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Koersdocument mobiliteitsinfrastructuur regio Zaanstreek-Waterland 
 
Koersdocument, opdrachtbeschrijving en plan van aanpak 
Dit document is een koersdocument op hoofdlijnen en probeert richting te geven aan de vraag wat er 
in de regio Zaanstreek-Waterland moet worden georganiseerd of ingericht om op korte én lange 
termijn de mobiliteit op de regionale arbeidsmarkt (en daarbuiten) te bevorderen, te begeleiden en 
waar nodig te ondersteunen. Dit koersdocument vormt de basis voor het schrijven van de opdracht 
voor een aan te trekken kwartiermaker, die vervolgens samen met relevante stakeholders een plan 
van aanpak maakt voor de feitelijke inrichting van een regionaal mobiliteitsteam (hoe en wie?). 
 
Inleiding – de arbeidsmarkt in transitie 
De arbeidsmarkt is in transitie en de verwachting is dat dat nog wel even zal aanhouden: sectoren 
krimpen en beroepen verdwijnen, terwijl andere sectoren juist groeien en nieuwe beroepen ontstaan. 
Deze autonome veranderingen in de economische structuur hebben tot gevolg dat grote groepen 
mensen op de arbeidsmarkt in beweging (moeten) gaan komen op zoek naar ander werk, wellicht in 
een andere sector en of ander beroep.  
 
Tegelijkertijd is de noodzaak voor arbeidsmobiliteit door de coronapandemie de laatste tijd verder 
toegenomen. De verwachting is dat veel bedrijven genoodzaakt zullen zijn om - als de pandemie nog 
langer aanhoudt - afscheid te nemen van hun personeel, terwijl andere bedrijven juist personeel nodig 
hebben om verder te kunnen groeien. Daarnaast zijn of worden veel werkenden (inclusief ZZP’ers) in 
korte tijd werkzoekend, omdat hun werk opeens ophoudt te bestaan. 
 
Hoofdvragen rondom arbeidsmobiliteit 
Als we als samenwerkingspartners iets willen doen aan het bevorderen, begeleiden en ondersteunen 
van de arbeidsmobiliteit in onze regio, dan moeten we zowel naar de vraag- als naar de aanbodzijde 
van de arbeidsmarkt kijken en een antwoord formuleren op een aantal vragen:  
 

 vanuit het perspectief van werkgevers: waar vind ik mensen die (in potentie) geschikt zijn voor 
mijn bedrijf en hoe kunnen ze worden opgeleid zodat ze succesvol kunnen zijn binnen mijn 
bedrijf? Anderzijds kunnen werkgevers vraagstukken hebben op het gebied van begeleiden van 
werknemers naar ander werk buiten het bedrijf; 

 vanuit het perspectief van werkenden en niet-werkende werkzoekenden: waar liggen de kansen 
op de arbeidsmarkt in de komende jaren en welke weg moet worden bewandeld om daar te 
komen? 

 
Deze en andere vragen moeten leiden tot een gemeenschappelijke dienstverlening van publieke en 
private partijen op de arbeidsmarkt, waarbij wordt ingezet op zowel directe bemiddeling of matching 
als op de ontwikkeling en opleiding van kandidaten voor de langere termijn. Verderop wordt hierop 
dieper ingegaan. 
 
Regie bij Regionaal Werkbedrijf 
Het Regionaal Werkbedrijf Zaanstreek-Waterland (RWB) is de enige tripartiete overlegtafel in onze 
regio waar overheid, bedrijfsleven, werkgeversverenigingen, onderwijs en sociale partners 
vertegenwoordigd zijn rondom arbeidsmarktvraagstukken1. Het RWB heeft op 5 november 2020 
unaniem besloten een voortrekkersrol op zich te nemen voor het inrichten van een regionale 
mobiliteitsinfrastructuur. De secretaris van het RWB heeft hierover de procesregie gekregen. 
 
Begrippenkader mobiliteit 
In dit document worden verschillende termen gehanteerd met daarin het woord mobiliteit. Voordat we 
verder gaan is het verstandig om een aantal mobiliteitsbegrippen toe te lichten.  
 
Met arbeidsmobiliteit bedoelen we activiteiten die mensen ondernemen om gedurende hun werkzame 
leven duurzaam inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij om veranderingen van werk 
en de persoonlijke en werkinhoudelijke ontwikkeling die daarvoor nodig is. Om te kunnen bewegen op 
de arbeidsmarkt, is een goede regionale mobiliteitsinfrastructuur van belang. Met dit laatste wordt 
bedoeld het netwerk van partners (werkgevers, overheden, bemiddelaars, opleiders e.d.) die in 

                                                      
1 De partners in het  Regionaal Werkbedrijf zijn: VNO-NCW, VOWA, UWV, Werkom, regiogemeenten, 
CNV en FNV, onderwijsinstellingen en lokale werkgevers.  



 

2 
 

CONCEPT CONCEPT 

onderlinge samenwerking een belangrijke rol spelen in het bevorderen, begeleiden en ondersteunen 
van de arbeidsmobiliteit van mensen. De basis voor deze infrastructuur wordt gelegd in de op korte 
termijn in te richten mobiliteitsteams, die zich primair richten op het begeleiden van de 
arbeidsmobiliteit die het gevolg is van de corona-pandemie. Dit wordt verderop toegelicht.  
 
Visie op termijn: regionaal werkcentrum 
Bij het schrijven van dit document wordt uitgegaan van de visie dat er op termijn een regionaal 
werkcentrum (dit is een voorlopige werknaam) ontstaat als spil in de regionale mobiliteitsinfrastructuur. 
Dit werkcentrum, dat zowel werkgevers, werkenden als werkzoekenden als klanten heeft, functioneert 
als een integraal publiek-privaat samenwerkingsverband op de regionale arbeidsmarkt (en 
daarbuiten). Het levert zowel diensten op het gebied van directe matching van de personeelsvraag 
van werkgevers en beschikbare kandidaten, als op het gebied van arbeidsmarkt- en 
loopbaanoriëntatie en –advies, waarbij de ontwikkeling en opleiding van kandidaten een grote rol 
speelt. Denk bij dit laatste aan korte bijscholingscursussen van zittend personeel, maar ook aan 
allerhande om- en herscholingstrajecten en zij-instroomtrajecten van een wat langere duur die met en 
door partners van het werkcentrum worden vormgegeven. Voorbeelden van dergelijke partners in 
onze regio zijn de Zaancampus en Purmervalley, maar daarnaast zijn er legio andere publieke en 
private partijen alsmede publiek-private samenwerkingen in en buiten de regio beschikbaar. 
 
Het denken over een regionaal publiek-privaat werkcentrum is gestoeld op de ervaring dat opleiding, 
ontwikkeling en bemiddeling van mensen hand in hand gaan. Er moet hierover nog breed binnen de 
regio worden afgestemd en er zullen mogelijk enkele jaren overheen gaan voordat het is gerealiseerd.   
Wat echter nu al van belang is, is dat de keuzes die op korte termijn worden gemaakt bij de inrichting 
van het mobiliteitsteam, de fundering leggen voor de doorontwikkeling naar een duurzaam regionaal 
functionerend werkcentrum. 
 
Interviews met stakeholders en goede voorbeelden uit het land  
Voor de totstandkoming van dit koersdocument zijn in december 2020 en januari 2021 verschillende 
interviews gehouden met een verscheidenheid aan stakeholders en ervaringsdeskundigen binnen en 
buiten de regio vanuit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Daarnaast is informatie verzameld 
over landelijke ontwikkelingen en initiatieven elders in het land, zoals Brabant West, Zuid-
Kennemerland en IJmond, Noord Holland Noord, werkcentrum Amsterdam, Utrecht, Tilburg en het 
Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).    
 
Op basis van deze verkenning met stakeholders én de tips en goede voorbeelden elders in het land, 
tekent zich het onderstaande beeld af voor wat betreft onze gezamenlijke inzet op het bevorderen en 
begeleiden van arbeidsmobiliteit in (en deels ook buiten) onze regio. 
 
Twee arbeidsmobiliteitsvraagstukken 
In de interviews met stakeholders wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende – met elkaar 
samenhangende - mobiliteitsvraagstukken: 
 

 enerzijds gaat arbeidsmobiliteit om directe bemiddeling naar ander werk, waarbij soms korte 

cursussen of trainingen worden ingezet om de kansen van de werkzoekende op de arbeidsmarkt 
op korte termijn te vergroten. Deze dienstverlening wordt doorgaans geleverd door WSP-partijen 
in de publieke sector en uitzendbureaus en andere arbeidsbemiddelaars in de private sector of 
door samenwerkingsverbanden tussen beide. 

 

 anderzijds gaat het om vaak wat langduriger ontwikkel- en opleidingsvraagstukken die 
voorwaardelijk zijn om uiteindelijk (heel) ander werk te doen. Hierbij gaat het vaak om om- of 
herscholingsbehoeften van mensen van wie – door de autonome veranderingen in de 
economische structuur – het huidige werk sterk gaat veranderen of zelfs verdwijnt. 

 
Rode lijn in de interviews is dat de focus op korte termijn zoveel mogelijk zou moeten zijn om, waar 
nodig, diegenen die door de coronacrisis hun werk zijn kwijtgeraakt of voor wie dat vrijwel zeker op 
korte termijn gaat gebeuren, te helpen zo snel mogelijk ander werk te vinden.  
 
Rijksmiddelen voor opzet mobiliteitsteams 
Vanwege de gevolgen van de coronapandemie voor de arbeidsmarkt, is het belangrijk om snel en 
adequaat goede dienstverlening in te richten voor de groeiende groep bedrijven, werkenden, 
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werkzoekenden en zelfstandige ondernemers die de komende tijd ondersteuning nodig hebben. Het 
Rijk trekt daarom landelijk 200 miljoen euro uit voor de realisatie van regionale mobiliteitsteams. 
Hiermee beoogt het Rijk het voorkomen van werkloosheid door vroegtijdig in beeld te brengen wie met 
werkloosheid worden bedreigd en deze mensen vanuit een werkend bestaan te bemiddelen naar 
sectoren en bedrijven waar een personeelsvraag is. Voor de regio Zaanstreek-Waterland komen deze 
middelen naar verwachting in april 2021 beschikbaar. Voorfinanciering vanuit andere middelen geniet 
de voorkeur om vaart te behouden. 
 
Rol van het mobiliteitsteam 
Een belangrijke constatering vanuit de interviews en landelijke voorbeelden is, dat het mobiliteitsteam 
zich niet bezig dient te houden met de directe bemiddeling van mensen. Matching is een rol voor 
bestaande, reguliere bemiddelaars als WSP en uitzendbureaus. Het beeld dat ontstaat van de rol van 
het mobiliteitsteam, is vooral het geven van informatie en advies en het doorverwijzen naar en 
verbinden met relevante partijen binnen de bestaande structuur met openheid tot nieuwe 
mogelijkheden. Om dit verder uit te werken kijken we eerst naar de doelgroepen en vervolgens naar 
de dienstverlening van het mobiliteitsteam.  
 
Aannemelijk is dat het mensen betreft die direct inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt, zonder dat daar 
langduriger om- of herscholing voor nodig is. Deze focus zou dan betekenen dat er primair capaciteit 
moet worden bijgeschakeld om meer mensen direct te kunnen bemiddelen naar ander werk, 
voornamelijk in kanssectoren. Vrij vertaald betekent dit het opschalen van de reguliere dienstverlening 
van WSP-partijen en private arbeidsbemiddelaars en het versterken van de samenwerking tussen 
deze publieke en private partijen. 
 
Doelgroepen van het mobiliteitsteam 
Bij het vormgeven van (nieuwe) dienstverlening is het cruciaal om allereerst de vraag te stellen welk 
probleem voor welke doelgroep moet worden opgelost. Het is ook de vraag naar de toegevoegde 
waarde ten opzichte van wat er al voorhanden is. Zonder op voorhand mensen of groepen te willen 
uitsluiten, onderscheiden we drie doelgroepen waaraan het mobiliteitsteam diensten levert. Dat zijn: 
 

1. werkgevers die in beweging komen omdat zij iets ‘moeten’ met zittend personeel of juist 
behoefte hebben aan nieuwe medewerkers; 

2. werkenden die zich oriënteren op nieuw perspectief in hun huidige functie of hun huidige 
bedrijf of die om uiteenlopende redenen elders ander werk moeten of willen gaan doen; 

3. niet-werkende werkzoekenden die graag weer aan het werk willen gaan en hulp nodig hebben 
om zich te ontwikkelen om dat werk te kunnen doen. 

 
Scholieren en studenten die nog een opleiding volgen vallen vooralsnog buiten scope, hoewel het 
zeker denkbaar is dat het mobiliteitsteam kan adviseren bij loopbaan- en opleidingskeuzes. Dit geldt 
ook voor pas-afgestudeerden die moeite hebben met het vinden van werk. Voorstel is om dit in een 
latere fase te verkennen en eerst de focus te houden op bovenstaande groepen.  
 
Dienstverlening door het mobiliteitsteam 
Zoals hierboven is beschreven, heeft het mobiliteitsteam zowel werkgevers als werkenden en 
werkzoekenden als klant. Hieronder schetsen we per doelgroep globaal de dienstverlening van het 
mobiliteitsteam. 
 
Dienstverlening aan werkgevers  

 het informeren en adviseren van werkgevers over het bijscholen van zittende werknemers zodat 

zij beter in staat zijn hun huidige of ander werk binnen het bedrijf te kunnen doen; 

 het informeren en adviseren van werkgevers bij hun zoektocht naar geschikt personeel. Het 
aansluiten bij of (doen) opzetten van samenwerkingsverbanden voor het ontwikkelen van 
benodigde competenties van mensen kan hier onderdeel van uitmaken;  

 het informeren en adviseren van werkgevers over het begeleiden van medewerkers naar werk 
buiten het bedrijf of de sector. Hieronder valt ook informatie en advies over om- en 
herscholingsmogelijkheden naar andere beroepen in kanssectoren, inclusief de daarvoor 
beschikbare middelen. Geopperd wordt om te beginnen bij bedrijven die een beroep hebben 
gedaan op de NOW-regeling van het Rijk, omdat daar naar verwachting bij het aflopen van de 
regeling, de eerste personeelsoverschotten zullen ontstaan.  
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Dienstverlening aan werkenden 

 het informeren en adviseren van werkenden over bijscholing en training waarmee men up-to-date 
kennis en ervaring opdoet die van belang is om de huidige of een andere functie bij dezelfde 
werkgever te kunnen blijven uitvoeren;  

 het informeren en adviseren van werkenden van wie de huidige functie ophoudt te bestaan en die 
zich willen laten omscholen om ander werk bij een andere werkgever in een (vaak) andere sector 
te kunnen doen.  

 
Dienstverlening aan werkzoekenden 

 het informeren en adviseren van ZZP’ers die zich op doorverwijzing van gemeentelijke TOZO-
teams melden en willen worden geholpen bij de oriëntatie op en de bemiddeling naar een baan in 
loondienst, al dan niet in combinatie met een stukje scholing; dit kan op korte termijn 

 het informeren en adviseren van niet-werkende werkzoekenden die zich melden op doorverwijzing 
van het WSP, of een private arbeidsbemiddelaar, en willen worden geholpen bij de oriëntatie op 
een nieuwe werkomgeving en de ontwikkelings- en scholingsmogelijkheden die daarvoor 
beschikbaar zijn; dit gaat over grotere ontwikkelvragen op termijn 

 
Uiteraard informeert en adviseert het mobiliteitsteam ook arbeidsbemiddelaars die één of meerdere 
van bovenstaande doelgroepen begeleiden.  
 
Wellicht ten overvloede vermelden wij hier dat de zoektocht van een individu naar ‘ander werk’ of ‘een 
nieuwe baan’, in sommige gevallen ook kan uitkomen bij zelfstandig ondernemerschap. Hierbij kan 
bijvoorbeeld het regionale Startersloket een rol van betekenis spelen. 
 
Samenwerking met partners 
Het is evident dat het mobiliteitsteam vanwege haar adviserende en verbindende rol, goede 
samenwerkingsafspraken moet maken met partners in het netwerk. Hiermee wordt stap voor stap 
invulling gegeven aan de eerder in dit document genoemde mobiliteitsinfrastructuur. Zo zullen er 
goede afspraken moeten worden gemaakt met arbeidsbemiddelaars als WSP en uitzendbureaus, 
maar ook met ontwikkelbedrijven, opleiders, het Leerwerkloket, het Transferpunt Zorg en Welzijn en 
tripartiete samenwerkingsverbanden als de Zaancampus (nb. na 10 februari krijgt dit een andere 
naam en een meer regionale uitstraling) en PurmerValley. Tot slot is, voor de doorontwikkeling naar 
een meer ‘skills-based’ dienstverlening op de langere termijn, ook een partij als House of Skills een 
potentiële toekomstige samenwerkingspartner.  
 
Meerdere kanalen en locaties 
De interviews en onze rondgang door het land levert ook het beeld op van een mobiliteitsteam dat 
werkt via meerdere ‘kanalen’. Wellicht een open deur, maar toch belangrijk om hier even aan te 
stippen. De klassieke click-call-face benadering is hiervoor een eenvoudig en bruikbaar model: het 
mobiliteitsteam levert informatie en diensten via internet (click), telefoon (call) en fysieke contacten 
(face). Fysieke contacten zijn daarbij vaak weer een combinatie van een loket waar mensen naartoe 
kunnen én van adviseurs die proactief (vooral bedrijven) op locatie bezoeken en adviseren. 
 
Wat betreft het fysieke kanaal, is de gedachte niet om nieuwe locaties in te gaan richten, maar om de 
dienstverlening op bestaande locaties van de samenwerkingspartners uit te breiden. Daarbij kan 
bijvoorbeeld worden gedacht aan de stad-/gemeentehuizen van Zaanstad, Purmerend en Edam-
Volendam, maar ook aan fysieke locaties van Werkom, Werkplus, wijkteams of private 
samenwerkingspartners. Dit dient in de uitvoering nader te worden uitgewerkt.  
 
Positionering en communicatie 
Om de hierboven beschreven dienstverlening daadwerkelijk te kunnen opstarten, is een duidelijke 
positionering van en communicatie over het mobiliteitsteam essentieel. Het bestaan van het 
mobiliteitsteam moet wereldkundig worden gemaakt aan de geïdentificeerde doelgroepen en het moet 
duidelijk zijn hoe men met het mobiliteitsteam in contact komt. Naast de actieve benadering van 
werkgevers die zich hebben gemeld voor de NOW-regeling, zullen andere doelgroepen op andere 
manieren moeten worden geïnformeerd over het bestaan en de dienstverlening van het 
mobiliteitsteam.  
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Vanuit de visie dat de rol van het mobiliteitsteam zich op termijn doorontwikkelt tot een pijler van 
dienstverlening binnen een Regionaal Werkcentrum, is het zaak om bij de positionering van het 
mobiliteitsteam en de communicatie daarover, nu al daarmee rekening te houden.  
 

Sturing, monitoring en verantwoording 

De sturing op en monitoring van de werkwijze en resultaten van het mobiliteitsteam wordt belegd bij 

een in te richten kleine, slagvaardige stuurgroep namens het Regionaal Werkbedrijf. Deze stuurgroep 

geeft sturing aan de kwartiermaker mobiliteitsteam, bestaand uit zowel publieke als private partners. 

De stuurgroep functioneert dus als het ware als het MT voor het mobiliteitsteam. De stuurgroep heeft 

voor haar rol mandaat namens het bestuur van het Regionaal Werkbedrijf. De kwartiermaker 

rapporteert periodiek over voortgang en resultaten aan de stuurgroep.  
 

Vervolgproces 

De werving van de kwartiermaker is in de tweede helft van januari gestart. Verwacht wordt dat deze 

rol uiterlijk per 1 maart zal worden ingevuld. Afhankelijk van het beschikbaar komen van de hierboven 

genoemde Rijksmiddelen, kunnen de mobiliteitsadviseurs worden geworven. Op basis van de laatst 

beschikbare informatie vanuit het Ministerie van SZW, komen deze middelen in april beschikbaar.  

 

Om geen kostbare tijd te verliezen kan in de tussentijd alvast de Stuurgroep worden ingericht en kan 

deze samen met de secretaris van het Regionaal Werkbedrijf voorbereidingen treffen voor de start 

van het mobiliteitsteam. Ook kan al een start worden gemaakt met het maken of verstevigen van 

samenwerkingsafspraken met (beoogde) partners en kan worden begonnen met het in kaart brengen 

van partijen en samenwerkingsverbanden in en buiten de regio die een rol kunnen spelen in de 

ontwikkeling en opleiding van mensen.  


