en
organisaties die iedereen een gelijke kans op werk willen bieden.
Dat doen we door te adviseren over inclusief werkgeverschap en
werkgevers te ondersteunen met het werven, selecteren en
zacht laten landen van nieuw personeel.
Zo helpen we mensen die net wat meer hulp nodig hebben,
blijvend aan een baan, en dragen we bij aan een zeker bestaan.
Door dit te doen creëren we een inclusieve en diverse
arbeidsmarkt. Een sociaal-economisch sterke regio. En zorgen we
er voor dat nu én straks, iedereen die wil én kan, werkt in de
regio Rijnmond.

Boilerplate
WerkgeversServicepunt
Rijnmond

Voor
werkgevers
met een
sociaal hart

WSP Rijnmond helpt werkgevers met een sociaal hart. We adviseren
bedrijven en organisaties over inclusief werkgeverschap en we helpen
ze bij het werven, selecteren en zacht laten landen van nieuw
personeel.
Zo helpen we mensen die net wat meer hulp nodig hebben, blijvend
aan een baan; En dragen we bij aan een zeker bestaan. Door dit te
doen creëren we een inclusieve en diverse arbeidsmarkt. Een sociaaleconomisch sterke regio. En zorgen we er voor dat nu én straks,
iedereen die wil én kan, werkt in de regio Rijnmond.
WSP Rijnmond is een initiatief van het UWV en 16 gemeenten in de
regio Rijnmond. Door die samenwerking is er in de gehele regio één
werkwijze, één pakket aan diensten en regelingen, en heeft elke
werkgever één vast aanspreekpunt. Samen met werkgevers zetten we
in op maatwerk en blijven we ook na plaatsing betrokken bij de
werkgever en de werknemer.

Merkhiërarchie
Brandingniveaus

Huidige Situatie

Landelijke
WerkgeversServicepunt
Arbeidsregio’s
WSP Rijnmond
Clustergemeentes
WerkgeversServicepunt Rijnmond
Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk
Lokaal
WerkgeversServicepunt Rijnmond
Hoeksche Waard

De landelijke WSP merkhandleiding is op 26 November 2020 vastgesteld. De vertaling van deze landelijke merkhandleiding naar regionale
merkhandleiding wordt in januari 2021 opgeleverd en verspreid onder de cluster gemeenten. Met deze clustergemeenten worden afspraken gemaakt
over de fasering van het gebruik van het merk WSP Rijnmond en bijbehorende communicatie-uitingen.

Toekomstige Situatie

Middelen

Middelen

Middelen

Middelen

