Samenwerkingsovereenkomst
Als regionale arbeidsmarktorganisatie levert Utrechtzorg samen met Zorg- en Welzijnsorganisaties
een belangrijke bijdrage aan het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn.
Met de regionale sociale dienst Kromme Rijn Heuvelrug, hebben we het initiatief genomen voor de
Ik Zorg Shop. Dit is een plek waar kandidaten en werkgevers elkaar kunnen ontmoeten.
Ook de ‘Utrechtse Werktafel’, het regionaal werkbedrijf van de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden,
en het UWV hebben zich verbonden aan het IKZORG Punt. Deze regio bestaat uit de 15 gemeenten
De Bilt, Bunnik, Houten, IJsselstein, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Lopik, Stichtse Vecht,
Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden (Vianen), Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist.
Binnen deze ‘Utrechtse Werktafel’ zetten de deelnemende partijen zich in om zoveel mogelijk
werkzoekenden en werkgevers elkaar rechtsreeks te kunnen vinden. Deze 15 gemeenten en het
UWV zorgen dat zij hun kandidaten met interesse in Zorg en Welzijn kennis laten maken met
werkgevers in de Ik Zorg Shop.
Doelstelling
1. Samen werven voor Zorg & Welzijn
2. Samen werken aan een inclusieve arbeidsmarkt
Wat doen we
- We voorzien in de locatie waar werkgevers en kandidaten elkaar ontmoeten;
- Een projectleider die zorgt voor optimale randvoorwaarden voor werving;
- De kandidaten krijgen een op maat opvolging in zijn of haar stappen naar zorg en welzijn;
- We verwelkomen 3.500 tot 5.000 geïnteresseerde bezoekers per jaar in ons Ik Zorg Shop. Onder
andere de kandidaten van UWV en de gemeenten van de Utrechtse Werktafel.
- De projectleider organiseert elke 6 weken een werksessie voor de deelnemers om onderling kennis
en ervaringen te delen en zo de samenwerking te bevorderen.
- De locatie is door deelnemers in overleg met de projectleider te reserveren voor interne
vergaderingen en/of bijeenkomsten.
Hierbij verwachten wij van de deelnemende organisatie
- Een bijdrage van €2.500,- ( excl. btw ) voor het jaar 2021 om de Ik Zorg Shop mede mogelijk te
maken;
- De Ik Zorg Shop is 3 dagen per week geopend. U zorgt voor 10 werkdagen (80 uur) bezetting per
jaar van xx mensen in de Ik Zorg Shop in Zeist. Dat kunnen HRM medewerkers zijn en medewerkers
die uit ervaring kunnen vertellen over werken in de zorg;
- U plaatst minimaal 2 mensen vanuit een uitkeringssituatie.
- Deze samenwerkingsovereenkomst is geldig voor 2021 en wordt niet automatisch verlengd.
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