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Kort verslag van het overleg van de IBEV werkgroep P&O op donderdag 12 april 2018  

 

Verzoek afdeling Ontwikkeling & Projecten gemeente Edam-Volendam 

consultatie m.b.t. ‘werkgeversinstrumenten in het kader van de Participatiewet’ 

Het verzoek is gedaan of er één contactpersoon/loket binnen de gemeente aangegeven 

kan worden waar men terecht kan met vragen. 

 

Mobiliteit in Noord Holland – netwerk ‘ Huis van het Werk’  aansluiten bij IBEV  

- Regionaal Werkbedrijf voor Participatieopgave  

‘Huis van het Werk’  is een netwerk/ platform waar samengewerkt wordt aan mobiliteit 

en werkzekerheid van werknemers in de regio. Dit wordt bewerkstelligt door elkaar op te 

zoeken, kennis te delen over arbeidsmarktontwikkelingen en mobiliteit tussen 

partnerbedrijven (Meet & Match) te stimuleren.  

Binnen Huis van het Werk zijn de 2 interessante stromingen: 

Opleidingen: omscholing voor medewerkers 

                    Meet & Match bijeenkomsten – bijeenkomst 1x per 2 maanden 

Inspiratie: themabijeenkomsten 

                    Wiewilikwordenplein.nl (openbaar platform voor medewerkers om    

                    persoonlijke test af te nemen en regionale vacatures te zoeken). 

Contactgegevens: info@huisvanhethetwerk.nl  

Ook voor IBEV bedrijven zijn er mogelijkheden. 
 

Mededelingen van het bestuur  

 De voorzitter zal tijdens de ALV 2018 zijn functie overdragen. 

 Er wordt gewerkt aan een OndernemersCafé op Locatie – thema Duurzaamheid – 

i.s.m. de gemeente en een bezoek aan de milieustraat in Edam-Volendam. 

Voorgestelde datum: 14 juni 2018.  

 

Terugblik themabijeenkomst ‘ Schenden Privacy werknemer komt werkgever 

duur te staan ‘ - donderdag 16 november 2017.  

De P&O voorlichtingsavond is zeer goed ontvangen – met een mooie opkomst – ook 

leden/belangstellenden van diverse regiobedrijvenverenigingen waren aanwezig. 
 

Hoever zijn deelnemende bedrijven actief met de AVG en wat is hun aanpak? 

 Allen zijn volop bezig met VGA. Diverse modellen Verwerkersovereenkomst 

worden naar elkaar doorgezet. 

 Tip:   GDPR – Privacy Proof HR te bestellen via 

https://privacyproof.gezondinbedrijf.com/ 

 

Wat zijn ervaringen/best practices met duurzame inzetbaarheid? 

Zie het NEN norm boekje NPR 6070 ‘sturen op duurzame inzetbaarheid’ van de 

workshop ‘Duurzame inzetbaarheid van werknemers’ (2011). 

 

Diverse mogelijkheden en voorbeelden: 

- een vast plan/draaiboek is er nog niet 

- jaargesprekken houden met werknemers. 

- verantwoordelijkheid bij de werknemers neerleggen 

o.a. ‘welke opleiding of verandering zou je willen’? 

- tip om het ‘buiten HR’ te houden  
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- communicatie is heel belangrijk 

- BE Readydag inspiratiebijeenkomst voor max.12 personen. Deze dagen worden 

verzorgd door een externe begeleiding.  

 
 


