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Veilig oversteken

Nederland zoekt nieuwe wegen om grotere mobiliteit te creëren op de arbeidsmarkt. 

In een samenleving met een steeds grotere economische dynamiek, snelle 

baanveranderingen en flexibilisering van de arbeidsmarkt, moet dit werknemers en 

werkgevers sterker maken én hen wendbaar houden. Werknemers hebben hierbij 

wel nieuwe zekerheden en ontwikkelkansen nodig. Dat vereist meer ‘zebrapaden’ 

op de arbeidsmarkt, zodat werknemers veilig kunnen oversteken van-werk-naar-

werk en werkloosheid wordt voorkomen. 

inLeidinG>

Meer arbeidsmobiliteit biedt werkenden nieuwe perspectieven en zekerheid en maakt onze arbeids-

markt en economie sterker. dat is belangrijk, omdat kennis, functies en beroepen steeds sneller 

veranderen en mensen op de arbeidsmarkt veilig en soepel moeten kunnen meebewegen. deze 

transitiefilosofie is verankerd in de Wet werk en zekerheid, maar de uitwerking staat in de praktijk 

nog in de kinderschoenen. de infrastructuur en traditie van proactief begeleiden van-werk-naar-

werk moet in nederland nog grotendeels worden opgebouwd. 

De aanloop
Op verzoek van minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft de Sociaal economi-

sche Raad (SeR) in 2013 advies uitgebracht over een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur 

en WW. Meer preventie van werkloosheid staat hierin centraal. daarvoor moeten werkzoekenden  

volgens de SeR eerder en gerichter worden ondersteund en zijn soepeler overgangen nodig van  

(bedreigd) werk naar nieuw werk. Scholing en ontwikkeling van werkenden zouden hierbij een 
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vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn, zodat een leven lang leren en werkend leren steeds meer 

de praktijk wordt. een betere samenwerking op regionaal en (inter)sectoraal niveau is hierbij es-

sentieel. Gemeenten spelen daarbij een grote rol en werken in 35 arbeidsmarktregio’s samen met 

werkgevers, intermediairs, vakbonden en UWV. Want de arbeidsmarkt is vooral regionaal georiën-

teerd. driekwart van de baanvinders blijft binnen de eigen regio actief.

Kansen
de nieuwe infrastructuur voor arbeidsmarkttransities moet zich nog vormen. Het is een zoektocht 

van werkgevers, vakbonden, overheden en intermediairs. Het is goed om te zien welke ‘zebrapaden’ 

in de praktijk ontwikkeld zijn en belangrijker nog: welke werken. dit was voor werkgeversorganisa-

tie AWVn, kennisinstituut TnO en brancheorganisatie ABU aanleiding om dit boek te maken. in deze 

uitgave worden tien praktijkvoorbeelden van verschillende kanten belicht, zodat anderen kunnen 

leren van de aanpak en ervaringen van de betrokken werkgevers, werknemers, vakbonden en inter-

mediairs. Ook geven vier experts hun visie en adviezen voor de toekomst. Hierbij komen ook lessen 

uit andere landen aan bod.

Wij wensen u veel leesplezier en waardevolle inzichten toe!

Harry van de Kraats Paulien Bongers Jurriën Koops 
Algemeen directeur AWVn innovatiedirecteur arbeid TnO directeur ABU
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Peter van Lieshout (1958) is psy-

choloog en filosoof en sinds 2004 lid 

van de Wetenschappelijke Raad voor 

het Regeringsbeleid (WRR). daar 

was hij onder andere verantwoor-

delijk voor het adviesrapport naar 

een lerende economie: investeren 

in het verdienvermogen van neder-

land (2013). Tevens is Van Lieshout 

sinds 1992 parttime hoogleraar The-

orie van de zorg aan de Universiteit 

van Utrecht. eerder was hij onder 

andere directeur-generaal op de 

ministeries van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid en Volksgezond-

heid Welzijn en Sport.

Ton Wilthagen is hoogleraar insti-

tutionele-juridische aspecten van 

de arbeidsmarkt in nationaal en in-

ternationaal perspectief bij Tilburg 

University. Met speciale aandacht 

voor hoe dynamisering en flexibi-

lisering van de arbeidsmarkt en de 

economie zich verhouden tot sociale 

cohesie, bescherming en (nieuwe) 

zekerheid. Hiervoor ontwikkelde hij 

‘Flexicurity’ als basisconcept voor 

flexibiliteit en zekerheid. Wilthagen 

is tevens portefeuillehouder Arbeids-

markt in de bovenregionale Brain-

port 2020-commissie in Zuidoost 

Nederland en directeur van ReflecT, 

Research institute for Flexicurity,  

Labour Market dynamics and Social 

Cohesion bij Tilburg University.

Anneke Goudswaard is senior  

onderzoeker en adviseur bij TnO 

(sinds 1993) en heeft veel onder-

zoek gedaan naar flexibilisering 

(o.a. inzetbaarheid, interne flexi-

biliteit en uitzenden). Sinds 2015 

werkt zij vanuit TnO samen met het  

ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid aan het kennis-

programma flexibilisering, waar-

bij onder andere gekeken wordt 

naar transities op de arbeids-

markt. Goudswaard is sinds 2014 als  

lector verbonden aan Hogeschool  

Windesheim Flevoland waar zij  

onderzoek doet naar mogelijk- 

heden voor duurzame economische 

groei in de regio. Onder andere met  

aandacht voor vakmanschap en  

regionale verbindingen. 

Irmgard Borghouts is senior onder-

zoeker bij ReflecT, Research Institute 

for Flexicurity, Labour Market dyna-

mics and Social Cohesion (Tilburg 

University). Zij verricht onderzoek 

op het terrein van de arbeidsmarkt 

en sociale zekerheid. Werkzekerheid 

en arbeidsmarkttransities zijn een 

belangrijk thema in haar werk. in 

2012 deed zij onderzoek naar van-

werk-naar-werksystemen in ver-

schillende landen.

De vier deskundigen

8    Veilig oversteken
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“ Traditioneel is    

 rijksbeleid nog gericht  

 op overeenkomsten 

 tussen regio’s,

 niet op verschillen.”

 Peter van Lieshout

ViSie

Vier deskundigen over arbeidsmobiliteit 

Hoe maakt Nederland de inhaalslag?

Groeiende dynamiek op de arbeidsmarkt, afnemende baanzekerheid, langer 

doorwerken en versobering van sociale voorzieningen vragen om meer van-

werk-naar-werktransities. Het liefst vroegtijdig. Hoe krijgen we die mobiliteit 

op de Nederlandse arbeidsmarkt? Vier deskundigen over de voorwaarden, 

buitenlandse lessen en adviezen voor de toekomst.

>

in tegenstelling tot andere landen heeft 

nederland geen traditie van transitiefondsen en 

structurele hulpmiddelen voor arbeids-mobiliteit. 

“Het was in nederland traditioneel vooral iets 

dat grote bedrijven zoals Rabobank en de nS 

intern zelf deden met eigen mobiliteitscentra,” 

zegt Borghouts. “Soms ontstond samenwerking 

tussen bedrijven onderling, zoals de efteling 

en zorgverzekeraar CZ die omgekeerde 

seizoensdrukte in de zomer en winter een tijd 

lang samen opvingen met dezelfde medewerkers. 

dat stopte toen de Winter efteling ontstond.” 

daarnaast waren er in nederland soms tijdelijke 

maatregelen om transities te stimuleren, maar 

structurele inbedding ontbrak. Borghouts: 

“Het is cruciaal dat oudere, boventallige 

werknemers tijdig een stap naar ander werk 

kunnen maken. Als zij werkloos worden en 

Hoe is het gesteld met de 
arbeidsmobiliteit in Nederland? 
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- door afschaffing van de VUT en verhoging 

van de pensioenleeftijd - nog niet kunnen 

uittreden, maken zij gebruik van de WW om 

de periode tot hun pensioen te overbruggen. 

Mensen moeten langer doorwerken. er zijn 

dus extra maatregelen nodig om mensen aan 

de slag te houden, zeker voor groepen met 

een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, 

onder wie oudere werknemers. dat is een 

enorme uitdaging.”

Welke factoren zijn nu bepalend voor 
de arbeidsmobiliteit?
Flexibilisering, behoefte aan intersectora-

le mobiliteit en de passieve ‘vangnetfunctie’ 

van de WW zijn volgens Borghouts belangrij-

ke aandachtspunten. “Baanzekerheid bestaat 

niet meer. Nederland flexibiliseert en dat 

vraagt om meer aandacht voor werkzeker-

heid. dé uitdaging is om dat te faciliteren met 

meer arbeidsmobiliteit. daarbij moeten we 

minder kijken naar belangen van organisa-

ties en sectoren en meer naar de loopbaan en 

behoeften van werknemers. Sterk van neder-

land is dat hier al wel gekeken wordt naar de 

positie van flexkrachten. Daar kunnen andere 

landen wat van leren.”

Goudswaard bevestigt dit: “Werkzekerheid 

komt steeds meer voort uit de eigen inzet-

baarheid, in plaats van het arbeidscontract. 

daarbij staan we wel voor de uitdaging om 

iedereen hierin mee te krijgen.” Ze wijst op 

de impact van technische ontwikkelingen zo-

als robotisering. “dat zorgt er in productie-

bedrijven bijvoorbeeld voor dat werk op het 

middenniveau verdwijnt en het overgebleven 

werk complexer wordt, met minimaal vraag 

naar mbo 4. Het risico is vooral dat mensen 

tot mbo 2 onvoldoende mee komen en bui-

tenspel komen te staan. dat vraagt om bij- en 

omscholing, zodat zij wel mee kunnen. en om 

gezamenlijke actie van individu en organisatie 

en samenwerking met opleidingen of inter-

mediairs.”

Lerende economie
Goudswaard: “er zijn ook mogelijkheden om 

werk slimmer te organiseren, zodat de groep 

wel inzetbaar blijft. denk aan het anders  

inrichten van functies en taken, zodat die  

beter passen bij competenties van werk- 

nemers. daarbij moet wel worden opgelet dat 

de taaksplitsing niet doorschiet. ik zie ook een 

beweging waarbij taken worden vereenvou-

digd en uitbesteed - vaak aan flexwerkers - 

puur vanuit kostenafweging. Dat kan efficiënt 

zijn voor organisaties, maar het risico is dat 

flexwerkers zich niet ontwikkelen. Dan gaat 

“ De kunst is om

 economische en

 innovatieve vraagstukken 

 te koppelen aan    

 maatschappelijke.” 

 Anneke Goudswaard

Vi
si

e
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het dus ten koste van het vakmanschap van 

werkenden.”

de veranderende productieprocessen zijn vol-

gens Van Lieshout een belangrijke aanleiding 

om te werken aan een lerende economie. daar-

over adviseerde hij vanuit de Wetenschappelijke 

Raad voor het Regeringsbeleid (zie profieltekst). 

“de economie en productieprocessen veranderen 

van karakter. Tot voor kort hadden we klassie-

ke productiebedrijven die jarenlang grotendeels 

hetzelfde deden, vaak met een relatief kleine 

afdeling research & development. inmiddels is 

vernieuwing een continue opdracht. die is bo-

vendien verschoven van staf- naar lijnfuncties. 

innovaties zijn nu relatief klein, maar de snelheid 

is groot. dat verlangt van werknemers dat zij mee 

ontwikkelen.”

de ontwikkeling van de arbeidsmobiliteit is ui-

teraard ook sterk afhankelijk van de politieke 

discussie over de arbeidsmarkt. Wilthagen: “Bij-

voorbeeld over een grotere rol voor de uitzend-

branche of regionale organisaties. Zolang er geen 

overeenstemming is tussen sociale partners over 

de vraag ‘wie wat doet’, vertraagt de arbeidsmo-

biliteit.” de hoogleraar pleit bovendien voor een 

grotere rol voor jongeren bij de discussie over ar-

beidsmobiliteit. “Voor hen is dit onderwerp het 

meest urgent. Zij moeten de meeste transities 

maken, maar hun stem wordt in ‘de polder’ nog 

te weinig gehoord. een grotere rol van jongeren-

platforms en jongerenvakbonden zou ik daarom 

toejuichen.”

Wat kunnen we leren van andere 
landen?
nederland kan leren van systemen en erva-

ringen in andere landen. Borghouts deed 

daar onderzoek naar. “Zweden heeft een rij-

ke van-werk-naar-werktraditie en kent al 

sinds 1970 transitiefondsen. daarvoor wordt 

in goede tijden gespaard, waardoor er ook in 

mindere tijden geld beschikbaar is. Ook voor 

kleinere werkgevers én voor mobiliteit tussen 

sectoren. de loopbaan en behoeften van per-

sonen staan vooral centraal, niet de sectoren. 

een groot verschil met nederland zijn de ruime  

financiële middelen. Zweden kent een ont-

slag- en een transitievergoeding. in neder-

land is de ontslagvergoeding van werknemers 

versoberd om ook een transitiebudget te cre-

eren voor werkenden, na een contractperiode 

van twee jaar. 

in Zweden zijn transitiefondsen alleen nog 

toegankelijk voor mensen met een vast con-

tract. Flexkrachten in nederland hebben na 

twee jaar ook recht op een transitievergoe-

ding. dat is een pluspunt. in Zweden betalen 

werkgevers een bijdrage over de totale loon-

som aan transitiefondsen, ook over de loon- 

som van flexkrachten. Maar die kunnen 

vreemd genoeg -nog - geen aanspraak ma-

ken op de fondsen.”

nederland kan ook leren van landen waar het 

niet goed gaat met de arbeidsmarkt. Borhouts: 

“Zuid-europese landen zoals Spanje kennen 

veel werkloosheid en minder samenwerking 

tussen werkgevers en vakbonden. daar wordt 

vooral gestreden om een zo hoog mogelijke 

ontslagvergoeding. dat is voor werknemers 

missch ien leuk voor even, maar uiteindelijk 

blijken zij meer gebaat bij nieuw werk. de 

noord-europese landen kennen meer samen-

werking en halen daarmee betere resultaten.” 

Arbeidsmobiliteit heeft ook te maken met cul-

tuur, zegt Wilthagen. “neem denemarken. dat 

lijkt veel op nederland, maar heeft van ouds-

her veel minder multinationals met hun ei-

gen interne doorstroommogelijkheden. daar 

zijn werknemers veel meer gewend om over 

te stappen naar een andere werkgever. in ne-

derland vinden we dat enger, zeker oudere 

werknemers. Arbeidsmobiliteit moet dus ook 

minder ‘eng’ worden.”
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Wat zijn de belangrijkste obstakels in 
Nederland?
de deskundigen noemen vier belangrijke 

knelpunten voor grotere arbeidsmobiliteit.

1. Sectordenken
een obstakel is het sectordenken met sector- 

plannen en sectorale opleidingsfondsen. 

Borghouts: “Juist intersectoraal is winst te 

boeken. de vraag lijkt vooral wie als eerste het 

eigenbelang durft los te laten, ten gunste van 

het gezamenlijk belang.” 

Wilthagen: “de sectorale infrastructuur in ne-

derland is een groot probleem. Bij uitstroom 

uit de uitkering stapt 60% van de mensen 

over naar een andere sector. daar liggen de 

meeste mogelijkheden. dat besef groeit, maar 

de verandering komt langzaam op gang door 

de grote financiële belangen. Ook de overheid 

werkt nog ‘gewoon’ met sectorplannen. Maar 

plannen zijn moeilijk in dat format te gieten.” 

Goudswaard: “Ook de sectorale indeling van 

O&O-fondsen blijft nog een obstakel. dat be-

lemmert samenwerking bij het realiseren van 

een overstap tussen sectoren en bij het uit-

voeren van experimenten.” 

2. Infrastructuur
nederland heeft nog geen goede infrastruc-

tuur voor arbeidsmobiliteit. Van Lieshout: “Op 

dit moment zijn weinig bedrijven strategisch 

bezig met het ontwikkelperspectief van werk-

nemers. daarvoor moeten zij allianties aan-

gaan met anderen, zoals andere werkgevers 

en kennisinstellingen.”

de aandacht voor transitiebeleid is in neder-

land ook nog maar vrij recent, zegt Wilthagen. 

“eigenlijk is dat eind jaren ’80 pas ontstaan 

en het zit nu nog in een experimentele fase. 

nederland heeft een achterstand en moet nu 

een inhaalslag maken, met oog voor de suc-

cesfactoren van geslaagde transities. dat zijn: 

een faciliterende rol van de werkgever en de 

capaciteiten en motivatie van de werknemer.”

3. Leercultuur
Het ontbreken van een goed stelsel voor een 

‘leven lang leren’ is volgens Van Lieshout ook 

een serieus probleem. “Het onderwijs is er nog 

niet op ingesteld en moet meer verbindingen 

leggen met de buitenwereld. Sommige bedrij-

ven hebben al wel enigszins een ‘leercultuur’, 

maar meestal gericht op informeel leren op de 

werkplek. Andere landen zijn daar verder mee 

en hebben veel meer een dynamische leercul-

tuur. de Verenigde Staten bijvoorbeeld. daar 

is permanente ontwikkeling een vast onder-

deel van het systeem.”

4. Regelingen gericht op baanbehoud
Ook bestaande arbeidsmarktvoorzieningen - 

gericht op baanbehoud - en de traditionele 

vangnetfunctie van de WW werken de ar-

beidsmobiliteit tegen. Borghouts: “Traditio-

neel is nederland gericht op het  voorkomen 

van langdurige werkloosheid, wanneer ie-

mand in de WW terechtkomt. Juist in de fases 

daarvoor is veel vooruitgang te boeken en kan 

worden voorkomen dat iemand het vangnet 

nodig heeft.”

Gaat de transitievergoeding helpen?
De vier deskundigen plaatsen flinke kantte-

keningen bij de transitievergoeding zoals die 

op 1 juli 2015 is ingevoerd. Wilthagen: “ik vind 

het vreemd om werknemers een transitiever-

goeding te geven, terwijl er nog geen goede 

infrastructuur is. eigenlijk geef je iemand een 

treinkaartje, terwijl er nog amper treinen rij-

den. Het is bovendien een klein bedrag dat 

niet geoormerkt is. dat maakt het minder 

krachtig.”

Ook Borghouts betwijfelt of de huidige tran-

sitievergoeding wezenlijk bijdraagt aan meer 

transities. “de vrije besteedbaarheid is een 

zwak punt. Mensen kunnen het anders be-

steden dan voor hun loopbaan. er moet ge-

stimuleerd worden dat mensen dat wel doen. 

Vi
si

e
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Het is bovendien geen heel krachtig financi-

eel middel, omdat een deel van de transitie-

vergoeding eerst van de ontslagvergoeding 

is afgehaald.” Goudswaard: “Loopbaanspa-

ren heeft ons geleerd dat werknemers eerder 

geneigd zijn te investeren in een vervroegd 

pensioen dan in loopbaanontwikkeling. Veel 

zal afhangen van de regionale infrastructu-

ren die ontstaan. die kunnen zeer bepalend 

worden.” Goudswaard wijst daarbij op het 

voorbeeld van platform ACe van werkgevers 

en dienstverleners in Zuid-nederland (zie ook 

de case in deze uitgave).

de daadwerkelijke impact van de huidige 

transitievergoeding is volgens Van Lieshout 

nog moeilijk te overzien. “Het lijkt mij wel 

beter als de transitievergoeding verdergaande 

ambities krijgt om te stimuleren dat mensen 

in zichzelf investeren. naast geld is daarvoor 

een infrastructuur nodig en eagerness bij 

werkgevers en werknemers om te investeren 

in ontwikkelperspectieven. Bedrijven hebben 

een groot belang om dat te doen, maar de  

 ervaring leert dat zij eerst de noodzaak moe-

ten voelen.”

Wat moet Nederland doen? 
de deskundigen komen samen tot vier hoofd-

lijnen voor versterking van de arbeidsmobi-

liteit.

1. Bouw de infrastructuur
nederland moet volgens de vier deskundigen 

vooral snel een intersectorale infrastructuur 

creëren voor (vroegtijdige) arbeidsmarkttran-

sities. “Zebrapaden voor arbeidsmobiliteit,” 

noemt Wilthagen het. “Ook het midden- en 

kleinbedrijf moet deel uitmaken van die infra- 

structuur.”

Tegelijkertijd moet een infrastructuur ontstaan 

voor permanente ontwikkeling van ‘wer-

kenden’ (leven lang leren). “dat moeten we  

gewoon gaan vinden,” aldus Van Lieshout. 

de hernieuwde aandacht voor de regio’s is  

volgens hem hoopgevend. “in regio’s bestaan  

al verbindingen, doordat partijen elkaar  

kennen en er zijn mogelijkheden voor 

maatwerk, afgestemd op de regionale be- 

hoeften. de uitdaging voor overheden is om 

het beleid daarop af te stemmen. Traditioneel 

is rijksbeleid nog gericht op overeenkomsten 

tussen regio’s, niet op de verschillen.” 

Wilthagen: “Het slimst zou zijn als het Rijk en 

de sociale partners meer mogelijk maken, sa-

men met de regio’s. dus niet over drie jaar 

“ De sectorale 

 infrastructuur in 

 Nederland is een

 groot probleem.” 

 Ton Wilthagen
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“ De Noord-Europese  

 landen kennen meer 

 samenwerking en 

 halen daarmee betere 

 resultaten.”

 irmgard Borghouts

van bovenaf een nieuw systeem voor de re-

gio’s introduceren. een nadeel van de inde-

ling in 35 arbeidsmarktregio’s is wel dat zij 

vanuit het perspectief van de centrale over-

heid gecentreerd zijn rond de UWV-kantoren. 

Rond grote bedrijven zou logischer zijn.”

in het kader van het lectoraat bouwt Gouds-

waard samen met TnO en partners in de  

regio Flevoland aan een toekomstvisie voor 

duurzame economische groei in de regio. 

“daarbij gaat het om versterken van het  

innovatie- en concurrentievermogen van 

bedrijven. en om de inzet en ontwikkeling 

van de totale beroepsbevolking, inclusief 

kwetsbare groepen. Regionale samenwerking 

is daarvoor essentieel. Samenwerking 

op bestuurlijk niveau tussen het sociaal  

domein, onderwijs en economie én tussen 

overheden, onderwijsinstellingen en onder- 

nemers. de kunst is om economische en  

innovatieve vraagstukken te koppelen aan 

maatschappelijke. We hebben samen met 

de Provincie voorgesteld om een human  

capital agenda te ontwikkelen in verschillende  

‘ecosystemen’: lerende samenwerkings- 

verbanden van regionale stakeholders die 

voor vergelijkbare uitdagingen staan. Je moet  

bedrijven aanspreken op hun eigenbelang.”

2. Werk aan vroegtijdiger mobiliteit
de nieuwe infrastructuur moet ook preven-

tieve mobiliteit en duurzame inzetbaarheid  

stimuleren. Borghouts: “Focus niet op contract- 

beëindiging, maar op de fases daarvoor. Stem 

maatregelen specifiek af op die fases: ontwikkel- 

kansen bij gezonde bedrijven, de fase wanneer  

boventalligheid dreigt en de fase dat ontslag 

wordt aangezegd maar de WW-periode nog 

niet start.”

Ook in de eindfase kan meer snelheid ge-

maakt worden, zoals de transitiefondsen in 

Zweden direct inspringen bij een reorgani-

satie. Borghouts: “in nederland wordt eerst 

onderhandeld over een sociaal plan. dan gaat 

al veel tijd verloren. en beland je in de WW, 

dan hoor je eerst vaak een tijd niets van UWV. 

daarin kan nederland leren van de engelse 

jobcentres met hun rapid response services. 
die proberen iemand direct weer aan werk te 

helpen.”

Sociale plannen kunnen werknemers ook 

meer stimuleren om te investeren in hun 

duurzame inzetbaarheid. Goudswaard: “Bied 

je een zak geld aan of koop je zinvol aanbod 

in voor hun ontwikkeling? de sociale partners 

kunnen daarin stappen zetten. Maar liever 

nog voordat sprake is van een sociaal plan. 

dus preventief en met meer zelfsturing bij 

Vi
si

e
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werknemers.”

Wilthagen lanceerde begin 2015 het idee voor 

een doorstartbeurs voor mensen die hun baan 

dreigen te verliezen. dit idee wordt in 2015 

verder uitgewerkt, in samenwerking met het 

bedrijfsleven in Zuid-nederland. “er zijn ba-

nenbeurzen voor jongeren en ouderen, maar 

nog niet voor mensen die nog aan het werk 

zijn en weten dat zij een stap moeten ma-

ken.”

3. Verstevig rol intermediairs 
Volgens de vier deskundigen kunnen interme-

diairs beter benut worden om de (vroegtijdige) 

arbeidsmobiliteit in nederland te vergroten. 

Borghouts: “Zij beschikken over belangrijke 

kennis en netwerken om transities mogelijk 

te maken. Ze kunnen ook een belangrijke rol 

spelen om meer publiek-private samenwer-

king te creëren. een voorwaarde is wel dat 

zij niet vanuit hun traditie denken aan snelle 

winst, maar zich meer richten op structurele 

samenwerking en duurzame plaatsingen.”

Wilthagen vindt het vreemd dat uitzend- 

organisaties nog geen grotere rol hebben  

gekregen in nederland. “Het is hun core 

business. nederland heeft zelfs het tweede 

grote transitiebedrijf ter wereld voortgebracht. 

dat zou beter benut kunnen worden. Toch 

creëren overheden met de regionale Werk- 

bedrijven zelf een nieuw soort intermediairs. 

ik zou uitzendorganisaties meer betrekken. 

niet alleen voor van-geen-werk-naar-werk, 

maar ook voor van-werk-naar-werk.”

In de flexbranche werkt TNO al een tijd sa-

men met opleidingsfonds STOOF (Stichting 

Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche) aan 

‘ontwikkelloopbanen’ voor laagopgeleide 

flexkrachten. Goudswaard: “Daarbij zijn uit-

zendorganisaties een belangrijke schakel bij 

het inzichtelijk maken van leerrijke taken. 

Voor arbeidsmarktmobiliteit kunnen we van 

deze aanpak leren dat het zinvol is om meer 

bewust naar taakinhoud en opeenvolgende 

functies binnen organisaties te kijken, vanuit 

het perspectief van de ontwikkeling en inzet-

baarheid op de arbeidsmarkt.”

4. Nieuwe ervaring
Ook zijn nieuwe samenwerkingsverbanden en 

onderzoeken nodig om te bezien wat wel en 

niet werkt. Borghouts: “ik hoop dat organi-

saties, regio’s en sectoren over tien jaar veel 

ervaringen hebben opgedaan met preventie-

ve van-werk-naar-werktransities én dat zij 

hiervan hebben geleerd. een belangrijke taak 

is weggelegd voor de sociale partners. Van-

uit het gezamenlijk belang kunnen zij meer 

resultaten boeken. daarvoor moet eerst het 

vertrouwen weer groeien.” 

Ook zijn betere beelden nodig van hoe transi-

ties verlopen, benadrukt Wilthagen. “We moe-

ten werknemers langer volgen om de kwaliteit 

van transities te zien, niet alleen de aantallen. 

dat kan bijvoorbeeld door bestanden te kop-

pelen, uiteraard met privacyvoorwaarden.  

Positief is dat UWV steeds beter rapporteert 

over regionale ontwikkelingen.”

interessant is volgens Goudswaard om ook 

te kijken naar loopbanen van werknemers  

binnen organisaties. “Helpt het wel of niet 

als je binnen een organisatie veel verschillen-

de functies of taken hebt gehad? Cijfers over  

dynamiek op de arbeidsmarkt geven nog wei-

nig inzicht in dynamiek die plaatsvindt bin-

nen organisaties.”



1
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Mobiliteitscentrum: opleider én opstap naar nieuw werk

Medewerkers waren goed opgeleid,   
maar wel eenzijdig

1

Transitie: Arbeidsbemiddeling bij faillissement.

Sector: Groot metaal.

Doel: Medewerkers begeleiden naar nieuw werk.

 
Aantal medewerkers: 286.

Resultaat: 247 plaatsingen (tussenstand april 2015). 

Transitiemiddelen: Mobiliteitscentrum, bijscholing, 
coaching en bemiddeling.

Betrokken partijen: Gemeente delfzijl, UWV, 
Werkplein eemsdelta, provincie Groningen, ministerie 
van SZW en twee private intermediairs, waaronder 
Abiant Uitzendgroep.

Kern van de aanpak: Snelle oprichting 
mobiliteitscentrum op bedrijfslocatie met integraal 
team van betrokken partijen. Medewerkers zijn 
intensief ondersteund en begeleid (maatwerk). 
Bijscholing was belangrijke tussenstap bij de 
bemiddeling.

Het faillissement van aluminiumbedrijf Aldel in Delfzijl begin 2014 was 

een grote klap voor de regionale economie en de kwetsbare arbeidsmarkt 

in Noord-Groningen. Een razendsnel geformeerd mobiliteitscentrum heeft 

medewerkers ondersteund en de meesten begeleid naar nieuw werk. Met 

hulp uit onverwachte hoek.

ALdeL
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Maandag 30 december 2013 werd bekend dat 

de aluminiumgieterij failliet ging. de hoge 

energieprijs deed het bedrijf - met een zeer 

stroomintensief productieproces - de das om. 

Al binnen een week werd een mobiliteits-

centrum geopend door de gemeente delfzijl, 

UWV, Werkplein eemsdelta en de provincie 

Groningen. “dit kon zo snel, omdat bestuur-

ders elkaar al goed kenden en ‘korte lijnen’ 

hadden,” zegt projectleider Carolien doesburg 

van het mobiliteitscentrum. Volgens toenma-

lig HR-manager André doesburg van Aldel 

stond door de omvang van het bedrijf en de 

regionale impact direct het gezamenlijke be-

lang voorop. “de sluiting was een ramp voor 

de regio. Vanaf het eerste moment was er de 

spirit om alle betrokkenen zo goed mogelijk 

te helpen.”

Bij de samenwerking is via de provincie ook 

het ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-

genheid betrokken. dat stelde geld beschik-

baar op voorwaarde dat er een goed plan 

kwam. dat plan kwam er en werd goedge-

keurd door het ministerie. Uiteindelijk heb-

ben rijksoverheid, provincie, gemeenten, 

UWV en het Werkplein het mobiliteitscentrum  

samen gefinancierd. In het plan zijn alle  

afspraken vastgelegd over de bijdrage per 

partij in mensen en middelen.

Mobiliteitscentrum als spil
Spil in de aanpak was het mobiliteits- 

centrum. door de snelle formering van een  

integraal team van gemeente, UWV en Werk-

plein kon dit direct op de bedrijfslocatie starten.  

Medewerkers - veel operators en monteurs 

- konden in het mobiliteitscentrum terecht 

voor koffie, informatie, met vragen en de  

begeleiding naar ander werk. Vrijwel alle me-

dewerkers maakten gebruik van de mogelijk-

heid zich te laten bijscholen of diploma’s te  

behalen. Hiervoor was een persoonlijk oplei-

dingsbudget beschikbaar (2.500 euro), dat de 

initiatiefnemers en de rijksoverheid beschik-

baar hadden gesteld. Medewerkers konden 

zo hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. 

dat was volgens de toenmalig HR-manager 

van groot belang: “Veel medewerkers hadden 

twintig jaar of langer voor Aldel gewerkt. Zij 

waren intern goed opgeleid, maar wel een-

zijdig en gericht op ons productieproces. Ze 

hadden vaak wel veel kennis en vaardighe-

den, maar geen diploma’s. die konden ze ook 

halen, bijvoorbeeld met een eVC-traject.”

Opvallend is dat ook medewerkers van vaste 

toeleveranciers van Aldel - vooral direct rond 

het bedrijf - het mobiliteitscentrum en scho-

lingsfonds konden benutten. 

Laagdrempelig op locatie
de snelle opening van het mobiliteitscentrum 

op de bedrijfslocatie werkte drempelverlagend. 

“Begrijpelijk kwamen medewerkers eerst wat 

1

“ Het mobiliteitscentrum kon al binnen een week open, omdat bestuurders al ‘korte lijnen’ hadden.”  
 Projectleider Carolien doesburg
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1

sceptisch en ‘stijfjes’ binnen, maar binnen 

een maand was dat weg,” zegt projectleider  

Carolien doesburg. Toen Aldel eind februari 

2014 de deuren sloot, was de vertrouwensbasis 

voor de begeleiding gelegd. Het mobiliteits-

centrum verhuisde vlak voor de bedrijfsslui-

ting naar een andere locatie aan de Hogeland-

seweg, vanaf Aldel vijf minuten rijden met de 

auto. Volgens de voormalig HR-manager was 

de verhuizing voor de sluiting een belangrijke 

les: “Langer op de locatie blijven, is voor veel 

medewerkers confronterend en frustrerend.”

De aanpak
Vanaf het begin stond voorop dat mede-

werkers met maatwerk en intensief bege-

leid moesten worden. Volgens projectleider 

doesburg met oog voor hun verwerkingsfase. 

“Maar wel met de insteek om vooruit te kij-

ken. en om aan te sluiten bij individuele be-

hoeften van medewerkers.”

Het mobiliteitscentrum speelde vroegtijdig 

een belangrijke rol bij de communicatie. 

Bijvoorbeeld de voorlichting aan medewer-

kers over de WW-uitkering en risico’s op een  

inkomensval (na onregelmatig werk in ploe-

gendiensten). “dat eerlijke verhaal werd  

gewaardeerd,” aldus de projectleider. Ver-

volgens was scholing essentieel. een belang-

rijke succesfactor was volgens de projectleider 

het gemakkelijk inzetbare scholingsbudget. 

“Veel medewerkers waren door hun kwa-

liteiten goed bemiddelbaar, maar met de 

scholing konden wij hun duurzame inzet-

baarheid vergroten en competenties zicht-

baar maken.”

Uitzendorganisaties
Bij de bemiddeling en opleidingstrajecten 

speelden ook uitzendondernemingen een 

belangrijke rol, waaronder uitzendgroep Abi-

ant Uitzendgroep (zie kadertekst), een grote 

speler in de regio. die samenwerking was 

volgens de projectleider waardevol en pret-

tig: “er waren meer intermediairs betrokken, 

ook aangedragen door medewerkers zelf. 

Maar de samenwerking met Abiant was een 

van de meest intensieve. Zij zijn gericht op 

duurzaamheid en bereid te investeren in me-

dewerkers. Jongere én oudere medewerkers. 

Voordat onze scholingsbudgetten beschikbaar 

waren, deed Abiant al investeringen om de 

scholing zo snel mogelijk te starten. daar-

naast was hun netwerk en regionale kennis 

van de arbeidsmarkt voor ons van groot be-

lang.”

de meest technisch geschoolde medewerkers 

bleken het best plaatsbaar. Ook minder goed 

opgeleide  medewerkers met ‘gouden hand-

jes’ en een goede motivatie konden goed 

bemiddeld worden. Vooral door hen direct  

in contact te brengen met bedrijven: via 

gesprekken en speeddates. een bijzondere 

Van de 346 betrokken medewerkers (286 van Aldel) waren er in april dit jaar 247 bemiddeld naar 
nieuw werk (128 bij Klesch, 119 vooral bij productiebedrijven). deze cijfers vallen waarschijnlijk hoger 
uit, want het mobiliteitscentrum was actief tot de zomer van 2015. een belangrijk kwalitatief resul-
taat zijn de toegenomen kansen van oud-medewerkers door kennis aan te vullen (opleidingen) en 
competenties zichtbaar te maken. de aanpak heeft de regio bovendien een ‘blauwdruk’ opgeleverd 
om snel in actie te komen als zich een vergelijkbaar faillissement voordoet.

Resultaten
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Abiant heeft negen vestigingen in noord-nederland. door bestaande betrokkenheid bij het 

Werkplein in delfzijl raakte de vestiging in Spijk al snel betrokken bij het mobiliteitscentrum 

van Aldel. Medewerkers van Abiant verzorgden de praktische training Pak je kans voor alle 

werkzoekenden, om hen te helpen met solliciteren, hun cv, brieven en andere sollicitatie-

vaardigheden. Ook is wekelijks overleg gevoerd met werkcoaches van gemeente en UWV. 

Jansen: “Vooral om af te stemmen voor welke functies Abiant mensen zoekt en hoe wij werk-

zoekenden daar kunnen krijgen.”

Bij de begeleiding van Aldel-medewerkers naar nieuw werk was de regionale 

uitzendgroep Abiant een belangrijke partner voor het mobiliteitscentrum. 

Volgens vestigingsleider Veronie Jansen (Spijk) ontstaan meer mogelijkheden 

door duurzame samenwerking. “Als je samen naar de langere termijn kijkt, 

vind je eerder het gedeelde belang.”

intermediair hielp vooral oudere medewerkers aan nieuw werk

Gezamenlijk belang vind je eerder
binnen duurzame samenwerking

meevaller op de moeilijke regionale arbeids-

markt was de opstart van het nieuwe bedrijf 

Klesch Aluminium in delfzijl, in november 

2014. Veel oud-medewerkers van Aldel kon-

den en kunnen aan de slag bij het nieuwe be-

drijf. Om problemen door energiekosten te voor-

komen, creëert het bedrijf een energieverbinding 

met duitsland, waar de stroom goedkoper is.

1

de betrokkenen noemen als belangrijkste succesfactoren: snelle krachtenbundeling en opening van 
een laagdrempelig mobiliteitscentrum op locatie. Het eigenbelang werd door de betrokken partijen 
aan de kant gezet. Samenwerking moet volgens de betrokkenen vooral beleefd worden en niet te 
veel zijn vastgelegd in afspraken. Overkoepelende afspraken op hoofdlijnen zijn voldoende. Als suc-
cesfactor noemen de betrokkenen ook het flexibel inzetbare opleidingsbudget. En voor de uitvoering: 
pragmatisch werken vanuit vertrouwen, met korte lijnen tussen de betrokkenen. 

Wat kunnen anderen hiervan leren?

“ De sluiting was een ramp voor de regio.”
 HR-manager André doesburg
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Lessen en tips

Belangrijke succesfactoren
volgens betrokkenen:

• Snelle en integrale krachtenbundeling
 door betrokken partijen.

• Werken vanuit het gezamenlijk belang.

• Flexibel en gemakkelijk inzetbaar
 opleidingsbudget.

Tips:

• Open mobiliteitscentrum indien mogelijk nog
 op de bedrijfslocatie (laagdrempelig). 

• Verhuis het mobiliteitscentrum naar nieuwe
 locatie kort voor een bedrijf sluit.

• Focus bij samenwerking met private intermediairs 
 ook op duurzame samenwerking.

een ‘handicap’ bij Aldel waren volgens Jansen de slecht zichtbare werknemersvaardighe-

den. “Medewerkers waren goed onderlegd, maar hadden weinig opleiding. dat kon deels 

met bijscholing worden opgelost.”daar heeft Abiant in geïnvesteerd, zodat snel geschakeld 

kon worden van-werk-naar-werk. doordat wij goed weten wat onze opdrachtgevers vragen, 

konden we snel schakelen.” Abiant hielp tot maart 2015 tien medewerkers langdurig aan 

nieuw werk. Opvallend genoeg veel oudere werknemers. Allemaal boven de 40 en vooral 

50-plussers. “Onze opdrachtgevers hadden behoefte aan ervaren technische mensen, vooral 

voor het bedienen van grote machines in de eemshaven.” doordat veel medewerkers weer 

aan de slag konden bij Klesch, bleven de bemiddelingsresultaten van de intermediairs wat 

lager dan normaal.

Jansen ziet meer mogelijkheden voor publiek-private samenwerking, zoals die rond Aldel 

is ontstaan. “elkaar goed kennen en begrijpen is daarvoor essentieel. en korte lijnen, zoals 

wij die in delfzijl al hadden. in veel andere regio’s zijn die contacten nog minder intensief. 

Werken vanuit een gezamenlijke belang is ook essentieel. dat kan met private intermediairs! 

Wij werken sterk vanuit maatschappelijke betrokkenheid.” dat blijkt bij Abiant bijvoorbeeld 

uit het grote aantal uitzendkrachten met een vast contract of contract voor onbepaalde tijd. 

dat zijn er respectievelijk 70 en 100 van de 240 mensen die de vestiging uitzendt.

“ Wij werken sterk vanuit maatschappelijke betrokkenheid.”
 Veronie Jansen, vestigingsleider Abiant

1
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VeLUWe PORTAAL2

Transities: in-, door- en uitstroom. 

Sector: intersectoraal.

Doel: Gezamenlijk vakmensen behouden en 
werkloosheid voorkomen en verminderen.

 
Geslaagde transities: Ruim 100 (in het eerste jaar).

Beschikbare transitiemiddelen: 
Werkgeversnetwerk, transitie 
mobiliteitsvoucher, loopbaanchecks, scholing. 

Betrokken partijen: Veluwe Portaal, team arbeids-
mobiliteit Samen werk maken van werk (sectorplan, 
bijna 300 werkgevers waaronder B&C Raamdecoratie, 
Boni Supermarkten en private intermediairs).

Kern van de aanpak: Publiek-private 
samenwerking met breed regionaal en intersectoraal 
transitienetwerk. Hierbij worden ook sectorgelden 
ingezet voor scholing, werkgevers co-financieren 
door werknemers te begeleiden.

Publiek-privaat transitieplatform faciliteert arbeidsmobiliteit

Netwerk als ontmoetingsplek,
verbinder en aanjager

Veluwe Portaal is een intersectoraal werkgeversnetwerk voor werkgevers op 

de Veluwe. Het functioneert als ontmoetingsplek, verbinder, aanjager en 

faciliteerder van arbeidsmobiliteit. Het Gelderse bedrijf B&C Raamdecoratie 

begeleidt al enkele jaren eigen medewerkers van-werk-naar-werk. Sinds 

2014 ook via Veluwe Portaal.
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Veluwe Portaal is een ontmoetingscentrum 

om kennis en ervaring op het gebied van HR 

te delen. en bedoeld om samen vakmensen 

te behouden en werkloosheid te voorkomen 

en verminderen. Hiervoor worden werkgevers 

geïnformeerd over (financiële) voordelen en 

de mogelijkheden bij aannemen van perso-

neel. Voor begeleiding naar werk binnen het 

werkgeversnetwerk (sinds april 2014) worden 

werkgevers in ‘branchepools’ gebundeld. de 

verwachting is dat het netwerk eind 2015 zo’n 

300 werkgevers telt.

Bij de brede publiek-private samenwerking 

zijn tot nu toe acht private intermediairs  

betrokken. Zij functioneren als first supplier 

van Veluwe Portaal. intermediairs worden 

geselecteerd op hun kwaliteiten. Hun aantal 

groeit naar verwachting. Op het gebied van 

scholing wordt al nauw samengewerkt met 

ROC’s en verschillende kleine opleiders, voor-

al om maatwerktrajecten uit te voeren.

Bespreekbaar maken en faciliteren
B&C Raamdecoratie in nunspeet is een van de 

deelnemers van Veluwe Portaal. na twee eer-

dere transities via het netwerk is in 2015 een 

door ziekte uitgevallen productiemedewerker 

begeleid naar passend nieuw werk bij een 

supermarkt (zie kader). 

Voor B&C staat deze transitie niet op zich. 

de afgelopen jaren heeft het bedrijf in nun-

speet (225 medewerkers) meer medewerkers 

van-werk-naar-werk begeleid, binnen en 

buiten de eigen organisatie. Terwijl een deel 

van de productie naar het buitenland werd 

verplaatst, konden gedwongen ontslagen zo 

worden voorkomen. “We zijn er trots op om 

dat voor te kunnen blijven,” zegt HR-adviseur 

Carla Langerak. “Wij doen dat vanuit sociaal 

beleid en streven naar duurzame inzetbaar-

heid. niet om ‘snel en goedkoop van mensen 

af te komen’. dat is totaal niet aan de orde. 

dat zou ook niet werken. Medewerkers moe-

ten zelf willen, anders werkt het niet. een  

belangrijke taak voor werkgevers is om arbeids- 

mobiliteit te stimuleren, bespreekbaar te  

maken en te faciliteren.”

Sinds enkele jaren voert B&C regelmatig  

gesprekken met productiemedewerkers over 

hun toekomst, wensen en dromen. “daar  

komen vaak waardevolle aanknopingspun-

ten uit voor hun mobiliteit,” zegt Langerak. 

eén productiemedewerkster werd - na bij- 

scholing - bijvoorbeeld receptioniste bij het  

bedrijf. drie anderen kozen na een detachering- 

periode voor een nieuwe baan bij het  

‘eigen’ transportbedrijf (B&C international). 

Weer twee anderen maakten een geslaagde  

carrièreswitch en vonden een baan in de zorg. 

B&C betaalde hun opleiding. enkele andere  

medewerkers begonnen hun eigen bedrijf. 

“Zo kunnen medewerkers zich blijven ontwik-

kelen. en wij kunnen voorblijven dat mensen 

boventallig worden of ziek uitvallen.”

2

“ Het netwerk maakt transities mogelijk en ontwikkelt programma’s rond arbeidsmarktvraagstukken.”
 Willeke Keyman, projectmanager sectorplan
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dit organiseren, vraagt zeker in het be-

gin om flinke tijdsinvesteringen. Lan-

gerak: “Vooral voor gesprekken met 

medewerkers, contacten leggen  

met werkgevers en uitwerken van admini- 

stratieve en juridische constructies. Maar het 

is de moeite waard. Uiteindelijk moet het 

gewoon worden dat medewerkers nadenken 

over hun toekomst en inzetbaarheid. Werk-

gevers kunnen daar zelf klein mee beginnen. 

Voor externe uitstroom is de waarde van een 

werkgeversnetwerk groot, zeker richting an-

dere sectoren. Wij hebben dat eerder ook zelf 

geprobeerd. dat lukte toen niet. Met het tran-

sitieplatform intersectorale Arbeidsmobiliteit 

van Veluwe Portaal lukt het nu wel.”

Sectorplan
Het transitieplatform maakt gebruik van het 

sectorplan Samen werk maken van werk van de 

regio Stedendriehoek en noord-Veluwe. deze 

publiek-private aanpak is volledig gericht op 

arbeidsmobiliteit, inclusief vorming van een 

breed regionaal en intersectoraal transitienet-

werk. een team van vier mensen (een project-

manager, HR-deskundige, opleidingsdeskun-

dige en een relatiebeheerder) zorgt voor de 

uitvoering. “Het initiatief voor dit regionale 

sectorplan met intersectorale aanpak komt 

voort uit ambitie om regionaal zoveel mogelijk 

arbeidsmobiliteit te creëren,” zegt Willeke Key-

man, projectmanager sectorplan Samenwerk- 

makenvanwerk.

de overheid (Asscher-gelden) faciliteert de ar-

beidsmobiliteit, maar werkgevers zijn ook aan 

zet. Keyman: “Zij co-financieren door werk-

nemers te begeleiden. die worden geschoold 

met sectorgeld. Wij streven naar een groter re-

gionaal transitieplatform. na de opbouwfase 

zitten wij nu in de versterkende fase, waarin 

we verbindingen creëren tussen initiatieven. 

Het netwerk maakt transities mogelijk en 

ontwikkelt programma’s rond arbeidsmarkt-

vraagstukken. Ook werknemers moeten hun 

weg kunnen vinden op het platform om zelf 

de regie te nemen over hun loopbaan.”

Regionale instrumenten
Voor de medewerkster van B&C kon dankzij sec-

torgelden een mobiliteitsvoucher worden inge-

zet (maximaal 2.000 euro). Werkgevers krijgen 

met deze vouchers (500 in totaal) een deel van 

de mobiliteitskosten vergoed (naast een eigen 

bijdrage). Ook zijn voor medewerkers in de 

papier- en kartonsector 200 loopbaanchecks 

beschikbaar, 200 scholingstrajecten voor vak-

mensen en 400 voor toekomstgerichte scholing. 

Het eerste jaar (april 2014 tot april 2015) heeft 

het sectorplan meer dan 150 leerwerktrajecten 

opgeleverd. Binnen het werkgeversnetwerk 

hebben al meer dan honderd transities plaats-

gevonden. “die mobiliteit moet meegroeien 

met het netwerk,” aldus Keyman. 

Het eerste jaar hebben binnen werkgeversnetwerk Veluwe Portaal al zeker honderd transities plaats-
gevonden (van april 2014 tot april 2015). Kwalitatief heeft de aanpak met sectorgelden regionaal een 
groter netwerk opgeleverd voor arbeidsmarkttransities. Plus meer opleidingstrajecten (gericht op 
arbeidsmarktmobiliteit) en praktische hulpmiddelen (zoals mobiliteitsvouchers en loopbaanchecks).
B&C Raamdecoratie heeft met bewuste aandacht voor mobiliteitsbeleid de afgelopen jaren tientallen 
medewerkers van-werk-naar-werk begeleid (intern en extern). Terwijl delen van de productie naar 
het buitenland zijn verplaatst, werden gedwongen ontslagen voorkomen. Voor drie medewerkers is 
Veluwe Portaal benut. Zij zijn alle drie herplaatst: één in de supermarkt en twee in de zorg.

Resultaten
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Toen de 51-jarige productiemedewerkster bij B&C ziek uitviel, bleek al snel dat zij haar werk 

niet duurzaam kon blijven doen. Het bedrijf heeft vanuit sociaal beleid al enkele jaren 

ervaring met bevordering van interne en externe arbeidsmobiliteit en ging met haar in 

gesprek over nieuwe mogelijkheden. in overleg met de betrokken arbodienst en HR-dienst-

verlener Perspectief werd een passende nieuwe werkomgeving gevonden bij een super-

markt van Boni in Hattem. “Onze medewerkster is daar in januari 2015 aan de slag gegaan. 

Achter de kassa en in de winkel,” zegt HR-adviseur Carla Langerak van B&C. “Ze is formeel 

Een door ziekte uitgevallen productiemedewerker van B&C Raamdecoratie 

in Nunspeet is via werkgeversnetwerk Veluwe Portaal begeleid naar een 

passende nieuwe baan bij een supermarkt. Het bedrijf is actief met 

productiemedewerkers in gesprek over hun duurzame inzetbaarheid. “Het 

werkgeversnetwerk maakt door samenwerking en met het sectorplan de 

overstap naar een andere werkgever nu echt mogelijk.”

Werkgeversnetwerk maakt externe uitstroom nu wel mogelijk

Zoeken naar de win-win-win

Betrokkenen noemen als belangrijkste succesfactor: werken vanuit een gezamenlijk belang. dat ver-
eist vertrouwen dat onderling moet groeien. Werkgevers moesten eerst overwinnen dat ze medewer-
kers en expertise gaan delen, in plaats van elkaar te beconcurreren. een andere les is het ‘anders 
durven doen’. niet de samenwerking ontwerpen aan een tekentafel, maar in de praktijk beginnen en 
laten groeien. dan blijkt wat wel en niet werkt. Andere werkgevers zijn geïnteresseerd in de digitale 
profielen die het transitiebedrijf gebruikt. De tests die medewerkers hiervoor maken, blijken waarde-
vol bij het matchen én solliciteren (zelfinzicht). 

Wat kunnen anderen hiervan leren?

2

Volgens Langerak van B&C is voor medewer-

kers - naast ‘toekomstbewustzijn’ - vooral 

een veilige omgeving nodig. “een goede infra- 

structuur en voorzieningen voor arbeidsmarkt-

transities. Werknemers zijn op de huidige  

arbeidsmarkt voorzichtig met loslaten van  

zekerheden. Als het nodig is, moet er een 

vangnet zijn. Wij hebben dat gecreëerd met 

een lange detacheringsperiode. de mobili-

teitsvoucher helpt ons een deel van de kosten 

te compenseren.”
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Veluwe Portaal stimuleert intersectorale arbeidsmobiliteit door deelnemers
te ondersteunen met verschillende activiteiten, zoals:

• Online matching van vacatures en kandidaten.

• initiëren en uitvoeren arbeidsmarktprojecten die passen bij de regiovisie
 en/of (toekomstige) marktvraag.

• Afstemming stimuleren tussen ondernemers, onderwijs en overheid.

• Regionale belangenbehartiging van deelnemers gericht op duurzame inzetbaarheid.

• Stimuleren in-, door- en uitstroom van vakpersoneel, als schakel tussen werkgevers,
 sociale diensten, UWV en onderwijs.

• Ontzorgen bij personele vraagstukken door expertise te delen, bijvoorbeeld voor advisering  
 en ‘tienminutengesprekken’ (kleinere vraagstukken).

Veluwe Portaal

bij ons in dienst en daar gedetacheerd voor zes maanden. in die periode kunnen werkne-

mer en werkgever ontdekken of het wederzijds bevalt. in dat geval krijgt zij na zes maan-

den een arbeidscontract bij de supermarkt. de crux bij deze trajecten is het zoeken naar 

de win-win-winsituatie. Het moet voor alle betrokkenen een positieve situatie opleveren. 

Voor de medewerkster: een nieuwe passende baan. Voor de supermarkt: een gemotiveerde  

medewerker met levenservaring in de winkel. en voor ons dat een arbeidsongeschikte  

medewerkster weer aan de slag kan.”

2

Lessen en tips

Belangrijke succesfactoren
volgens betrokkenen:

• een (regionaal) werkgeversnetwerk helpt transi-
ties 
 tussen werkgever mogelijk maken.

• Creëer een veilige omgeving (vangnet) voor 
 medewerkers om de overstap te maken naar  
 nieuw werk.

• Succesvolle transities beginnen bij de motivatie  
 van werknemers.

• Werkgevers moeten arbeidsmobiliteit vooral
 bespreekbaar maken, stimuleren en faciliteren.

Tips:

• Stimuleer toekomstbewustzijn van werknemers  
 door op vaste momenten te overleggen over hun  
 bijdrage (aan de organisatiedoelstellingen), 
 toekomst, dromen en behoeften.

• Kijk bij het opzetten van publiek-private samen-
 werking ook naar de mogelijke toegevoegde  
 waarde die private intermediairs kunnen hebben.

• Zoek bij arbeidsmarkttransities voor alle betrok-
 kenen naar een positieve situatie (win-win-win).

• Kijk bij samenwerking met andere werkgevers  
 naar rendement op lange termijn. Vaak zijn eerst  
 (tijds)investeringen nodig, voordat voordelen 
naar   de eigen organisatie terugvloeien. 

“ Wij zijn er trots op dat we gedwongen ontslagen voor kunnen blijven.”

 Carla Langerak, HR-adviseur B&C
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YMeRe3

Transities: Outplacement bij reorganisatie.

Sector:  Woningcorporaties.

Doel: Boventallige medewerkers begeleiden naar 
nieuw werk.

 
Betrokken medewerkers: 80. 

Resultaat: 85% herplaatst. 

Transitiemiddelen: Mobiliteitscentrum, 
individuele en groepsbegeleiding, opleidingen.

Betrokken partijen: Woningcorporatie Ymere, USG 
Restart.

Kern van de aanpak: Alle medewerkers vroegtijdig 
geïnformeerd over outplacementtraject. daarna 
boventallige mensen vrijgesteld van werk om in 
mobiliteitscentrum te werken aan nieuwe baan, 
bijgestaan door trainer-coaches van USG Restart. 
Vergroten zelfredzaamheid en onderscheidend 
solliciteren stond daarbij centraal.

Outplacement Ymere voorbeeld voor andere woningcorporaties

Goed traject voor wie vertrekt én blijft

Bij een reorganisatie bij woningcorporatie Ymere kozen bijna alle boventallige 

medewerkers voor een mobiliteitstraject. Vooral door zorgvuldige en vroegtijdige 

uitleg over de aanpak. Medewerkers wisten wat ze konden verwachten en het 

mobiliteitscentrum werd een veilige plek. Vrijstelling van werk richtte de blik 

van boventalligen op de toekomst en zorgde voor hoge en snelle uitstroom.  

De aanpak bleek ook belangrijk voor medewerkers die bleven.
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Veel woningcorporaties kregen de afgelo-

pen jaren te maken met reorganisaties door 

veranderingen in de woningbouwsector. 

Woningcorporatie Ymere (ruim 900 mede-

werkers), actief in regio Groot-Amsterdam 

moest hierdoor vanaf 2012 krimpen (180 fte) 

in twee reorganisatierondes. Tijdelijke con-

tracten werden niet verlengd en er volgden 

meer dan 130 gedwongen ontslagen. Bij de 

tweede reorganisatieronde vanaf eind 2013, 

waren 80 medewerkers boventallig. Zij kon-

den kiezen tussen een mobiliteitstraject bij 

USG Restart (of bij een ander bureau) of een 

financiële vertrekregeling. De voorzieningen 

werden betaald door de werkgever. 

“de vereiste uitstroom was te groot om op 

te vangen met interne flexibiliteit,” zegt 

toenmalig interim-mobiliteitsmanager Jack 

van emden van Ymere. “Wel is preventieve  

arbeidsmobiliteit door de reorganisatie op de 

agenda gekomen, om gedwongen uitstroom 

voortaan te voorkomen. de uitdaging bij de 

reorganisatie was goede herplaatsing voor 

boventalligen, terwijl blijvers konden bou-

wen aan de nieuwe organisatie.”

Zorgvuldige start
Bijna alle boventalligen (90%) verkozen het 

mobiliteitstraject boven geld. Het sociaal 

plan stimuleerde dit met goede afspraken 

over begeleiding, een mobiliteitscentrum en 

opleidingen. doorslaggevend was volgens 

betrokkenen de zorgvuldige en vroegtijdige 

communicatie over het traject. “Medewer-

kers wisten goed wat ze konden verwachten, 

al voor ze wisten of ze boventallig waren,” 

zegt Van emden. “Wij adviseerden alleen te 

kiezen voor geld als iemand zeker was van 

een nieuwe baan.” de Koning: “Vroegtijdig 

communiceren is essentieel voor wie vertrekt 

én voor wie blijft. Als ‘achterblijvers’ weten 

dat zorgvuldig wordt omgegaan met boven-

tallige collega’s, rouwen zij minder lang mee 

en gaat bouwen aan de nieuwe organisatie 

sneller.”

Mobiliteitscentrum
Ymere huurde USG Restart in om een mo-

biliteitscentrum op te zetten. de werkgever  

regelde een leegstaand kantoorpand met  

bijbehorende faciliteiten op 10 kilometer van 

de hoofdvestiging op iJburg, Amsterdam. 

USG leverde drie constant betrokken trainer- 

coaches voor begeleiding van medewerkers 

en management. er was secretariële on-

dersteuning en ook de interim-mobiliteits- 

manager (eerst Van emden, later de Koning) 

van Ymere was vaak in het centrum aanwe-

zig.

de begeleiding begon met startbijeenkom-

sten in ‘huiskamersfeer’, om de laagdrem-

peligheid te vergroten. Partners van me-

3

“ Als ‘achterblijvers’ weten dat er zorgvuldig wordt omgegaan met boventallige collega’s, dan zijn zij  
 sneller in staat een positieve bijdrage te leveren aan de opbouw van de nieuwe organisatie.”
 Paul de Koning, mobiliteitsmanager Ymere
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3

dewerkers konden hierbij aanwezig zijn. 

“de betrokkenheid van het thuisfront is be-

langrijk,” zegt trainer-coach en coördinator 

Barbara namink van USG Restart. “nieuw 

werk zoeken, is fulltime hard werken. Thuis 

moeten ze dat begrijpen en weten dat je nu 

niet opeens extra huishoudelijke taken kunt 

doen.”

Boventallige medewerkers werden vrijgesteld 

van werk. Van emden en de Koning hebben 

zich daar binnen Ymere hard voor gemaakt. 

“Bouwen aan je eigen toekomst én aan de 

woningcorporatie gaat moeilijk op één werk-

plek,” zegt de Koning. “Boventallige mede-

werkers konden daarom aan de slag in het 

mobiliteitscentrum.” Van emden: “Je moet 

mensen in zo’n situatie niet krampachtig aan 

het werk houden. Medewerkers konden zich 

zo volledig richten op het vinden van een 

nieuwe baan. daardoor hebben meer men-

sen, sneller werk gevonden.” dat beaamt 

namink: “Wij adviseren altijd om bovental-

lige mensen voor herplaatsing vrij te stellen 

van werk. Aan mensen die toch nog een klus  

afmaken, hebben wij het meeste werk.”

Ook moest draagvlak gecreëerd worden bij een 

kritische ondernemingsraad (OR). namink: 

“Wij hadden eerst het gevoel dat ons werk 

onder een vergrootglas lag. Wij hebben men-

sen van de OR uitgenodigd om trainingen 

bij te wonen. Zij werden enthousiast en zo 

groeide het draagvlak.”

De aanpak
Boventallige medewerkers zijn begeleid met 

individuele en groepsgesprekken. de bege- 

leiding was gericht op het vergroten van  

zelfredzaamheid. in groepen konden mede- 

werkers elkaar steunen en ervaringen en  

successen delen. de groepsdynamiek is in het 

begin ook benut om verdriet te verwerken en 

wantrouwen weg te nemen. “Vertrouwen, 

laagdrempeligheid, veiligheid, zorgvuldig-

heid en duidelijkheid zijn essentieel bij deze 

processen,” zegt namink. “daarom is ons 

team zoveel mogelijk hetzelfde gebleven, 

zodat het vertrouwen kon groeien.” de aan-

dacht voor rouwverwerking was volgens Van 

emden ook belangrijk. “daarbij was het goed 

dat de focus wel snel gelegd werd op de toe-

komst buiten Ymere.”

naast de begeleiding van medewerkers vol-

gens een vaste methodiek (zie kadertekst 

over USG-aanpak) schreven de trainer- 

coaches ook maatwerktrainingen voor Yme-

re. namink: “Bijvoorbeeld toen wij in het be-

gin merkten dat medewerkers zich bescha-

digd voelden na jarenlange trouwe dienst. 

Hun zelfbeeld en energie waren aangetast. 

daar hebben we met hen aan gewerkt en 

vroegtijdig een training geschreven voor ma-

nagers om goede aanzeggesprekken te voe-

Van de 80 boventallige medewerkers heeft 85% duurzaam nieuw werk gevonden, vooral in ande-
re sectoren. Het traject is bovendien positief ontvangen. Hierdoor verliep de reorganisatie relatief 
soepel. Veel mensen vonden in korte tijd (binnen zes maanden) nieuw werk. ‘Achterblijvers’ kregen 
een gezonde nieuwe organisatie voor de toekomst. Ook is begonnen met het vergroten van duurza-
me inzetbaarheid (gesprekscyclus en dynamische personeelsplanning). de aanpak is inmiddels een 
voorbeeld voor andere woningcorporaties. doordat veel mensen snel nieuw werk vonden, bleven de 
gemiddelde kosten per persoon laag: ongeveer 2.500 euro (exclusief opleidingskosten), in plaats van 
gemiddeld 3.500-4.500 euro.

Resultaten
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Betrokkenen noemen als belangrijkste succesfactoren: het zorgvuldig aangevlogen mobiliteitstraject (dui-
delijkheid vooraf, veiligheid en transparantie). Hierdoor groeide het vertrouwen. Veel medewerkers kozen 
hierdoor voor begeleiding (in plaats van geld). Ook de vrijstelling van werk heeft bijgedragen aan het succes. 
Medewerkers konden hierdoor focussen op nieuw werk en vonden dit sneller. de werkgever noemt ook de 
professionele begeleiding door externe specialisten als succesfactor. naast inhoudelijke expertise ontbreekt 
het tijdens een reorganisatie bij de eigen HR-afdeling vaak aan tijd om de begeleiding zelf goed te doen.

Wat kunnen anderen hiervan leren?

3  

ren. daarna konden medewerkers goed aan 

de slag met hun toekomst.”

Opleidingen
de outplacementgroep was afkomstig uit alle 

lagen van de organisatie. Van administratie 

tot management en directie. Medewerkers 

zijn tot de zomer van 2015 begeleid naar an-

der werk, de meesten binnen zes maanden 

(voor augustus 2014). enkele boventallige 

medewerkers stroomden later in en daarvan 

liepen in het voorjaar van 2015 nog enkele 

trajecten.

de uitstroom naar andere sectoren was het 

grootst. Van emden: “Bij een reorganisatie 

overstappen naar eenzelfde type functie en 

organisatie is steeds minder logisch, zeker bij 

woningcorporaties. daarom is investeren in 

duurzame inzetbaarheid belangrijk. Sommi-

ge medewerkers werken nu wel weer bij een 

woningcorporatie, maar de meesten zijn iets 

anders gaan doen. Hun bestemming was zeer 

divers.”

Per medewerker was een opleidingsbudget 

beschikbaar van 5.000 euro. dat kon (met 

onderbouwing) worden aangevraagd voor 

het persoonlijk begeleidingsplan. Ook die 

behoefte was divers. daarom is gewerkt met 

verschillende opleiders (maatwerk).

naast de reorganisatie heeft Ymere ingezet 

op duurzame inzetbaarheid van medewer-

kers die bleven. dit gebeurt onder andere via 

een vaste gesprekscyclus en aandacht voor 

dynamische personeelsplanning. de Koning: 

“Werkgevers moeten vanuit organisatieont-

wikkelingen met medewerkers in gesprek 

over hun toekomstige baan. en dat faciliteren 

met opleidingen en ontwikkeltrajecten. Bij 

Ymere zijn medewerkers door de reorganisa-

tie ook meer gaan nadenken over hun inzet-

baarheid. dat was een goed startpunt om de 

organisatie wendbaarder en weerbaarder te 

maken.”
“ Een groter zelfredzaamheid, 
 vraagt om faciliterende coaching.”
 Barbara namink, trainer-coach van USG Restart
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Lessen en tips

Belangrijke succesfactoren
volgens betrokkenen:

• door vrijstelling van werk kunnen vertrekkende  
 medewerkers beter en sneller werk vinden, ter-
wijl   achterblijvers bouwen aan de 
nieuwe organisatie.

• duidelijkheid, zorgvuldigheid, laagdrempeligheid  
 en veiligheid zijn essentieel voor het vertrouwen  
 van deelnemers aan een mobiliteitstraject.

• Boventallige medewerkers vrijstellen van werk  
 om te werken aan nieuw werk, kan zorgen voor  
 meer en sneller succes.

• Werken aan zelfredzaamheid draagt bij aan 
 het succes.

Tips:

• een sociaal plan met goede afspraken over 
 begeleiding en opleidingen kan stimuleren dat  
 werknemers kiezen voor een mobiliteitstraject en  
 werken aan hun duurzame inzetbaarheid.

• Partners van medewerkers vroegtijdig betrekken  
 bij een mobiliteitstraject kan ook bijdragen aan  
 het succes. 

Zelfredzaamheid vergroten, vraagt volgens trainer-coach Barbara namink van USG Res-

tart om faciliterende coaching. “Mensen moeten het zelf doen. Wij begeleiden hen en 

proberen hen snel de regie te geven. Wij doen daarbij een beroep op eigen verantwoor-

delijkheid en kwaliteiten. Wij zoeken in beginsel geen baan voor ze. dat doen ze zelf. 

Zij zijn de specialist op hun vakgebied. Wij begeleiden de medewerker met coaching, 

gezamenlijke jobhuntsessies en bijvoorbeeld feedback op cv’s en sollicitatiebrieven.”

Ook centraal stond: beter solliciteren. Onderscheidend en authentiek (gebaseerd op 

de methodiek All about doing van Hiel Terpstra). “niet met hagel op zoveel mogelijk  

vacatures schieten, maar heel gericht op de vacature die bij jou past. Met een brief  

zonder ‘containerbegrippen’ en met specifieke kenmerken die een sollicitant heeft  

achterhaald door te onderzoeken wat de werkgever echt zoekt. Vaak staat dat niet goed 

in een vacaturetekst.” 

Sollicitanten leren bellen met werkgevers om hun aannames over een vacature te checken  

en hierover door te vragen. “in zo’n gesprek ontstaat een goed beeld van wat de werk-

gever eigenlijk zoekt. dan blijken misschien maar twee van de tien ‘geschikte’ vacatures 

echt relevant. daar kun je gericht op inzetten met de ingewonnen informatie.” 

USG werkt met een methodiek voor outplacement en loopbaanbegeleiding die 

gericht is op het vergroten van zelfredzaamheid van medewerkers. Daarnaast 

kregen boventallige werknemers bij Ymere een sollicitatietraining van 

ongeveer drie weken, gericht op onderscheidend en authentiek solliciteren.

Aanpak USG: zelfredzaamheid en onderscheidend solliciteren

Schiet niet met hagel, maar met scherp
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SSWF4

Transities: Outplacement bij reorganisatie. 

Sector:  Haven en Tankopslag.

Doel: Boventallige medewerkers begeleiden naar 
werk buiten de organisatie (tot eind 2015).

 
Betrokken medewerkers: 110.

Resultaat: Van de 98 begeleide 
medewerkers hebben 47 werk gevonden 
(tussenstand van zomer 2014 tot april 2015).

Transitiemiddelen: Mobiliteitscentrum, 
transitievergoeding, individuele begeleiding, 
(sollicitatie)workshops, collectief scholingsfonds,  
jobhunting.

Betrokken partijen: Odfjell, SSWF, CnV, FnV, 
gemeente Rotterdam, UWV, A-Advies, private 
intermediairs en opleiders Technicom en TeM.

Kern van de aanpak: Boventallige medewerkers 
konden terecht bij SSWF voor een integrale aanpak, 
met fiscaal aantrekkelijk uitkeringsmodel en een 
persoonlijk mobiliteits- en scholingstraject.

Sociaal plan Odfjell stuurde aan op begeleiding en ontwikkeling 

Betere kansen
door collectief scholingsfonds

Bij een grote reorganisatie bij Tankopslag Odfjell in de Rotterdamse haven 

is de transitie van 110 medewerkers volledig overgedragen aan de speciaal 

opgerichte Stichting Scholing & Werkgelegenheid Fonds (SSWF). In het sociaal 

plan werd extra ingezet op begeleiding en ontwikkeling van medewerkers, 

onder ander met één collectief fonds. De keuze voor begeleiding boven ‘geld’ 

is bovendien fiscaal aantrekkelijk gemaakt. Veruit de meeste medewerkers 

kozen hierdoor voor het mobiliteitstraject.
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Tankopslag Odfjell in de Botlek moest in de 

zomer van 2012 alle activiteiten maandenlang 

stilleggen. de aanleiding was een safety shut-
down, vanwege veiligheidsrisico’s bij opslag 

van chemische stoffen. een van de grootste 

terminals in de regio verloor hierdoor inkom-

sten en klanten en raakte ernstig in financi-

ele problemen. Terwijl de veiligheidssituatie 

werd verbeterd, was een reorganisatie nodig 

om te overleven. “een a-typische situatie,” 

typeert interim HR-manager Stefan Koning 

de situatie. “door de shutdown werd het 

bedrijf verliesgevend en waren twee reorga-

nisaties nodig. Met zeer beperkt beschikbare 

financiële middelen door de bedrijfsecono-

mische problemen. We moesten daarom ook 

op zoek naar een a-typische oplossing.”

Bij de eerste reorganisatie kregen medewer-

kers nog een ‘klassieke’ regeling aangebo-

den. Helaas vonden toen weinig mensen een 

nieuwe baan. Bij de tweede reorganisatie in 

2014 werd daarom een andere aanpak geko-

zen in het sociaal plan. Op initiatief van vak-

bonden CnV en FnV is naar de geest van het 

STAR-akkoord (2013) voor de nieuwe Wet werk 

en zekerheid, vooral ingezet op begeleiding 

van boventallige medewerkers naar nieuw 

werk. Vanuit de speciaal hiervoor opgerichte 

stichting SSWF. die nam de begeleiding naar 

werk - vergoed door de werkgever - over 

van Odfjell. Koning: “de verwachting was dat 

medewerkers met één collectieve pot betere 

kansen en focus zouden krijgen dan indivi-

dueel. de juistheid hiervan bleek wel door-

dat significant meer mensen een baan heb-

ben gevonden. in het sociaal plan konden nu 

ook meer en gerichter middelen worden vrij-

gemaakt en toegekend voor begeleiding en  

opleidingen dan voorheen.”

Aantrekkelijker
Bij de laatste reorganisatie zijn uiteinde-

lijk 110 van de 265 medewerkers boventallig  

 verklaard. naast de mogelijkheid voor indivi-

duele begeleiding naar nieuw werk, konden 

zij tevens aanspraak maken op een beperktere 

individuele vertrekpremie. Uiteindelijk kozen 

98 mensen om actief deel te nemen aan de 

van-werk-naar-werkbegeleiding. Veel mede- 

werkers werkten al vele jaren bij Odfjell, 

waardoor een baan vinden niet altijd mak-

kelijk is.

Het keuzemodel voor de transitievergoeding 

was fiscaal aantrekkelijker gemaakt door af-

spraken tussen SSWF, de Belastingdienst en 

de werkgever. dit gebeurde vooruitlopend op 

de ‘transitievergoeding nieuwe stijl’. de indi-

viduele transitievergoeding van medewerkers 

kon naar keuze periodiek worden uitbetaald 

(maximaal binnen 5 jaar), om onder de maxi-

male loonheffing te kunnen blijven. “Zo kon 

beschikbaar budget zo goed mogelijk worden 

ingezet,” zegt bestuurslid Maria Verhagen 

4

“ Met één collectieve pot hadden mensen betere kansen en focus dan met een individuele.”
 Stefan Koning, interim HR-manager Odfjell
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van SSWF. “Het was intensief om die uitzon-

dering bij de Belastingdienst te creëren, maar  

uiteindelijk waren ze bereid mee te werken 

aan deze pilot. Mogelijk kan de formule ook 

elders worden ingezet doordat de Sociaal  

economische Raad het aanwijst voor een ver-

volgpilot.”

De aanpak
de 98 medewerkers konden vanaf de zomer 

van 2014 op alle werkdagen terecht bij SSWF en 

het mobiliteitscentrum op Hoogvliet. in een 

persoonlijk gesprek konden zij hun wensen 

kenbaar maken voor de transitievergoeding 

en gebruik van het mobiliteitscentrum. Voor  

individuele begeleiding waren vijf mobiliteits- 

adviseurs en twee arbeidsmarktadviseurs  

beschikbaar, met een achtergrond bij de 

twee vakbonden, mobiliteitscentra, de haven 

en Werkplein regio Rijnmond. na een start-

workshop in groepen en een eerste persoon-

lijk gesprek zijn met deelnemers individuele 

plannen opgesteld. daarna volgden vervolg-

gesprekken over de voortgang. Ondertussen 

gingen deelnemers aan de slag met sollici-

tatieworkshops, oefeningen, tests, scholing, 

werk zoeken en solliciteren. 

Als scholing paste binnen het individueel 

plan, kon een mobiliteitsadviseur een ver-

goeding aanvragen bij SSWF. in het scho-

lingsbudget was per deelnemer gemiddeld € 

5.000 beschikbaar. 

Veel medewerkers werkten al vele jaren bij 

Odfjell. Onder de deelnemers veel opera-

tors. “Zij kozen vaak voor bijscholing naar 

een hoger niveau of voor de procesindus-

trie of petrochemie,” zegt projectleider en  

mobiliteitsadviseur Karlien Haak van het  

mobiliteitscentrum. “Ook veiligheidskunde 

en het VCA-diploma bleken populair. Anderen  

haalden hun grootrijbewijs, een taaldiplo-

ma of volgden een secretariële opleiding.” 

Weer anderen begonnen hun eigen bedrijf, 

waaronder een tattoo shop, na een speciale  

opleiding. 

er werd samengewerkt met enkele vaste 

opleiders (Technicom en TeM voor aanvu llend 

maatwerk) en voor individueel maatwerk met 

aanvullende opleiders.

Bevindingen
deelnemers van 35 tot 54 jaar bleken het 

meest succesvol bij het vinden van nieuw 

werk, de groep 54+ het minst. Van de ope-

rators vonden meer mensen werk dan van 

kantoorfuncties. Haak: “We werken samen 

met verschillende private intermediairs en 

detacheerders, gericht op bemiddeling voor 

de langere termijn. Zelf hebben we veel con-

tacten gelegd met relevante werkgevers in 

het havengebied. de gemeente Rotterdam 

heeft ook geholpen om banen ‘los te krijgen’ 

door hiervoor twee mensen samen één dag 

Van de 98 deelnemers zijn 93 begeleid door het mobiliteitscentrum (4 vonden al voor de begeleiding 
werk). Van hen hebben 47 mensen (tussenstand april 2015) weer een baan gevonden en worden er 43 
nog begeleid tot eind 2015. Voor 52 medewerkers is een opleiding aangevraagd en 78 volgden (sol-
licitatie)workshops bij het mobiliteitscentrum. een kwalitatief resultaat van de focus op begeleiding 
en ontwikkeling in het sociaal plan, is dat veel medewerkers een mobiliteitstraject verkozen boven 
geld. Bij andere reorganisaties is dat vaak nog andersom.

Resultaten
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een sociaal plan kan duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten door de nadruk vooral te leggen 
op begeleiding en opleidingen. Een aantrekkelijke fiscale constructie kan dit extra stimuleren. Een collectief 
budget in plaats van individuele ‘potjes’ kan voor de totale groep medewerkers aantrekkelijker zijn. Men-
sen die snel nieuw werk vinden, hebben minder nodig, waardoor extra ruimte ontstaat voor deelnemers 
die lastiger werk vinden. Het is belangrijk de keuze en voordelen van een collectieve voorziening goed uit 
te leggen. een belangrijke succesfactor volgens betrokkenen was bovendien het ‘in huis’ gecreëerde mobi-
liteitscentrum. dat fungeerde voor medewerkers als ‘1 loket voor alles’ (vragen, opleiding, werk zoeken en 
de begeleiding daarbij). Ze konden er zonder afspraak binnenlopen. Alle tijd en aandacht kon hier worden 
besteed aan medewerkers, terwijl de werkgever zich kon richten op overleven.

Wat kunnen anderen hiervan leren?

4

per week beschikbaar te stellen. de gemeente 

heeft ook een belang om te voorkomen dat 

mensen in een uitkering belanden. UWV was 

vooral bij de samenwerking betrokken door 

op voorlichtingsbijeenkomsten in het mo-

biliteitscentrum vragen van medewerkers te 

beantwoorden.”

Volgens bestuurslid Verhagen kan SSWF meer 

toegevoegde waarde bieden aan werkgevers 

door hen extra te ontzorgen. “Vooral door 

ook de zorg voor VSO-trajecten (vaststellings-

overeenkomst, red.) over te nemen. Met de 

kennis van nu, zouden we dat ook gedaan 

hebben. dit vergroot het gezamenlijk be-

lang.”

Meer bewustzijn 
een knelpunt in de uitvoering was dat deel-

nemers in het begin nog in dienst waren. nog 

zonder uitkering voelden zij soms minder de 

noodzaak om de regie te nemen. Haak: “He-

laas pakte niet iedereen meteen de kansen 

die voorbij kwamen. daar kregen sommigen 

later spijt van toen zij in de WW terechtkwa-

men. de verantwoordelijkheid lag al wel bij 

medewerkers, maar niet iedereen schatte 

zijn kansen goed in of voelde de urgentie. 

dat is zonde. daar moet je mensen vroegtij-

dig bewust van maken. Uiteindelijk groeide 

dat bewustzijn. ik ben er trots op dat mensen 

die eerst wantrouwend binnenkwamen, uit-

eindelijk de regie namen en geen slachtoffer 

werden van de situatie.”

Ook de keuze voor een collectief fonds moest 

overwonnen worden, zegt interim HR-manager  

Koning. “Vanuit werknemersperspectief gere- 

deneerd, sta je ‘jouw’ individuele afvloei-

ingsregeling in zekere zin af aan een fonds. 

en je weet vooraf nog niet in detail wat je 

er persoonlijk voor terugkrijgt. Het dilemma 

en de meerwaarde van een collectief fonds 

moet goed worden uitgelegd. en blijf die 

“Het was intensief om 

 die uitzondering bij de   

 Belastingdienst te creëren, 

 maar uiteindelijk waren   

 ze bereid mee te werken

 aan deze pilot.”

 Maria Verhagen, bestuurslid SSWF.
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Lessen en tips

Belangrijke succesfactoren
volgens betrokkenen:

• een sociaal plan met extra aandacht en voor-
 zieningen voor begeleiding en opleidingen van  
 medewerkers.

• een collectief scholingsbudget kan (beperkte)  
 financiële middelen optimaal inzetbaar maken  
 voor wie dat het hardst nodig heeft.

• Een fiscaal aantrekkelijk transitiemodel stimuleert 
 een ‘open mind’ boven de ‘zak met geld’.

• Het mobiliteitscentrum als ontmoetingsplek waar  
 medewerkers altijd kunnen binnenlopen en met  
 oud-collega’s kunnen optrekken.
 
Tips:

• Maak medewerkers vroegtijdig bewust van hun  
 realistische kansen op de arbeidsmarkt. dit helpt  
 om bewuste keuzes te maken en kansen te benutten.

• Bij gebruik van een collectief fonds: communiceer  
 hier vroegtijdig en actief over met medewerkers  
 om de keuze en meerwaarde goed uit te leggen.

boodschap herhalen,” adviseert Koning. “dat 

hadden wij achteraf gezien beter kunnen 

doen.”

Afronding
Het grootste deel van het traject bij Odfjell 

is rond de zomer van 2015 afgerond. daarna 

werkt het mobiliteitscentrum verder met de 

resterende deelnemers, die voor een deel la-

ter uit dienst traden. deze kleinere groep kan 

dan ook intensiever worden begeleid. dat is 

een voordeel van een collectief fonds: geld 

wordt anders ingezet voor medewerkers die 

sneller of juist lastiger werk vinden. 

in april 2015 zaten 43 van de 98 deelnemers 

nog in een begeleidingstraject. Haak: “Onze 

ambitie is natuurlijk om alle deelnemers aan 

werk te helpen. dat is voor eind 2015 mis-

schien niet mogelijk. dan stopt het traject en 

blijven er misschien zo’n tien mensen over 

die zelf verder op zoek gaan, gesterkt door 

de begeleiding die zij al kregen. Op de totale 

groep is dat een mooi resultaat op de huidige 

arbeidsmarkt.” 

“ Helaas pakte niet iedereen meteen de kansen die voorbij kwamen.

 Daar kregen sommigen later spijt van toen zij in de WW terechtkwamen.”

 Karlien Haak, projectleider en adviseur van het mobiliteitscentrum.
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Transitie: Her- en uitplaatsing bij reorganisatie. 

Sector: Sociale werkvoorziening.

Doel: Omvorming productiebedrijf tot dienstverlener 
met klein kader.

 
Betrokken medewerkers: 135, van wie 30 voor 
outplacement.

Resultaat: Reductie tot 62,5 fte (105 personen),  
85% herplaatst.

Transitiemiddelen: Competentieonderzoek, 
maatwerk begeleiding met individuele 
en groepsgesprekken, kwalitatieve 
matching op competenties (intern en voor 
outplacement) en opleidingen waar nodig. 

Betrokken partijen: Arbeidsontwikkelbedrijf 
Hameland en mobiliteitsbureau Mensium Groep.

Kern van de aanpak: Mensium begeleidde 
medewerkers eerst intern na individueel 
competentieonderzoek en matching met een 
nieuw functiehuis. daarna zijn boventalligen met 
individuele en groepsbegeleiding naar nieuw werk 
begeleid buiten de organisatie, volgens een vast 12 
stappenplan.

externe specialisten maken verschil bij reorganisatie sociale werkvoorzie-

ning

Kies je voor geluk of voor gelijk?

De grote veranderingen in de sociale werkvoorziening zijn duidelijk merkbaar 

bij arbeidsontwikkelbedrijf Hameland in de Achterhoek. Van 2012 tot eind 

2014 is het kaderdeel van de organisatie meer dan gehalveerd en opnieuw 

ingevuld. Voor kwalitatieve, interne herplaatsing en uitplaatsing van 

boventallige medewerkers is hulp ingeroepen van een extern bureau.

HAMeLAnd
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Hameland is het arbeidsontwikkelbedrijf van 

de Oost-Achterhoek. Het bedrijf verzorgt (tot 

2017) de sociale werkvoorziening voor de  

gemeenten Aalten, Berkelland, Haaksbergen, 

Oost Gelre en Winterswijk. Bezuinigingen in 

de sociale werkvoorziening zorgden vanaf 

2012 voor ingrijpende reorganisaties bij deze 

grote regionale werkgever (1.500 sw-mede-

werkers). 

Het kaderdeel van de organisatie is in 2,5 jaar 

tijd meer dan gehalveerd van 135 medewerkers 

naar 62,5 fte. “na een snelle eerste reorgani-

satie om een faillissement af te wenden, bleek 

dat de reorganisatie nog een tandje dieper 

moest om weer vooruit te kunnen,” schetst 

toenmalig manager HRM Margriet nijstad (nu 

manager ontwikkelen en detacheren) van  

Hameland. “Van een ouderwets productie- 

bedrijf moesten we in korte tijd een moderne  

dienstverlenende organisatie worden die 

mensen bemiddelt en ontwikkelt. Alsof we 

van Philips opeens Randstad moesten wor-

den.”

Eerste reorganisatie
Al bij de eerste reorganisatie riep Hame-

land de hulp in van de mobiliteitsspecialisten 

van Mensium (onderdeel van driessen HRM),  

gespecialiseerd in overheid, onderwijs en zorg. 

nijstad: “Wij konden dat er zelf niet ‘bij’ doen 

in een fase dat de organisatie moest overleven. 

Toen was er geen tijd om deze processen zorg-

vuldig met medewerkers te doorlopen. Boven-

dien zijn mobiliteitstrajecten een vak op zich. 

dat bleek ook wel. Wij hadden het zelf nooit zo 

kunnen doen.”

Mensium hielp de eerste reorganisatie (zon-

der boventalligen) uitvoeren door samen 

met Hameland een nieuw competentiege-

richt functiehuis te bouwen. daarna zijn alle  

kadermedewerkers - na een grondig competen-

tieonderzoek (TMA-methode) - gematched met 

hun wensfuncties. “Kwalitatieve competentie-

profielen van medewerkers gaven de afstand 

tot hun wensfunctie aan. Het onderzoek gaf ook 

advies over ontwikkelmogelijkheden van mede-

werkers,” zegt directeur Marc Oonk van Mensi-

um.

Tweede reorganisatie
Het voor medewerkers emotionele en span-

nende traject is door hen goed ontvangen. 

Voor de tweede reorganisatie werd Mensium  

daarom door directie én medewerkers ook  

gevraagd de outplacement van dertig mede- 

werkers te verzorgen. Zij hadden een grote  

afstand tot hun wensfunctie. Cruciaal voor 

het goed ontvangen eerste mobiliteits- 

traject was volgens Oonk de voorbereiding met 

medewerkers. “de ‘voorwas’, is een cruciale  

succesfactor bij mobiliteitstrajecten. Goede 

voorlichting, transparantie en duidelijkheid zijn 

5
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daarvoor essentieel.”

nijstad is enthousiast over de aanpak van 

Mensium. “Zij boden maatwerk voor het  

collectief in groepsgesprekken en voor het in-

dividu in persoonlijke begeleidingsgesprekken. 

daarbij was er ook ruimte voor rouw en ver-

driet. Vervolgens hielpen ze mensen weer in 

hun kracht door hen fundamentele keuzes te 

laten maken. Ook ambtenaren die al dertig jaar 

in dienst waren en met ‘gouden kettingen aan 

de cao vastzaten’. Medewerkers zijn bij dit tra-

ject in hun kern geraakt. dat zit in de aanpak 

en menselijke benadering.”

Bureaukeuze
Boventalligen konden voor hun outplacement zelf 

kiezen uit drie bureaus of zelf een bureau aandra-

gen. Bijna alle medewerkers kozen voor Mensium. 

Zij zijn volgens het model ‘dnA van mobiliteit’ 

van Mensium in 12 vaste stappen begeleid tijdens 

individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten.  

“Stap 5 in het model is cruciaal,” zegt Oonk. 

daar maken medewerkers de keuze voor  

‘gelijk’ (hetzelfde blijven doen of ‘vechten 

om je gelijk te halen’) of ‘geluk’ door nieu-

we stappen te zetten. “Mensen nemen daar 

hun eigen verantwoordelijkheid, maar weten 

zich gesteund door onze begeleiding. Ze hoe-

ven het niet alleen te doen. in gemiddeld ne-

gen maanden leidt dit tot een herplaatsings-

score van 85%.” Ook bij Hameland is 85% 

herplaatst: naar uiteenlopende functies vooral in 

andere sectoren. Onder andere naar gemeenten, 

de zorg, WSW-bedrijven, iCT, een accountants-

kantoor en andere bedrijven. 

Hameland kon na de twee reorganisaties weer vooruit met een nieuwe organisatie en een gehalveerd 
kader. dit kromp van 2012 tot eind 2014 van 135 mensen (vaste contracten) naar 62,5 fte (105 personen). 
Alle functies in een nieuw functiehuis zijn daarbij opnieuw ingevuld. Medewerkers solliciteerden 
hier opnieuw op. daarnaast zijn 30 boventallige medewerkers begeleid naar nieuw werk buiten de 
organisatie (plaatsingsscore: 85%), vooral in andere sectoren. Verder namen medewerkers de regie 
en de verantwoordelijkheid voor hun eigen loopbaan. Zij gingen anders naar zichzelf kijken. dat had 
gevolgen voor hun persoonlijke ontwikkeling en loopbaankeuzes. 

Resultaten

DNA van Mobiliteit

1.Onbewuste voorbereiding
   verandering hangt in de lucht

2.Impuls van binnen/buitenaf
   besef van noodzaak veranderen

3.Weerstand tegen verandering       
   uitstel en ontkenning van noodzaak

4.Oriëntatie op mogelijkheden
   eerste acceptatie en onderzoeken
   alternatieven en randvoorwaarden

6.Eerste successen
   beleven van opluchting en
   overwinning, eerste resultaten

7.Ontnuchtering
   ervaren beperkingen
   en eerste afwijzingen

8.Omslag
   consequenties keuzes worden
   pijnljik voelbaar

9.Dieptepunt
   doorprikken van illusies

10.Nieuwe identiteit en focus
     verzoening verleden en 
     hervinden kracht authenticiteit

12.Duurzaam succes
     vitaal bijdragen
    en/of economisch actief

11.Manifestatie
     handelen vanuit
     authentieke zelf

5.Beslissende keuzes
   loslaten en het bepalen
   van een nieuwe horizon
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er is in beperkte mate extra scholing in-

gezet om transities mogelijk te maken. dit 

kon doordat medewerkers op basis van hun 

competenties zijn gematched met passende 

nieuwe functies. Oonk: “Als mensen iets heel 

anders gingen doen, zijn wel opleidingen 

benut.” Per situatie werd dan een passende 

maatwerkopleiding gekozen.

Rolverdeling
Zodra medewerkers boventallig werden, 

nam Mensium de begeleiding over. “dan is 

de ‘verkering’ uit,” schetst Oonk. “dan kun-

nen wij beter begeleiden dan de werkgever. 

die krijgt dan meer een begeleidingsrol op 

de achtergrond. Wel was er wekelijks overleg 

tussen ons en de werkgever over het proces 

en ondersteunende activiteiten van hen.” 

de manager HRM van Hameland bleef wel in 

gesprek met medewerkers.” ik heb bij hen 

gedurende het traject grote en mooie veran-

deringen gezien. Het was zeker niet alleen 

‘kommer en kwel’. Veel mensen hebben grote 

stappen gezet in hun loopbaan en persoonlijke  

ontwikkeling. Sommige mensen hebben het 

roer totaal omgegooid. ik kijk met een goed 

gevoel terug op dit traject, omdat vrijwel alle 

mensen goed zijn terechtgekomen en nu 

weer vooruit kunnen.”

en Hameland is in relatief korte tijd ingrijpend  

veranderd. “Wij zijn nu een groot bedrijf met 

relatief weinig kaderpersoneel,” aldus nijstad.  

 Wel blijven het roerige tijden voor de soci-

ale werkvoorziening. een nieuwe reorgani-

satie kondigde zich in mei 2015 aan. de vijf 

deelnemende Hameland-gemeenten willen 

als gevolg van de Participatiewet (sinds 1 

januari 2015) het huidige sociale werkvoor-

zieningschap opheffen en vanaf 2017 anders 

vormgeven.

5

de werkgever noemt als belangrijkste succesfactor: specialistische begeleiding door externe specialisten. Bij een 

werkgever in ‘zwaar weer’ ontbreekt vaak de tijd voor zorgvuldige begeleiding naar nieuw werk. Hameland moest 

daarvoor weerstand overwinnen bij werknemers en vakbonden om te kunnen reorganiseren op basis van kwaliteit. 

door goede informatievoorziening en een betrouwbare aanpak (TMA-methode) kreeg de werknemersvertegenwoor-

diging vertrouwen in de aanpak en afloop. Ook noemen betrokkenen als succesfactor de goede voorbereiding op de 

begeleiding. een transparant begintraject dat duidelijkheid schept, waarna medewerkers onder begeleiding keuzes 

maken. Hierdoor hebben medewerkers de regie en verantwoordelijkheid genomen voor hun loopbaan. daarbij is 

gestuurd op persoonlijk leiderschap. Medewerkers blijken bereid nieuwe stappen te zetten, als zij goed begeleid 

worden en vertrouwen hebben in de begeleiders.

Wat kunnen anderen hiervan leren?

“Medewerkers zijn

 bij dit traject in hun 

 kern  geraakt”

 Margriet nijstad, manager Hameland.
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Lessen en tips

Belangrijke succesfactoren
volgens betrokkenen:

• Begeleiding door externe specialisten, 
 zeker als de werkgever moet focussen op redden  
 van de organisatie.

• Goede persoonlijke begeleiding van medewerkers 
 en goede voorbereiding hierop met - zo vroeg 
 mogelijk in het proces - duidelijkheid en 
 transparantie.

• Medewerkers nemen eerder de regie en 
 verantwoordelijkheid voor hun loopbaan als zij
 zelf - met goede begeleiding - fundamentele
 keuzes maken.

Tips:

• Kijk bij mobiliteitstrajecten verder dan afspraken  
 in (bijvoorbeeld) het sociaal plan. daarbuiten zijn 
 vaak meer (maatwerk)oplossingen denkbaar 
 voor medewerkers.

• Competentieonderzoek kan bij mobiliteitstrajecten 
 inzicht verschaffen in passende, nieuwe functies 
 voor medewerkers, binnen en buiten de organisa-
tie.

• Zodra medewerkers boventallig zijn verklaard, kan  
 een externe partij de begeleiding vaak beter ver- 
 zorgen dan de werkgever. de ‘verkering’ is dan ‘uit’.

Bij mobiliteitstrajecten kijkt Mensium naar het verwerkingsproces van medewerkers om het 

juiste tempo voor nieuwe stappen te bepalen. Zodra een medewerker toe is aan een nieuwe 

stap, moet die gezet worden. “Je moet niet twee jaar de tijd nemen als een sociaal plan 

daar de ruimte voor geeft. dan kan het vangnet een hangmat worden. dat werkt averechts.”

Kijk ook verder dan de afspraken in het sociaal plan, benadrukt Oonk: “er kan altijd meer 

dan is afgesproken. er is altijd een oplossing. daar gaan wij vanuit. ik geef daarbij vaak het 

voorbeeld van een zorginstelling in den Haag. een medewerker kon herplaatst worden bui-

ten de organisatie, maar het vervoer was een probleem. Hij had geen auto, openbaar ver-

voer was niet mogelijk en fietsen was te ver. Toen hebben we direct een brommer voor hem 

aangeschaft. dat kon voor minder dan duizend euro en de persoon was weer gelukkig.”

Bij outplacement is snelheid geboden en moet niet het sociaal plan het 

tempo bepalen, benadrukt directeur Marc Oonk van Mensium Groep. “Een 

sociaal plan biedt een vangnet. Daar moeten mensen vanuit hun eigen 

kracht in springen. Dan wordt het geen hangmat, maar een trampoline.”

Mobiliteitsspecialisten Mensium kijken verder dan sociaal plan

Er kan altijd meer dan is afgesproken
5

“ Een sociaal plan moet een trampoline zijn, geen hangmat.”
 Marc Oonk, directeur van Mensium Groep
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Transitie: in- en uitstroom tussen werkgevers.

Sector: intersectoraal.

Doel: duurzame regionale arbeidsparticipatie door 
meer van-werk-naar-werktrajecten.

Resultaat: 500+ transities.

Transitiemiddelen: Werkgeversnetwerk, workshops, 
speeddates, netwerkbijeenkomsten, transfercentrum.

Betrokken partijen: HR-netwerk ACe en 1.000 
werkgevers (waaronder dHL Supply Chain en Pet 
Power).

Kern van de aanpak: Werknemers kunnen van 
baan wisselen doordat ACe werkgevers verbindt 
en werknemers begeleidt (o.a. met workshops). 
Werkgevers worden online en tijdens bijeenkomsten 
verbonden en creëren zelf de transities.

ACe

Arbeidsmobiliteit hoogste doel voor HR-netwerk ACe

Samenwerken met meerwaarde
voor iedereen

ACE is een groot werkgeversnetwerk in - onder andere - West-Brabant, voor 

uitwisseling van werknemers, kennis, ideeën en ervaring. Het is vooral gericht 

op duurzame inzetbaarheid van werknemers. Vergroting van de arbeidsmobiliteit 

tussen duizend deelnemende bedrijven moet duurzame arbeidsparticipatie in 

de regio stimuleren. ACE zorgt voor verbindingen, werkgevers voor de transities.
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de belangrijkste activiteit van ACe is het verbin-

den van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. 

Op het online loopbaanportaal ACewerkt.nl 

en door fysieke ontmoetingen te organise-

ren. een belangrijke drijfveer voor bedenker 

en oprichter Andreas van den Goorbergh is 

het veranderen van de sociale zekerheid, met 

werkzekerheid en grotere arbeidsmobiliteit als 

uitgangpunten. “Met co-creatie door werkge-

vers, werknemers, overheid en dienstverleners. 

en voordelen voor hen allemaal,” aldus de op-

richter. 

Belangrijke voordelen voor werkgevers: lagere 

transitiekosten, beter gekwalificeerd personeel 

en betere toeleiding naar de arbeidsmarkt. 

Voor werknemers: inkomensbehoud, grotere  

werkzekerheid, meer regie en betere loop-

baanbegeleiding en opleidingen. de overheid 

profiteert van lagere kosten voor uitkeringen 

(en uitvoering). Dienstverleners profiteren door 

mee te bouwen aan het netwerk voor duur- 

zame inzetbaarheid. naast transities wil ACe 

ook de uitwisseling van kennis en ervaring 

rond HR-vraagstukken stimuleren, vooral op 

het gebied van arbeidsmobiliteit en duurzame 

inzetbaarheid.

Werkgevers betalen jaarlijks een bijdrage voor 

lidmaatschap op basis van het aantal werkne-

mers. Tot 50 werknemers 500 euro. daarboven 

per 50 werknemers 500 euro (bij 50-1.000 werk-

nemers), 250 euro (1.001-2.000 werknemers) 

of 125 euro (boven de 2.000 medewerkers). 

Van den Goorbergh: “een bijdrage van werk-

gevers vergroot hun commitment. Zij moeten  

zich inzetten om de investering terug te verdie-

nen. daarvoor moeten wij toegevoegde waarde 

bieden. Afgezien van een opstartsubsidie van 

60.000 euro van de regio West-Brabant werken 

wij bewust zonder subsidie of sectorgelden. de 

organisatie van ons netwerk moet financieel 

zelfstandig kunnen bestaan. Als werkgevers niet 

bijdragen, bieden wij kennelijk onvoldoende  

“ De organisatie van ons werkgeversnetwerk moet   
 financieel zelfstandig kunnen bestaan.”
 Andreas van den Goorbergh, oprichter ACe

6

Sinds de start eind 2012 heeft ACe in Midden- en West-Brabant meer dan 500 transities mogelijk 
gemaakt. de besparingen voor werkgevers, overheden en dienstverleners bedragen daarmee samen 
minimaal 10 miljoen euro (kennisuitwisseling niet meegerekend). 

Resultaten

“de meeste medewerkers 

 kiezen voor geld. 

 Ze overzien de impact en  

 consequenties vaak niet   

 goed. Het besef dat je moet

 investeren in je loopbaan

 moet nog groeien.”

 Suzanne van Helvoort, 

 HR-manager dHL Supply Chain.
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toegevoegde waarde.” Besparing: 10 miljoen
ACe is inmiddels actief in negen arbeidsmarktre-

gio’s en heeft de ambitie om landelijk dekkend  

te worden. Sinds de start eind 2012 heeft het 

netwerk in Midden- en West-Brabant volgens 

Van den Goorbergh zeker meer dan 500 tran-

sities opgeleverd. “Het exacte aantal weten 

we niet omdat wij de transities niet doen. dat 

doen de werkgevers zelf.”

Avans Hogeschool berekende dat een transi-

tie een gemiddelde waarde heeft van 20.000 

euro, door alle besparingen voor werkgevers, 

overheden en dienstverleners samen. Kennis- 

uitwisseling is daarbij niet meegerekend. “Bij 

500 verplaatsingen is de besparing dus al zo’n 

10 miljoen. Maar het aantal ligt hoger,” aldus 

Van den Goorbergh.

Ook private intermediairs en andere HR-dienst-

verleners spelen een rol bij ACe, maar - op verzoek  

van deelnemende werkgevers - bewust niet als 

onderdeel van het standaard netwerk. Hiervoor 

is het ondersteunende netwerk ACe+ opgezet. 

Zo worden commerciële belangen buiten het 

ledennetwerk gehouden. Private intermediairs 

bieden volgens de oprichter met hun netwerk 

en arbeidsmarkt- en HR-kennis zeker toe- 

gevoegde waarde om transities mogelijk te  

maken. “Zij fungeren als ‘smeerolie’ tussen 

werkgevers. daarom willen wij ze ook betrek-

ken bij ons netwerk. ik verwacht bovendien dat 

hun rol verandert. Ze worden nu vooral reactief 

benut. dat wordt steeds meer proactief wan-

neer vroegtijdiger aan arbeidsmobiliteit ge-

werkt wordt.”

Transfercentrum
ACe beschikt sinds medio 2013 ook over een 

kleinschalig en nog experimenteel transfer- 

centrum voor werkzoekenden. Zij kunnen hier 

actief aan de slag met vacatures of hun loopbaan 

en daar hun eigen begeleiding en opleiding 

bij kiezen. Betaald door de werkgever, met een 

“ ACE is voor ons een interessante partner om medewerkers
 van krimpende bedrijven met vergelijkbare productie-
 processen over te nemen.”
 HR-officer Tineke Hageman PET Power

6

de betrokkenen noemen als belangrijke succesfactor het brede netwerk van werkgevers, waar binnen 
transities van werknemers kunnen plaatsvinden. Werkgevers moeten daarvoor buiten de gebaande 
paden leren kijken. Samenwerking creëren met andere werkgevers vraagt bovendien om doorzet-
tingsvermogen: focus op een idee en hoe het wel kan. In de ACE-filosofie is de weg daar naartoe altijd 
plooibaar. Zorg bij het creëren van nieuwe uitstroomtrajecten voor goede communicatie en draagvlak 
in de organisatie. Betrek vakbonden en de ondernemings- of medezeggenschapsraad vroegtijdig. 
Maak duidelijk dat medewerkers niet ‘gemakkelijk geloosd’ worden, maar dat de aanpak erop gericht 
is om hen zo goed mogelijk te helpen.

Wat kunnen anderen hiervan leren?
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de sluiting van het warehouse kwam in de zomer 

van 2013 in zicht toen na 15 jaar een langlopend 

contract met een grote klant eindigde. “dat was in 

korte tijd niet op te vangen met nieuwe klanten,” 

zegt HR-manager Suzanne van Helvoort van dHL 

Supply Chain. eind 2013 kwam de reorganisatie voor 

de sluiting van de vestiging op gang. Zo’n 65 me-

dewerkers konden via het eigen mobiliteitscentrum 

van dHL herplaatst worden op vergelijkbare functies 

bij andere vestigingen. “Herplaatsing lukte helaas 

niet voor alle medewerkers. Ook heeft een aantal 

medewerkers op eigen initiatief de organisatie ver-

laten om elders hun ambitie waar te maken. Voor 

de boventallige medewerkers werd het dHL Sociaal 

Plan van toepassing verklaard. Aangezien wij als lo-

gistiek dienstverlener vaker te maken hebben met 

grote schommelingen in arbeidsplaatsen beschikt 

dHL over een sociaal plan voor een afgesproken pe-

riode in tijd in plaats van per reorganisatie” aldus 

Van Helvoort. Medewerkers konden kiezen tussen 

geld of een mobiliteitstraject bij drie dienstverle-

ners, waaronder ACe. “de meeste medewerkers kie-

zen voor geld,” zegt Van Helvoort. “Ze overzien de 

impact en consequenties vaak niet goed en kiezen 

dan voor ‘de zak met geld’. Het besef dat je moet 

investeren in je loopbaan, moet nog groeien.”

Voor de mobiliteitstrajecten werkte de werkgever 

voor het eerst samen met ACe. Van Helvoort: “Wij 

geloven in de kracht van lokale, intersectorale  

netwerken. Wij kenden ACe als een sterk regionaal 

netwerk dat de lokale arbeidsmarkt goed kent en 

mensen bij elkaar brengt.” 

drie van de vijf deelnemers zijn inmiddels her-

plaatst en voor de andere twee loopt het traject nog  

(tussenstand mei 2015). dHL kijk inmiddels ook 

Door het wegvallen van een grote opdrachtgever moest logistiek dienstverlener DHL Supply 

Chain in maart 2014 het warehouse in Roosendaal sluiten. Van de 100 vaste medewerkers 

konden er 65 aan de slag bij een andere vestiging. Voor anderen trad het sociaal plan 

in werking. Zij hadden de mogelijkheid te kiezen voor een financiële vergoeding of een 

outplacementtraject. Slechts een kleine groep verkoos outplacements boven geld. Voor vijf 

mobiliteitstrajecten is voor het eerst het West-Brabantse mobiliteitsnetwerk ACE benut.

Werkgeversnetwerk ACe opent nieuwe deuren voor dHL Supply Chain

Wij hebben partners nodig
voor meer preventieve mobiliteit

6
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steeds meer naar preventieve mobiliteit. “Wij on-

derzoeken nu wat voor ons werkt,” zegt Van Hel-

voort. “Mogelijkheden zijn er zeker, want als er 

grote veranderingen komen, weten wij dat vaak 

redelijk vroeg. Wij hebben daar ook partners bij 

nodig, zoals ACe en private intermediairs. Rond 

Schiphol is dHL Supply Chain bezig met een pilot 

rondom mobiliteit en heeft daar een partner ge-

vonden in Olympia Uitzendbureau.”

een goed mobiliteitsbeleid vraagt volgens van  

Helvoort ook om goede communicatie met 

alle betrokken partijen. “Zeker als werkne-

mers zelf kunnen kiezen voor een traject, moe-

ten ze goed weten wat dit inhoudt en hen 

oplevert. Zorg ook voor draagvlak in de orga-

nisatie en bij vakbonden en ondernemings-

raad. Maak duidelijk dat het geen truc is om 

werknemers af te bouwen, maar dat je middels  

goede begeleiding en handvatten juist mede-

werkers verder wilt helpen in hun loopbaan. Het 

streven van-werk-naar-werk is een gezamenlijke  

verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. 

Maak duidelijk dat je geen truc uithaalt om van 

werknemers af te komen, maar dat je hen juist  

verder wilt helpen vanuit het gemeenschappelijk 

belang.”
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Lessen en tips

Belangrijke succesfactoren
volgens betrokkenen:

• Binnen een groot netwerk kunnen werkgevers  
 met voldoende overeenkomsten optimaal 
 medewerkers en HR-kennis uitwisselen.

• Private intermediairs en andere HR-dienst-
 verleners kunnen bijdragen aan een werk-
 geversnetwerk vanuit een extra ondersteunend  
 netwerk (ACe+).

• Als een netwerk toegevoegde waarde biedt, 
 zijn werkgevers bereid een financiële bijdrage te  
 betalen. dit vergroot hun commitment om de  
 investering terug te verdienen.

Tips:

• Goede communicatie over mobiliteitstrajecten  
 kan helpen voorkomen dat werknemers voor geld  
 kiezen in plaats van een traject dat hun kansen  
 op de arbeidsmarkt vergroot.

• Zorg voor draagvlak bij door- en uitstroom-
 trajecten. Betrek werknemers, vakbonden en  
 ondernemings- of medezeggenschapsraad  
 vroegtijdig bij de aanpak en maak duidelijk dat  
 het geen ‘trucje’ is, maar werknemers helpt 
 vanuit een gezamenlijk belang.

6

Het was niet meteen raak. Van Gastel volgde sollicitatieworkshops bij ACe en ging naar net-

werkbijeenkomsten en speeddates met werkgevers en recruitmentbureaus. “na 28 jaar weer 

solliciteren, was wel even schrikken. Hoe ik destijds een cv opstelde, werkt nu niet meer. 

daar heb ik hulp bij gekregen. Ook bij het gebruik van sociale media zoals Linkedin. die hulp 

was waardevol.” na verschillende sollicitaties werd Van Gastel begin 2015 via ACe getipt over 

de vacature bij Pet Power. “dit werk sprak mij aan. Vergeleken met mijn vorige baan was het 

een stap terug, maar ik zag perspectief en het werk sloot goed aan bij mijn eerdere ervaring.”

Pet Power maakt petflessen en -potten, vooral voor de voedingsmiddelen-, cosmetische en 

farmaceutische industrie. een groeimarkt. Sinds drie jaar groeit het bedrijf (250 medewerkers) 

weer flink. “Er zijn dus weer regelmatig vacatures,” zegt HR-officer Tineke Hageman. “ACE 

is voor ons een interessante partner om medewerkers van krimpende bedrijven met verge-

lijkbare productieprocessen over te nemen. dat is veel minder intensief dan een traditionele 

sollicitatieprocedure. Daarbij moeten wij uit de berg sollicitaties mensen filteren met de juis-

te competenties. de mensen van ACe kennen onze cultuur en wensen al en denken gericht 

met ons mee. Als er een geschikte kandidaat is, leggen we direct contact en kunnen we snel 

schakelen.” eerder werden via ACe al enkele medewerkers voor de salesafdeling aangetrok-

ken. Van Gastel kreeg na enkele sollicitatiegesprekken een jaarcontract, de standaard bij Pet 

Power voor zijn functie. Hij begon op 1 maart 2015. na een standaard inwerktraject heeft hij 

zijn draai op zijn nieuwe werkplek inmiddels volledig gevonden. “Het bevalt nu uitstekend,” 

aldus Van Gastel.

Carlo van Gastel (53) werkte 23 jaar bij DHL in verschillende operationele en 

leidinggevende functies. Tot 31 maart 2014, toen hij zijn baan als effective 

operations manager bij het warehouse in Roosendaal kwijtraakte. Een dag later 

begon zijn outplacementtraject bij ACE, waardoor hij weer werk vond als supervisor 

warehouse bij Pet Power, fabrikant van petflessen en -potten in Etten-Leur.

Transitie van dHL Supply Chain naar Pet Power

Na 28 jaar weer solliciteren
was even schrikken

Veilig oversteken    51Veilig oversteken    51

Carlo van Gastel



7

52    Veilig oversteken



Maatwerkbegeleiding en motivatie werknemers doorslaggevend

Nieuw werk voor 
‘oud’ personeelsbestand

7

Transitie: Arbeidsbemiddeling bij 
bedrijfsbeëindiging.

Sector: Chemische industrie.

Doel: Volledig personeelsbestand begeleiden naar 
nieuw werk.

 
Aantal medewerkers: 70 (68 vast).

Resultaat: Ruim 80% bemiddeld naar nieuw werk.

Transitiemiddelen: Mobiliteitscentrum, individuele 
en groepsbegeleiding, bijscholing, workshops, 

jobhunting en bemiddeling.

Betrokken partijen: Koppers en SWA HR-diensten.

Kern van de aanpak: na intake persoonlijk 
begeleidingstraject met groeps- en individuele 
gesprekken (tweewekelijks). daarnaast zijn 
workshops gevolgd over solliciteren en netwerken. 
Ook konden medewerkers arbeidsrelevante 
opleidingen en eVC-trajecten volgen.

Door sluiting van de laatste Nederlandse destillatiefabriek in Uithoorn, moesten 

zeventig medewerkers van Koppers Nederland ander werk zoeken. Bijgestaan 

door een externe HR-dienstverlener lukte dat de meesten ook. Een hoge score 

met een personeelsbestand met veel ouderen die het pensioen in zicht hadden. 

Individuele maatwerkbegeleiding, goede faciliteiten van de werkgever en een 

actieve houding van medewerkers bleken belangrijke succesfactoren.

Veilig oversteken    53
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de productie van de destillatiefabriek is in 

2014 stopgezet. Het gevolg van teruglopende 

vraag en steeds scherpere milieu- en veilig-

heidseisen. “Op termijn kon het bedrijf daar 

niet meer aan voldoen en de vereiste inves-

teringen zouden niet meer rendabel zijn,” 

schetst transitiemanager Annette Wischmeier 

van Koppers. Samen met vakbonden FnV en 

CnV en de ondernemingsraad is sinds oktober 

2013 overlegd over een sociaal plan. dit werd 

1 juli 2014 van kracht. daarna konden alleen 

enkele medewerkers nog een jaar blijven 

voor de ontmanteling van het terrein.

Onderdeel van het sociaal plan was een out-

placementtraject voor de 70 medewerkers, 

onder wie veel oudere werknemers met veel 

dienstjaren. Wischmeier: “Twintig of dertig  

dienstjaren was heel gebruikelijk. ergens  

anders gaan werken, is dan een enorme 

overgang. Solliciteren zelf is eng en door de 

goede cao van Koppers waren medewerkers 

gewend aan hun ‘vergulde kooi’.” de werk-

nemers - veel technische mensen en ope-

rators, maar ook kantoorpersoneel - zijn zo 

goed mogelijk voorbereid op ander werk. Per 

medewerker was naast de mogelijkheid van 

outplacement een opleidingsbudget beschik-

baar van 2.500 euro voor bijscholing of een 

eVC-traject om verworven competenties hel-

der te krijgen.

Uitvoering
Voor de uitvoering - betaald door de werk- 

gever - is op voordracht van vakbonden en OR 

het bureau SWA HR-diensten ingehuurd. dat 

realiseerde in maart 2014 een mobiliteitscen-

trum. Goed zichtbaar in een eigen ruimte van 

het bedrijf. Medewerkers konden hier terecht 

tijdens een inloopspreekuur, voor trainingen 

en (sollicitatie)workshops. Of overleg met de 

twee jobcoaches. Het team bestond verder 

uit een trainer en een jobhunter. Medewer-

kers volgden een maatwerktraject met indi-

viduele en groepsbegeleiding. na een intake 

van zo’n twee uur werd een plan van aan-

pak gemaakt. iedere twee weken volgde een  

individueel (voortgangs)gesprek.

Wischmeier is enthousiast over de aanpak 

van SWA. “ik ben blij verrast door hun daad-

krachtige aanpak en flexibiliteit. Zij hebben 

bij de begeleiding goed gekeken naar het 

gewenste tempo voor individuele medewer-

kers, afhankelijk van hun ‘rouwverwerking’. 

Uiteraard binnen bepaalde grenzen, maar 

oog daarvoor en mentale begeleiding heeft 

sterk bijgedragen aan het resultaat.”

Medewerkers konden ook kiezen voor be-

geleiding door een andere dienstverlener, 

maar slechts twee personen hebben daarvan  

gebruikgemaakt.

Hobbel
een belangrijke hobbel die overwonnen 

7
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moest worden, is volgens SWA en Wischmeier 

de vraag van medewerkers of outplacement 

wel ‘zin’ heeft. “Veel mensen vragen zich dat 

af door al het nieuws over oplopende werk-

loosheid, minder banen en minder verdie-

nen,” zegt directeur Frans Bergman van SWA. 

“Veel mensen hebben vooraf de indruk dat 

ze het niet eens te hoeven proberen. Hele-

maal als je 50 jaar of ouder bent. Wij geven 

in onze voorlichting aan dat er banen zijn, 

maar dat het ook hard werken is om werk te 

vinden. Gelukkig hebben we ook steeds meer 

voorbeelden dat het ook daadwerkelijk lukt. 

die voorbeelden benutten wij ook.”

Opleidingen
Medewerkers die de afgelopen jaren een 

functie bij Koppers vervulden, maar daar geen 

diploma voor hadden, kregen een eVC-traject 

(erkenning Verworven Competenties) aan- 

geboden. Ook konden korte arbeidsmarkt- 

gerichte opleidingen worden gevolgd. de  

coördinatie lag bij SWA HR-diensten. Bij wis-

selende opleiders zijn uiteenlopende cursus-

sen gevolgd: van hogere veiligheidskunde en 

middle management tot behaalde heftruck-

diploma’s. Ook zijn in het mobiliteitscentrum 

workshops gegeven. Bijvoorbeeld gericht op 

werk zoeken, schriftelijke vaardigheden, ge-

sprekstechnieken en over gebruik van Linke-

din. 

 

Belangrijk bij de uitvoering waren volgens 

Wischmeier onder andere de zichtbaarheid 

van het mobiliteitscentrum en de korte lij-

nen tussen alle betrokkenen. Werkgever en 

dienstverlener stelden zich bovendien flexi-

bel op. de werkgever bijvoorbeeld door het 

opleidingsbudget langer beschikbaar te 

houden. de dienstverlener bijvoorbeeld als 

nachtdienstmedewerkers op afwijkende tijd-

stippen begeleidingsgesprekken wilden.

7

de gerealiseerde uitstroom naar ander werk is met ruim 80% hoger uitgevallen dan vooraf ver-
wacht. een hoge score bij het relatief ‘oude’ personeelsbestand. Veel medewerkers vonden werk in de  
(chemische) procesindustrie. Ook veel medewerkers boven de 58 vonden een nieuwe baan. Volgens 
SWA HR-diensten waren drie succesfactoren doorslaggevend: begeleiding die past bij individuele  
medewerkers (o.a. actieve arbeidsmarktbenadering), goede faciliteiten van de werkgever (werk- 
ruimtes, opleidingsbudgetten, flexibele planning van gesprekken en workshops) en vooral ook ge- 
motiveerd personeel. Medewerkers waren zelf zeer actief. Successen werkten ook stimulerend voor  
anderen. dat sterkte ook de mentale begeleiding.

Resultaten
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Medewerkers klaarstomen voor ander werk, betekende bij Koppers vooral: passende banen 

zoeken, bijscholen en zorgen voor mentale begeleiding. “dat was bepalend voor het suc-

ces en tempo waarin stappen zijn gezet,” zegt Bergman. de begeleiding werd geboden in 

individuele gesprekken en groepsgesprekken. “die zorgden voor belangrijke erkenning en 

herkenning.”

een aanpak die past bij medewerkers, is volgens de directeur een belangrijke succesfactor. 

daarvoor moet een werkgever de juiste dienstverlener zoeken, benadrukt Bergman. Maar 

Op voordracht van vakbonden en ondernemingsraad begeleidde SWA HR-

Diensten medewerkers van Koppers Nederland naar nieuw werk. Met veel 

aandacht voor individuele behoeften en mentale begeleiding. “Wie na jarenlang 

goed werk leveren opeens zijn baan verliest, moet dat eerst een plek geven, 

voor je een nieuwe baan kunt zoeken,” zegt directeur Frans Bergman van SWA.

HR-dienstverlener had veel oog voor mentale begeleiding

Kies de dienstverlener die
bij medewerkers past

Betrokkenen noemen als belangrijke succesfactoren de kwaliteit van de begeleiding en afstemming 
op de persoonlijke situatie van medewerkers. Hun verwerkingsfase en persoonlijke behoeften waren 
daarbij maatgevend. Waarschijnlijk heeft dit bijgedragen aan de actieve houding van werknemers. 
Selectie van het juiste, passende bureau voor de uitvoering is volgens werkgever en dienstverlener 
ook een belangrijke succesfactor. een ‘uitmuntend bureau’ in de ene situatie is niet automatisch de 
‘perfecte match’ voor de andere. in dit geval was de werkgever zeer te spreken over de dienstverlener 
door hun aanpak, inzet en flexibiliteit. Kies dus een partij die bij de opdracht past: kijk goed naar 
hun aanpak en ervaring. 

Wat kunnen anderen hiervan leren?

7

“ik ben blij verrast door

 de daadkrachtige aanpak

 en flexibiliteit van 

 SWA HR-diensten.”

 Annette Wischmeier, 

 transitiemanager Koppers.
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Lessen en tips

Belangrijke succesfactoren
volgens betrokkenen:

• Persoonlijke begeleiding medewerkers, 
 steeds afgestemd op hun actuele behoeften.

• naast individuele begeleiding, geïntegreerde  
 groepsbegeleiding in de vorm van workshops 
over   solliciteren en netwerken (o.a. 
Linkedin).

• Actieve benadering van de arbeidsmarkt.

• Goede faciliteiten van de werkgever voor
 opleidingen en het (zichtbare) mobiliteitscentrum.

• Actieve houding van medewerkers.

Tips:

• Selecteer een gecertificeerde dienstverlener
 die bij de opdracht en medewerkers past. 

• Laat de begeleiding vooraf inzichtelijk maken.

• Mentale begeleiding helpt medewerkers emoties  
 verwerken voor ze weer goed op zoek kunnen  
 naar nieuw werk.

hoe doe je dat? “Kijk goed naar hun ervaring, de voorgestelde aanpak en welke begeleiding 

ze precies bieden. Laat ze dat inzichtelijk maken. Uit hoeveel gesprekken bestaat ‘persoon-

lijke begeleiding’? Wat doen ze dan precies? Op die dingen moet je doorvragen,” adviseert 

Bergman. 

Ook de opstelling van de werkgever was volgens Bergman doorslaggevend voor de suc-

cesvolle outplacement. “Koppers verdient een groot compliment. Het is vervelend dat een 

bedrijf dicht gaat, maar het is zeer fatsoenlijk afgewikkeld. Met goede faciliteiten voor me-

dewerkers en ons als dienstverlener. Uiteindelijk heeft vrijwel iedereen die een baan wilde, 

ook een baan gevonden. dat is een mooi resultaat.”

“ Uiteindelijk heeft iedereen die een baan wilde, 
 ook een baan gevonden.”
 Frans Bergman, directeur SWA HR-diensten

7
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HUiS VAn HeT WeRK8

Transities: Medewerkers rouleren via 
mobiliteitsplatform.

Sector: intersectoraal.

Doel: Preventieve transities, voordat medewerkers in 
de WW terechtkomen.

 
Betrokken medewerkers: 65 transitietrajecten 
gestart (tussenstand mei 2015).

Resultaat: Ongeveer de helft heeft nieuw werk,  
veel trajecten lopen nog (mei 2015).

Transitiemiddelen: Online matching tussen 
deelnemers en via netwerkbijeenkomsten.

Betrokken partijen: Gemeente Alkmaar, Regionaal 
Platform Arbeidsmarktbeleid noord-Holland-noord 
en bijna 40 deelnemende bedrijven (tussenstand mei 
2015).

Kern van de aanpak: deelnemers van het 
mobiliteitsplatform creëren zelf transities voor 
medewerkers. Ze leren elkaar (en elkaars behoeften) 
online en tijdens netwerkbijeenkomsten kennen.

Mobiliteitsplatform Huis van het Werk blijft bewust compact 

Balans tussen vraag en aanbod
als hoogste doel

Een werkgeversnetwerk is waardevol om werknemers vroegtijdig naar nieuw 

werk te begeleiden. In de regio Noord-Holland-Noord (NHN) is hiervoor in 2014 

het intersectoraal mobiliteitsplatform Stichting Huis van het Werk gecreëerd. 

Dit wordt bewust compact gehouden, voor een goede balans tussen vraag en 

aanbod. De eerste transities zijn inmiddels gemaakt. De Rabobank en Schipper 

Kozijnen in Opmeer merkten dat én hoe het werkt.
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Beide werkgevers zijn deelnemer van Stichting 

Huis van het Werk. de één (nu) als ‘leverancier’  

(Rabobank) en de ander als ‘afnemer’ van 

personeel. Schipper (175 medewerkers) groeit 

na een aantal zware jaren (crisisklappen 

in de bouwsector) inmiddels weer en heeft  

vacatures. Door de sluiting van bankfilialen 

heeft de Rabobank juist te maken met flinke 

uitstroom: landelijk enkele duizenden me-

dewerkers de komende jaren. 

Migratiemanager Trix Scheffer van Rabo-

bank nederland begeleidt medewerkers van 

banken in noord-Holland naar nieuw werk. 

“dat betekent veel netwerken aanboren en 

contacten leggen met werkgevers en private 

intermediairs. Om zo kansen te creëren voor 

veertig collega’s in mijn portefeuille. Via ons 

recruitmentcentrum kreeg ik contact met Huis 

van het Werk. Tijdens een bijeenkomst krijg 

ik in één klap toegang tot tientallen orga-

nisaties met vacatures. ik spreek werkgevers 

direct over mogelijkheden van onze mede-

werkers. dat directe contact is waardevol. 

Simpel, maar doeltreffend.”

Regionale kracht
namens Schipper bezocht HR-manager Sjoerd 

Sneek begin dit jaar een bijeenkomst met bank-

medewerkers, mede omdat zijn organisatie 

een directiesecretaresse zocht (zie kadertekst). 

Rabobank had een geschikte managementas-

sistent in een begeleidingstraject. “de overstap 

was snel gemaakt: 80% van de werkzaamhe-

den bleek vergelijkbaar. dat betekende: geen 

uitgebreide en tijdrovende sollicitatieprocedu-

re met dure advertenties en veel kandidaten. 

Bovendien versterkt deze aanpak onze regio-

nale economie en arbeidsmarkt. Wij zijn groot 

voorstander van regionale uitwisseling van 

medewerkers en kennis. de regionale binding 

maakt een netwerk extra krachtig. Kandidaten 

uit onze regio begrijpen de West-Friese men-

taliteit. Hier wordt ‘iedereen met de mouwen 

opgestroopt’ geboren. Herkenning van die cul-

tuur is waardevol,” aldus Sneek. 

Rouleren
Huis van het Werk wordt bestuurd door ver-

tegenwoordigers van deelnemende bedrijven. 

Hun missie: Samen gaan voor mobiliteit &  

zekerheid. Belangrijk speerpunt van het regi-

onaal beleid in nHn is begeleiding van mensen 

van-werk-naar-werk (naast begeleiding van-

uitkering-naar-werk en van-opleiding-naar- 

werk). “Wij willen voorkomen dat mensen in 

de WW terechtkomen. doordat ze daarvoor al 

rouleren tussen bedrijven,” schetst project-

manager Bob Smith van Huis van het Werk. na 

enkele maanden voorbereiding is de stichting 

formeel opgericht in september 2014. eerst 

alleen bemand door een projectmanager en 

stagiair. Het initiatief was toen al verzekerd 

van 17 bedrijven die wilden meedoen. Zij be-

8

“ Wij willen voorkomen dat mensen in de WW terechtkomen.” 
 Bob Smith, projectmanager Huis van het Werk

“ Regionale binding maakt een netwerk extra krachtig.” 
 Sjoerd Sneek, HR-manager Schipper Kozijnen
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8

talen contributie (organisaties tot 100 mede-

werkers: 500 euro per jaar, boven de 1.000 

medewerkers: 2.500 euro) en leveren zelf in-

houdelijke bijdragen. de belangstelling blijkt 

groot en inmiddels is het aantal deelnemers 

gegroeid tot 40 (mei 2015). daardoor kan 

ook de backoffice verder groeien (bovendien 

wordt een aanvraag gedaan voor ondersteu-

ning vanuit sectorplannen). 

Het mobiliteitsplatform kan beperkt groeien 

tot maximaal 70 deelnemers. “een bewus-

te keuze om de groep behapbaar te houden 

en het commitment groot,” zegt Smith. “Ons  

belangrijkste doel is de balans gezond te hou-

den: tussen vraag en aanbod - kwalitatief en 

kwantitatief - en tussen sectoren . dat vraagt 

om trekkracht en regie.” de balans tussen 

werkgevers met vraag en aanbod is in even-

wicht. Onder hen ongeveer 2/3 middelgrote 

en grotere bedrijven en maximaal een kwart 

publieke werkgevers. naar die balans wordt 

steeds gestreefd. Om werkgevers met vacatu-

res te betrekken, wordt gericht gekeken naar 

kansrijke sectoren (waaronder agribusiness, 

maritiem & offshore, medisch, recreatie & 

toerisme en duurzame energie). 

Loopbaanhuis
Samenbrengen van vraag en aanbod gebeurt 

door vijf keer per jaar netwerkbijeenkomsten 

te organiseren bij en met deelnemers. Ook 

krijgt de website van Huis van het Werk een 

competentiegericht matchingssyteem. “Tot die 

tijd doe ik dat handmatig door als ‘interme-

diair’ vraag en aanbod in kaart te brengen. 

de deelnemers creëren zelf transities. Wij  

faciliteren dit en zijn dus niet letterlijk een  

bemiddelaar,” aldus Smith. een kerngroep met 

HR-managers van vier deelnemende bedrijven 

adviseert deelnemers over oplossingen (zoals 

detachering of stages) voor arbeidsrechtelijke 

obstakels bij transities en toepassing van de 

transitievergoeding.

Voor verdere ondersteuning realiseert Huis van 

het Werk ook nog een loopbaanhuis, geïnte-

greerd in het matchingsysteem (vanaf 2016, nu 

in opbouw). door collectieve inkoop van op-

leidingen en trainingen moet dit de duurza-

me inzetbaarheid van medewerkers vergroten. 

“Zeker bij kleinere werkgevers ontstaan zo  

mogelijkheden die zij zelf niet kunnen bieden,” 

verwacht Smith.

Ook wordt gewerkt aan mogelijkheden voor 

ondersteuning door dienstverlenende organi-

saties, zoals intermediairs en aanbieders van 

sollicitatietrainingen. “We denken aan een 

model waarbij zij contributie betalen op basis 

van de omzet die zij via ons realiseren,” aldus 

Smith. Volgens hem kunnen uitzendorganisa-

ties ook helpen om tijdelijke oplossingen te 

creëren voor arbeidsrechtelijke hindernissen.

Het intersectoraal mobiliteitsplatform groeide van september 2014 tot mei 2015 van 17 naar 40 deel-
nemers (tussenstand). Met goede balans tussen vraag en aanbod (kwantitatief en kwalitatief) en tus-
sen verschillende sectoren (75% bedrijfsleven, maximaal 25% publiek). Het aantal werkgevers mag 
doorgroeien tot ongeveer 70 om de beheersbaarheid en het commitment goed te houden. inmiddels 
zijn circa 55 transitietrajecten (tussenstand mei 2015) gestart door ontmoetingen tussen deelnemers 
bij Huis van het Werk.

Resultaten
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de managementassistente is half april 2015 bij Schipper Kozijnen aan de slag gegaan als 

directiesecretaresse. na een kennismaking bij een netwerkbijeenkomst kreeg Schipper cv’s 

van geschikte bankmedewerkers toegestuurd voor de functie. na enkele gesprekken kon de 

managementassistente via een stage (kostenneutraal) beginnen bij Schipper. Als het we-

derzijds bevalt, krijgt ze daar een contract. “een proefperiode van enkele maanden is lang 

genoeg om een goed beeld van elkaar te krijgen,” zegt HR-manager Sjoerd Sneek namens 

de nieuwe werkgever. 

Een 35-jarige managementassistente van Rabobank West-Friesland maakte 

begin 2015 de overstap naar een andere werkgever via Stichting Huis van 

het Werk. Volgens migratiemanager Trix Scheffer van Rabobank Nederland 

een goede kennismaking met de regionale aanpak, die zeker een vervolg 

krijgt. “Een tweede traject loopt al en ik verwacht dat we op deze manier 

in deze regio uitkomen op ongeveer vijf transities in 2015.”

Rabobank en Schipper Kozijnen vonden elkaar via het mobiliteitsplatform

Zeker voor herhaling vatbaar

een goed werkgeversnetwerk heeft meerwaarde voor arbeidsmarkttransities. Betrokkenen noemen als be-
langrijkste succesfactoren: regionale binding en compactheid, waardoor continu gewerkt kan worden aan 
balans tussen vraag en aanbod. exclusiviteit vergroot bovendien de betrokkenheid van deelnemers. deel-
nemende bedrijven noemen vooral vertrouwen in elkaar als factor die eerst moet groeien. Ontmoetingen bij 
netwerkbijeenkomsten zijn daarvoor waardevol. Ook de verschillende bedrijfsculturen in een breed netwerk 
zijn volgens de werkgevers belangrijk om rekening mee te houden. Verder is de eenvoud van het werkge-
versnetwerk volgens betrokkenen een les voor anderen: werkgevers met vraag en aanbod samenbrengen en 
henzelf transities laten creëren. dit wordt verder ondersteund met voorzieningen zoals een HR-adviesgroep, 
opleidingshuis (operationeel in 2016) en toekomstige ondersteuning door dienstverleners. 

Wat kunnen anderen hiervan leren?

8
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er waren geen aanvullende opleidingen nodig. Wel volgde de medewerkster eerder solli-

citatietrainingen tijdens het begeleidingstraject vanuit het sociaal plan van de Rabobank. 

Schipper Kozijnen en de Rabobank zijn enthousiast over deze eerste transitie via Huis van 

het Werk. Het smaakt naar meer. Sneek: “ik denk vooral voor algemene en staffuncties 

binnen onze organisatie. Voor bouwgerelateerde functies lijkt het mij lastiger via dit brede, 

intersectorale mobiliteitsplatform. Vroege transities zijn zeer waardevol voor werkgevers en 

medewerkers. Solliciteren vanuit een werksituatie is veel beter dan wanneer je thuis zit.”

Migratiemanager Scheffer van de Rabobank voorziet meer transities van bankmedewerkers 

via Huis van het Werk. “Vooraf leek één transitie mij al de investering waard, qua contributie 

en tijdsinvestering. nu ik mogelijkheden zie voor meer transities, is het extra interessant.”

8

Lessen en tips

Belangrijke succesfactoren
volgens betrokkenen:

• Houd een mobiliteitsplatform simpel en effectief.

• Zorg (continu) voor goede balans tussen vraag
 en aanbod (kwantitatief en kwalitatief).

• Creëer ontmoetingen tussen werkgevers met  
 passende vraag en aanbod: elkaar zien en 
 spreken vergroot transitiekansen.

Tips:

• een compact netwerk vergroot de beheers-
 baarheid om de gewenste balans te waarborgen.

• een exclusief platform vergroot bovendien de 
 betrokkenheid en het commitment van deelnemers.

“ Direct contact met andere werkgevers is waardevol:

 simpel maar doeltreffend.”
 Trix Scheffer, migratiemanager Rabobank nederland
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Transitie: Preventieve en gedwongen mobiliteit.

Sector: Telecommunicatie en iCT.

Doel: Medewerkers doorontwikkelen en herplaatsen 
(intern en extern).

 
Betrokken medewerkers: Binnen heel KPn worden 
jaarlijks zo’n 300 medewerkers actief begeleid.

Resultaat: 80% bemiddeld naar ander werk.

Transitiemiddelen: Prestatiemanagement, KPn 
Academy en duurzame inzetbaarheidsinstrumenten 
zoals: jaarlijks inzetbaarheidsbudget, interne 
oriëntatiestages en di-meting (duurzame 
inzetbaarheid). Voor outplacement: o.a. 
webportal, persoonlijke begeleidingsgesprekken, 
banenmarkten en loopbaandagen.

Betrokken partijen: KPn en KPn Perspectief 
(Randstad HR Solutions en Smart Group).

Kern van de aanpak: Ontwikkelen duurzame 
inzetbaarheid en preventieve mobiliteit maakt 
medewerkers bij gedwongen mobiliteit minder 
afhankelijk van outplacement.

Prestatiemanagement belangrijk voor mobiliteitsbeleid KPn

Medewerkers worden regisseur
van hun loopbaan

Arbeidsmobiliteit is een belangrijk thema voor KPN. Randstad HR Solutions is 

daarbij een belangrijke partner voor outplacement. Maar ook voor preventieve 

mobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Doordat de markt en het werk bij KPN 

snel veranderen, heeft de afdeling customer services (zakelijke markt) de 

afgelopen vijf jaar grote stappen gezet voor de duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers. Met prestatiemanagement als belangrijke aanjager. Resultaat: 

lage gedwongen uitstroom en stabiele klantrelaties.

KPn
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de markt en bedrijfsomstandigheden van 

KPn (14.000 fte) veranderen in hoog tempo. 

Bijvoorbeeld door de onstuimige ontwikke-

lingen op het gebied van internet en de op-

mars van clouddiensten. de veranderingen 

zijn goed merkbaar bij de afdeling custo-

mer services (circa 650 fte) voor de zakelijke 

markt. Medewerkers van deze servicedesk 

zijn meer allround, ‘multiproduct’ en ‘multi- 

skilled’ geworden. “Alleen verstand van te-

lecommunicatie volstaat niet meer. naast  

kennis over telefonie, mobiel én internet 

moet je ook verstand hebben van data, iT en 

cloud-oplossingen,” schetst directeur service 

Henriëtte Setz. “en mensen die een storing 

aannemen, kunnen tegenwoordig ook fac-

tuurvragen beantwoorden of bijvoorbeeld 

opdrachten binnen een klantcontract uit-

voeren. dat stelt nieuwe eisen aan de kennis 

en kunde van medewerkers. Zij moeten wel 

mee kunnen in die ontwikkeling.”

doorontwikkeling van personeel en duurzame 

inzetbaarheid zijn daarom belangrijke the-

ma’s geworden. Binnen heel KPn, maar zeker 

bij deze afdeling als voorhoedeloper bij het 

bedrijf. een belangrijke stap was de invoering 

van prestatiemanagement. Minstens zes keer 

per jaar hebben medewerkers een gesprek 

met hun manager. Over wat ze doen, hoe ze 

bijdragen aan organisatiedoelstellingen, wat 

ze willen, hoe ze hun toekomst zien en wat 

daarvoor nodig is. “Medewerkers hebben 

hierdoor meer verantwoordelijkheid en regie 

gekregen over hun loopbaan. Wij faciliteren 

hen daarbij,” aldus Setz.

Vaste partner
Randstad is een belangrijke partner voor de 

HR-dienstverlening. Voor het begeleiden 

van medewerkers van-werk-naar-werk ver-

zorgt Randstad HR Solutions die ondersteu-

ning: preventief en curatief (outplacement).  

Setz: “Voor preventieve mobiliteit en duurzame  

inzetbaarheid is Randstad vooral adviseur, le-

verancier van instrumenten en trainer van 

onze managers voor het voeren van gesprekken 

 met medewerkers. de adviesrol was belangrijk 

om ons denken te scherpen over invoering van 

prestatiemanagement. dat is een nieuwe manier 

van werken en denken.”

een belangrijk instrument dat Randstad levert, 

is de duurzame inzetbaarheid index (dix) en de 

dienstverlening hieromheen. de dix is een door 

TnO ontwikkelde digitale vragenlijst om duurza-

me inzetbaarheid van medewerkers te meten. 

Werknemers krijgen hiermee zelf de regie bij het 

vergroten van hun inzetbaarheid. 

de focus op preventie en duurzame inzet-

baarheid moet uiteindelijk zorgen voor min-

der gedwongen mobiliteit. en een betere ar-

beidsmarktwaarde voor KPn. Momenteel heeft 

KPn jaarlijks gemiddeld 300 outplacement- 

trajecten. die zijn volledig uitbesteed aan KPn   

9

“ Medewerkers delen ervaringen van interne stages met collega’s door een videofilm te maken.”
 Henriëtte Setz, directeur service KPn
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Perspectief, waarvoor Randstad HR Solutions 

verantwoordelijk is, samen met een andere  

partner (Smart Group). “Wij hebben deze 

taak bewust uitbesteed aan specialisten,”  

zegt Tom Plug, lead HR strategy & innovation  

bij KPn. “Wij zijn daar heel tevreden over. de 

herplaatsingscore ligt al jaren stabiel rond 80%. 

“een positief bijeffect van de outplacement door 

het ‘externe’ KPn Perspectief, is dat de psycho-

logische band voor medewerkers met KPn vroeg 

wordt ‘doorgeknipt’. dat stimuleert om direct 

zelf de regie te nemen.”

Outplacement
Voor outplacement beschikt KPn Perspectief 

over een webportal, die medewerkers helpt 

nieuw perspectief te vinden. Met vragenlijs-

ten en individuele gesprekken wordt een plan 

van aanpak gemaakt om nieuw werk te vinden.  

Ook organiseert Randstad banenmarkten en 

loopbaandagen voor KPn-medewerkers. “Wij 

willen mensen helpen ‘worden wie ze zijn’. Ons 

vak is om mensen in beweging te krijgen en de 

regie te laten nemen over hun loopbaan. Als 

werk verandert, moet je kunnen meegroeien 

of overstappen naar werk dat wel bij je past,” 

zegt operationeel directeur Frank Thewessem van 

Randstad HR Solutions. 

Arbeidsmobiliteit is een gezamenlijke verant-

woordelijkheid van werkgever en werknemer. 

Toch blijken veel werknemers volgens Thewes-

sem (nog) niet van nature gewend om de re-

gie te nemen. dat moet overwonnen worden. 

“Wij helpen daarbij door aan te geven waar 

kansen liggen en hoe iemand daar komt. de 

werkgever faciliteert dat, bijvoorbeeld met op-

leidingen. Het hoge herplaatsingspercentage  

bij KPn is niet alleen onze verdienste. Het komt 

ook door de opstelling en faciliteiten van KPn. dit 

bedrijf is daar bewust mee bezig. Bij veel ande-

ren moet dat nog groeien.” 

Toch liggen veel ceo’s en directeuren nog niet 

wakker van ‘duurzame inzetbaarheid’ als the-

ma. Thewessem: “Begrijpelijk, maar veel ach-

terliggende thema’s hebben wel hun aandacht. 

Zoals een kwalitatieve mismatch in hun bezet-

ting of een diversiteitsprobleem binnen hun 

personeelsbestand. Onderliggend gaat dat over 

duurzame inzetbaarheid. Meer focus daarop, kan 

deze issues helpen oplossen.”

Bewustzijn
KPn heeft de afgelopen jaren onder medewer-

kers gewerkt aan bewustzijn over organisatie-

veranderingen en werken aan inzetbaarheid. 

Bijvoorbeeld met een speciale campagne (ik & 

KPn) en een inzetbaarheidbudget (1.000 euro per 

jaar) om voor de langere termijn te werken aan 

inzetbaarheid (los van de huidige functie). Sinds 

2013 zijn er ook nieuwe instrumenten, zoals: in-

terne oriëntatiestages en een vrijwillige demo-

tieregeling.

de omslag bij de afdeling customer services 

9

Met aandacht voor preventieve mobiliteit en duurzame inzetbaarheid en invoering van prestatiema-
nagement heeft de afdeling customer services de jaarlijkse uitstroom ongeveer op hetzelfde niveau 
gebracht als de natuurlijke reductie van werk (5%). dit zorgt voor stabiele klantrelaties. Binnen heel 
KPn zijn er jaarlijks gemiddeld 300 outplacementtrajecten (herplaatsingsscore: 80%).

Resultaten
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Grotere arbeidsmobiliteit is volgens Thewessem hard nodig. door snelle veranderingen bij 

organisaties en om werknemers nieuwe zekerheden te bieden. “de traditionele baanzeker-

heid is verleden tijd en het sociale vangnet van de overheid wordt kleiner en soberder. Het 

gaat er nu om nieuwe werk- en inkomenszekerheid te scheppen. Meer arbeidsmobiliteit en 

duurzame inzetbaarheid zijn daarvoor essentieel.”

Werknemers in beweging krijgen en regie geven over hun loopbaan, is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. “Of het lukt, is ook afhankelijk van 

Het succes van arbeidsmobiliteit is sterk afhankelijk van de mate waarin 

werknemers regie nemen over hun loopbaan. Volgens operationeel directeur 

Frank Thewessem van Randstad HR Solutions hebben sociale partners een 

belangrijke rol bij het opstellen van sociale plannen. “Alleen een zak geld 

meegeven, belemmert juist dat werknemers de regie nemen.”

Randstad HR Solutions ziet taak voor sociale partners

Zak geld belemmert eigen regierol

is na vijf jaar bijna afgerond en heeft gezorgd 

voor stabiliteit. de jaarlijkse uitstroom (deels 

natuurlijk) ligt ongeveer gelijk aan de natuur-

lijke reductie van werk (5%), onder andere door 

toenemende selfservice voor klanten. Setz: “Veel 

medewerkers zitten nu op de juiste plek en de 

lage uitstroom zorgt merkbaar voor stabiliteit in 

onze relaties met klanten. die waarderen dat. 

een aandachtspunt is wel dat de lage uitstroom 

ook zorgt voor weinig frisse instroom. Voor de 

vergroting van interne mobiliteit en een ‘fris-

se blik’ op de werkvloer blijken interne stages 

waardevol. Medewerkers doen dat niet alleen 

voor zichzelf, maar delen hun ervaringen ook 

met collega’s, bijvoorbeeld doordat ze een vi-

deofilm maken.” 

KPn ondersteunt de kennisontwikkeling en 

duurzame inzetbaarheid van medewerkers met 

de eigen KPn Academy, waar medewerkers (ver-

plicht en optioneel) opleidingen volgen. 

de betrokkenen noemen als belangrijkste succesfactoren de focus in de lijn op preventieve mobiliteit 
en duurzame inzetbaarheid om gedwongen mobiliteit te voorkomen. Als werkgever investeert KPn 
in duurzame inzetbaarheid: financieel en met goede faciliteiten. Ook de uitbesteding van outplace-
menttrajecten aan specialisten wordt als belangrijke stap gezien.

Wat kunnen anderen hiervan leren?
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Lessen en tips

Belangrijke succesfactoren
volgens betrokkenen:

• Voorkom dat gedwongen mobiliteit ontstaat
 door te investeren in preventieve mobiliteit
 en duurzame inzetbaarheid.

• Als werknemers vrij kunnen kiezen tussen geld 
 of een mobiliteitstraject kiezen ze meestal voor  
 geld, terwijl dat voor hun toekomstperspectief  
 vaak niet het beste is.

• Voor werkgevers investeren in arbeidsmobiliteit, 
 moet vaak eerst de pijn van een reorganisatie 
 gevoeld worden. 

• een positief bijeffect van externe outplacement  
 is dat de psychologische band met de bestaande  
 werkgever direct wordt ‘doorgeknipt’. 
 dat stimuleert om direct zelf de regie te nemen.

Tips:

• Laat mobiliteitsondersteuning altijd onderdeel  
 van de oplossing zijn. Geld alleen levert geen  
 structurele inkomenszekerheid op.

• invoering van prestatiemanagement kan 
 stimuleren dat medewerkers de regie nemen over  
 hun eigen loopbaan.

• interne stages kunnen waardevol zijn om de 
 interne mobiliteit te vergroten.

• Uitbesteding van mobiliteitstrajecten aan een  
 specialist kan (ook voor kleinere organisaties)  
 zorgen voor goede resultaten, met behoud van  
 focus op eigen de kernactiviteit(en).

hoe de sociale partners sociale plannen maken. nu hebben medewerkers vaak de keuze 

tussen geld of een mobiliteitstraject. dan kiezen ze vaak voor geld en kopen bijvoorbeeld 

een nieuwe caravan. Maar dan hebben ze nog geen nieuwe baan. daarmee krijgen ze 

nieuw perspectief. Als HR-dienstverlener kunnen wij werkgevers en werknemers hierbij de 

komende jaren ook meer ondersteunen.”

Het bewustzijn moet ook groeien bij kleinere werkgevers. “Zij hebben zelf vaak niet de 

faciliteiten om arbeidsmobiliteit goed te organiseren. Juist voor hen is prestatiegericht uit-

besteden van dit specialisme - zoals KPn doet - interessant. dan kunnen zij zich blijven 

richten op hun kernactiviteit. Maar voor geïnvesteerd wordt in arbeidsmobiliteit, moet vaak 

eerst de pijn van een reorganisatie gevoeld worden. dat is zonde, want preventie kan die 

gedwongen mobiliteit helpen voorkomen.”

9

“De herplaatsingscore ligt al jaren stabiel rond 80%.” 
 Tom Plug, lead HR strategy & innovation KPn

“Alleen een zak met geld meegeven, 
 belemmert dat werknemers de regie nemen.”
 Frank Thewessem operationeel directeur Randstad HR Solutions
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TRAnSiTieBedRiJF WZW10

Transitie: Uit-, door- en instroom.

Sector:  Zorg en welzijn.

Doel: Begeleiding van-baan-naar-baan  met eigen 
transitiebedrijf.

 
Trajecten in 2015: 60 (tot mei 2015). 

Transitiemiddelen: E-profiel en e-portfolio 
voor medewerkers, competentie- en 
typeringstest, individuele en groepsgesprekken, 
sollicitatietrainingen, jobsearching.

Betrokken partijen: Transitiebedrijf van 
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn en 65 leden 
(waaronder Zorgcentra de Betuwe). 

Kern van de aanpak: Medewerkers maken een 
e-profiel en tests en worden begeleid tijdens vier 
tot zes individuele en groepsgesprekken. Ze kunnen 
sollicitatietrainingen volgen en worden door het 
transitiebedrijf ondersteund met jobsearching. 

Gelderse zorgwerkgevers delen expertise en doorstroommogelijkheden

Leer medewerkers vooral zelf kiezen

Met een eigen transitiebedrijf helpt Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn (WZW) 

in Gelderland haar 65 leden om medewerkers te begeleiden van-baan-naar 

-baan. Nu zijn dat vooral nog uitstroomtrajecten. Op termijn moeten dat steeds 

meer in- en doorstroomtrajecten worden. Recent zijn 11 uitstroomtrajecten 

gestart bij Zorgcentra De Betuwe.
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Zorgcentra de Betuwe is een zorgorganisatie 

met negen woonzorglocaties in het rivieren-

gebied. daarnaast wordt thuiszorg, dagvoor-

ziening en intensieve verpleging geboden 

door bijna 900 medewerkers (van wie 80 

flexkrachten). Veranderende regelgeving en 

toenemende complexiteit van de zorg zorgt 

voor veel organisatieveranderingen. “en bo-

ventalligheid op lagere zorgfuncties: niveau 

1 en bij facilitaire diensten, management en 

staffuncties. Aanvankelijk waren 58 mede-

werkers boventallig. na individuele gesprek-

ken kon een deel intern doorstromen naar 

een andere functie,” schetst manager p&o 

Maud dijk.

Veel zorgmedewerkers op niveau 1 (vooral 

zorgassistenten) zijn opgeleid naar niveau 2 

(meer vraag). “Maar niet iedereen wil of kan 

dat,” zegt dijk. “Uiteindelijk bleven 11 men-

sen over voor outplacement door WZW. Zorg-

medewerkers en medewerkers van facilitaire 

diensten, management en staf.” een grotere 

flexibele schil had het probleem volgens Dijk 

niet opgelost. “Het helpt wel, maar was niet 

dé oplossing voor deze transitie. daarvoor is 

de veranderdruk op zorginstellingen te groot. 

Het zou wel schelen als transities eerder 

kunnen starten. Wij willen meer preventieve 

doorstroming realiseren.”

Transitiebedrijf
Bijscholing van alle oorspronkelijk boven-

tallige medewerkers heeft de werkgever zelf 

georganiseerd in samenwerking met een ROC 

(BBL en verkorte individuele trajecten). Ver-

volgens zijn de outplacementtrajecten uit-

besteed aan het transitiebedrijf van WZW 

(gemiddelde kosten per traject 1.960 euro, 

exclusief subsidie). Het transitiebedrijf ging 

begin 2015 officieel van start. “Zij hebben de 

expertise, capaciteit en contacten: bij 65 le-

den en in andere sectoren. Bovendien is een 

onafhankelijke loopbaanbegeleider van bui-

ten de eigen organisatie een voordeel bij uit-

stroomtrajecten.”

Het transitiebedrijf van de werkgeversvereni-

ging is opgezet met subsidie van de provin-

cie Gelderland, na een congres in 2013 over 

het Gelders Arbeidsmarkt Model (zie kader-

tekst). Het is bedoeld om de 65 leden te on-

dersteunen bij mobiliteitsvraagstukken. Het 

bleek een gewenste schakel om transities te 

bevorderen tussen de leden én naar andere 

sectoren. Omdat veel zorg- en welzijnsorga-

nisaties voor dezelfde uitdagingen staan, zijn 

er volgens loopbaancoach ellen Bol van het 

transitiebedrijf intersectoraal de meeste mo-

gelijkheden. “Belangrijke voorwaarden om 

die mobiliteit te vergroten, zijn bijscholing 

en het inzichtelijk maken van competenties,” 

aldus Bol. 

Expertise uitwisselen

10

“ Kiezen betekent soms ook: loslaten. Bijvoorbeeld de zekerheid van een vast contract 
 inruilen voor een tijdelijk contract dat nieuwe kansen biedt.”
 ellen Bol, loopbaancoach transitiebedrijf WZW
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Binnen het transitiebedrijf wisselen de leden 

onderling medewerkers en expertise uit. er 

kan bijvoorbeeld een beroep worden gedaan 

op één van de zes loopbaancoaches bij leden. 

Zoals Bol, die mobiliteitsmanager is bij zorg- 

instelling Pro Persona. 

Voor een traject maken medewerkers online 

een e-profiel en e-portfolio. Ze maken ook 

een competentie- en een typeringstest. daar-

na volgen vier tot zes individuele gesprekken 

en groepsgesprekken (o.a. voor intervisie). 

Ook kunnen (sollicitatie)workshops gevolgd 

worden. Uiteindelijk volgt een module job- 

searching om geschikte banen te vinden. 

Ook de 11 medewerkers van Zorgcentra de 

Betuwe hebben dit traject doorlopen. Bol: 

“Uiteindelijk moeten medewerkers het zelf 

doen. ik kan hen geen baan garanderen. Het 

belangrijkste is dat zij leren kiezen. Als zij 

weten wat ze willen, kan ik hen helpen ont-

wikkelen. Kiezen betekent soms ook: losla-

ten. Bijvoorbeeld de zekerheid van een vast  

contract inruilen voor een tijdelijk contract 

dat nieuwe kansen biedt. Of iemand dat 

durft, is ook afhankelijk van zijn levensfase 

en omstandigheden. individuele gesprekken 

zijn belangrijk voor dat maatwerk.”

Ontwikkelfase
Het transitiebedrijf zit in 2015 nog in de ont-

wikkelfase. de belangrijkste taken zijn volgens 

manager Carla van dijk: werkgevers verbinden, 

faciliteren en hen inspireren. in 2015 liepen 

er tot mei zo’n zestig trajecten (van elf werk- 

gevers) bij het transitiebedrijf. Van dijk schat 

dat daar dit jaar zeker nog honderd bij ko-

men. “Het gaat nu vooral om uitstroomtra-

jecten bij boventalligheid. Op termijn worden 

door- en instroom ook steeds belangrijker. 

Met een netwerk van 65 leden kunnen werk-

gevers natuurlijk heel goed hun flexibele schil 

delen.”

Ook Maud dijk van Zorgcentra de Betuwe 

ziet mogelijkheden voor verbreding van de  

samenwerking. “een grotere gezamenlijke  

arbeidsmarkt biedt goede mogelijkheden voor  

doorstroom en ontwikkelkansen van mede-

werkers. En voor gezamenlijke flexibilisering. 

dat is een grote uitdaging. de overheid wil 

flexibeler zorgaanbod, maar tegelijkertijd 

wordt het ons moeilijker gemaakt om een 

flexibele schil te creëren. Samen kunnen we 

daarvoor nieuwe oplossingen creëren.”

Bij het transitiebedrijf van Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn zijn in 2015 circa 60 trajecten gestart 
(tussenstand tot mei 2015, uitkomsten nog niet bekend). naar verwachting komen daar in 2015 nog 
zo’n honderd trajecten bij. Van de tien outplacementtrajecten bij Zorgcentra de Betuwe waren er in 
april 2015 al vier afgerond. Zes liepen er nog. eén van de vier medewerkers is zelfstandig onderne-
mer geworden en één kon aan de slag bij een ander lid. Twee medewerkers bleken uiteindelijk toch 
intern aan de slag te kunnen in een andere functie. een kwalitatief resultaat is de netwerkvorming 
die tussen de leden is ontstaan.

Resultaten

“ Een grotere gezamenlijk arbeidsmarkt biedt goede mogelijkheden  
 voor doorstroom en ontwikkelkansen van medewerkers.”
 Maud dijk, manager p&o zorgcentra de Betuwe



74    Veilig oversteken

10  

Lessen en tips

Belangrijke succesfactoren
volgens betrokkenen:

• Werkgevers die kiezen voor samenwerking
 vanuit gezamenlijk belang.

• door eerder te starten met transities, kan meer  
 preventieve doorstroming gerealiseerd worden.

• Samen werknemers en expertise delen.

• Stimuleer dat medewerkers leren kiezen wat zij  
 willen en faciliteer dat.

Tips:

• Arbeidsmobiliteit moet je ‘doen’: ga aan de slag  
 en ontdek wat in de eigen praktijk werkt. 

• een loopbaanbegeleider van een andere werk-
 gever kan trajecten bevorderen, omdat hij voor  
 medewerkers minder snel ‘partij’ is.

Betrokkenen noemen als belangrijkste succesfactor: werken vanuit een gezamenlijk belang. dat vereist ver-
trouwen dat onderling moet groeien. Werkgevers moesten eerst overwinnen dat ze medewerkers en exper-
tise gaan delen, in plaats van elkaar te beconcurreren. een andere les is het ‘anders durven doen’. niet de  
samenwerking ontwerpen aan een tekentafel, maar in de praktijk beginnen en laten groeien. dan blijkt wat 
wel en niet werkt. Andere werkgevers zijn geïnteresseerd in de digitale profielen die het transitiebedrijf ge-
bruikt. De tests die medewerkers hiervoor maken, blijken waardevol bij het matchen én solliciteren (zelfin-
zicht). 

Wat kunnen anderen hiervan leren?

“ Werkgevers verbinden, faciliteren en hen inspireren, dat is onze  
 belangrijkste taak.”  Carla van dijk, manager transitiebedrijf WZW

Het transitiebedrijf van Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn (WZW) werkt volgens de  

principes van het Gelders Arbeidsmarkt Model (GAM). dit is gericht op modernisering van 

de regionale arbeidsmarkt. Met meer intersectorale samenwerking, transities en nieuwe 

werkvormen zoals job carving en job rotation.

Andere uitgangspunten van het GAM zijn:

• Vraag van de werkgever. 

• Zelfregie van het individu.

• Focus op werkzekerheid (i.p.v. baanzekerheid).

• initiatieven verbinden voor kennisdeling en –ontwikkeling.

• expertise bij werkgevers optimaal benutten en inzetten.

Gelders Arbeidsmarkt Model
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1. Werkgevers en werknemers moeten tot nu 
toe eerst ‘pijn’ voelen, voordat zij actie on-
dernemen en arbeidsmarkttransities realise-
ren. Dat geldt voor gedwongen en preventie-
ve mobiliteit. 
Werkgevers én werknemers ondernemen zon- 

der dwingende reden (nog) geen actie. Om 

preventieve mobiliteit aantrekkelijker te  

maken, moeten de loopbaan, behoeften en 

capaciteiten van werknemers centraal staan 

(in plaats van de belangen van organisaties 

en sectoren). Uiteindelijk hebben ook orga-

nisaties belang bij goed inzetbare medewer-

kers. Cruciaal is meer bewustwording over 

de noodzaak van arbeidsmobiliteit bij werk-

gevers en werknemers. daarvoor is goede en 

tijdige communicatie belangrijk. Werkgever 

en werknemer moeten samen in gesprek over 

loopbanen. Transities zijn nu vaak nog ‘eng’ 

voor medewerkers, zeker als zij lang in dienst 

zijn. 

2. Stimuleer vroegtijdige arbeidsmobiliteit 
want voorkomen is beter dan genezen. Ook 
bij tijdelijke initiatieven geven initiatief- 
nemers aan de volgende keer liever preven-
tief te werken. Dat getuigt namelijk van goed 
werkgeverschap en helpt negatieve effecten 
van reorganisaties voorkomen.
dit blijkt uit meerdere praktijkvoorbeelden 

en het visiestuk van experts. Vroegtijdige  

gesprekken zijn essentieel, niet alleen tussen 

werkgever en werknemer, maar ook tussen  

werkgevers onderling. dat kan binnen sectoren,  

maar liever nog intersectoraal (regionaal). 

Vertrouwen is cruciaal voor de samenwerking. 

Structurele regionale samenwerkingsverban-

den bevorderen arbeidsmobiliteit en voor- 

komen gedwongen transities.

>

Wat kunnen we leren van de tien praktijkvoorbeelden en de visie van experts? 

TNO maakte een analyse met de focus op twee gebieden: de aanleiding voor 

transities en acties om arbeidsmobiliteit te vergroten. Meer lessen op detail-

niveau staan vermeld bij ieder afzonderlijk praktijkvoorbeeld.

COnCLUSieS

De aanleiding van transities
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3. Een belangrijk moment voor de ont-
wikkeling van werknemers bij gedwongen 
transities is het keuzemoment tussen een 
mobiliteitstraject en ‘de zak met geld’. Als 
werknemers niet goed worden begeleid en 
voorgelicht over de effecten van ontslag, 
kiezen ze eerder voor geld. Dit is nadelig 
voor hun perspectief op de arbeidsmarkt.
Mobiliteitstrajecten kunnen in veel gevallen 

aantrekkelijker worden gemaakt voor werkne-

mers. Verschillende praktijkvoorbeelden (o.a. 

Ymere en Aldel) tonen aan dat goede en vroeg-

tijdige communicatie daaraan bijdraagt. Ook 

is belangrijk dat medewerkers een realistisch  

arbeidsperspectief hebben voor de toekomst.  

een sociaal plan met goede afspraken over  

begeleiding en opleidingen kan ook stimu-

leren dat werknemers kiezen voor een mo-

biliteitstraject. daarnaast kan een belas-

tingvoordeel over de transitievergoeding bij 

het volgen van een traject (zoals bij SSWF)  

stimulerend werken. een zwak punt van 

de huidige transitievergoeding is de vrije  

besteedbaarheid. de vergoeding hoeft nu niet 

te worden ingezet voor bij- of omscholing. 

4. Tijdens werk investeren in opleiding en 
ontwikkeling zorgt ervoor dat mensen met 
relatief weinig trainingsmiddelen weer op 
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Acties om arbeidsmobiliteit te vergroten

weg geholpen kunnen worden. Bij gedwon-
gen transities wordt vaak een aantal vaste 
hulpmiddelen ingezet.
de volgende succesvolle hulpmiddelen zijn 

vaak gezien bij de tien praktijkvoorbeelden:

• Transparante en duidelijke voorlichting  

vanaf het eerste moment, zodat medewerkers 

weten wat ze kunnen verwachten: van een mo-

biliteitstraject en voor hun financiële situatie. 

• Combinatie van groeps- en individuele  

gesprekken. door groepsgesprekken zien mede 

werkers dat zij niet alleen staan. Ze kunnen 

elkaar helpen (motiveren en netwerken) en 

emoties delen. Bij individuele gesprekken is er 

ruimte voor maatwerk en specifieke aandacht 

voor de persoon. de combinatie met groeps-

sessies wordt herhaaldelijk genoemd als 

succesfactor.

• Het in kaart brengen van competenties en 

updaten van sollicitatievaardigheden. Zeker  

voor werknemers die al lange tijd bij een 

werkgever werken, is het belangrijk dat zij 

thuis raken in het ‘moderne’ solliciteren. Bij-

voorbeeld met hulp bij het actualiseren van 

hun cv en door het aanbieden van Linke-

din-trainingen. 

•iedere medewerker heeft een op maat ge-

maakt programma nodig, aansluitend op zijn/

haar (proces)tempo en behoeften. dat is ook 

• Late
 bewustwording
• Sectorale
 financiering

• Sectorale
 financiering
• CAO’s
• Korte termijn visie

Ba
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•  Intermediair
•  Breed netwerk
•  Tijdige en
 transparante 
 voorlichting

•  Regionaal netwerk
•  Leercultuur
•  Gespreksvoering
•  Intersectorale
 matching op
  competentie
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n
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Duurzame van-werk-naar-werktransities

Curatieve transities Preventieve transities



76    Veilig oversteken Veilig oversteken    77

Co
n

cl
u
si

es

“ Intermediairs hebben 

 veel kennis en ervaring  

 in huis om snel in actie 

 te komen.”

belangrijk bij de financiële ondersteuning (zie 

SSWF-case).

• Opleidingsbudgetten: een vast bedrag, col-  

lectief of flexibel.

• Belangrijk in vrijwel alle praktijkvoor-

beelden is hulp aan werknemers bij ‘rouw- 

verwerking’ van baanverlies. Om daarna de 

blik weer op de toekomst te richten. een werk-

nemer moet het heft in eigen handen nemen. 

de trigger hiervoor is nu vaak (nog) de gevoel-

de pijn (conclusie 1). Om curatieve mobiliteit te 

vervroegen naar preventieve, moeten werkne-

mer en werkgever dit besef al eerder hebben.  

Hierbij kunnen structurele hulpmiddelen (zo-

als loopbaangesprekken, loopbaanchecks en  

interne stages) extra ondersteuning bieden.

5. Inschakelen van private intermediair helpt 
bij zorgvuldig opzetten mobiliteitstrajecten. 
een belangrijke succesfactor is het zorgvuldig 

opzetten en uitvoeren van mobiliteitstrajec-

ten.  dit kost tijd en energie. Bij reorgani-

saties is het voor werkgever én werknemer 

hard werken om alles weer op de rails te 

krijgen. Outsourcen van mobiliteitstrajecten 

of outplacement aan een intermediair kan 

voor werkgever en werknemer positief zijn. 

de werkgever ontlast zijn eigen organisatie, 

waar (in overlevingsstand) vaak de tijd ont-

breekt om medewerkers zorgvuldig te bege-

leiden. die energie kan worden gestoken in 

het opbouwen van de nieuwe organisatie. 

Tegelijkertijd kunnen vertrekkende werkne-

mers letterlijk en figuurlijk afstand nemen 

van hun oude werk en een nieuwe start ma-

ken. Zorgvuldige outplacement kan boven-

dien het functioneren van blijvende werk-

nemers positief beïnvloeden, doordat zij niet 

blijven ‘meerouwen’ als zij zien dat vertrek-

kende collega’s in goede handen zijn.

intermediairs hebben bovendien veel kennis 

en ervaring in huis om snel in actie te ko-

men. Belangrijk is wel dat zij niet gaan voor 

‘de snelle winst’, maar inzetten op duurzame 

samenwerking en bemiddeling.

6. Intersectorale mobiliteit biedt meer pers- 
pectief dan op sectoraal niveau. 
Schommelingen in de sectorale conjunc-

tuur zijn beter op te vangen in een regio 

(met verschillende sectoren) dan binnen de 

sector. Bovendien zijn werknemers vaak re-

giogeoriënteerd en dus gebaat bij een goed 

netwerk van werkgevers in hun directe om-

geving. Tijdens mobiliteitstrajecten worden 

competenties al wel regelmatig in kaart ge-

bracht, maar matching gebeurt vaak nog op 

functies. Ook als nieuw werk in een andere 
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“ Er is meer

 aandacht nodig    

 voor werkend leren.”
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sector wordt gevonden (vaak functies met veel 

overeenkomsten). de matching kan nog een 

stap verder gaan door intersectoraal te mat-

chen op competenties. dit biedt mooie kan-

sen voor de toekomst. Het praktijkvoorbeeld 

rond het Gelders Arbeidsmarkt Model (GAM) 

onderstreept dit.

7. Een groot netwerk van diverse stakeholders 
helpt bij het vergroten van arbeidsmobiliteit.
door het hele land zien we een groeiend 

aantal duurzame, regionale samenwerkings-

verbanden ontstaan. die brengen partijen 

samen op basis van een gezamenlijk (regi-

onaal) belang en faciliteren een sterk net-

werk waarin werkgevers elkaar vertrouwen. 

deze initiatieven vergemakkelijken het voor 

bedrijven om hun netwerk uit te breiden en 

onderhouden. deze netwerken faciliteren de 

van-werk-naar-werktransities. een interme-

diair kan hierbij eventueel ondersteuning bie-

den. Ook de aansluiting van het onderwijs bij 

deze netwerken kan bijdragen aan de duur-

zaamheid en effectiviteit van de netwerken. 

Volgens de experts is er bovendien meer aan-

dacht nodig voor werkend leren. Hier kunnen 

werkgevers en werkgeversnetwerken nadruk-

kelijk een rol in spelen, bijvoorbeeld met snuf-

felstages of detacheringen.
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De initiatiefnemers van deze uitgave

ABU - Brancheorganisatie ABU maakt zich sterk voor het verbeteren van transities op de arbeidsmarkt.  

Zowel van niet-werk naar werk als van-werk-naar-werk. de arbeidsmarkt wordt steeds dynamischer en  

flexibeler. Werkenden maken gedurende hun loopbaan vaker een overstap en wisselen makkelijker van  

arbeidspositie. Om deze transities soepeler te laten verlopen, zijn partijen nodig die dat ondersteunen. dat 

kunnen regionale werkgeversinitiatieven zijn, maar ABU-leden kunnen daar als intermediair ook een belang-

rijke rol in spelen. Zowel curatief (als werknemers zo snel mogelijk weer ergens anders aan de slag moeten 

worden gebracht) als preventief (wanneer werknemers gedurende hun dienstverband ondersteund worden 

om duurzaam inzetbaar te blijven). een intermediair heeft goed zicht op kansen op de arbeidsmarkt, kan 

werkenden adviseren over mogelijkheden en begeleiden naar deze nieuwe uitdaging.  de duur van het traject 

blijft daardoor kort en de kosten van de transitie laag. Zo leveren private intermediairs een belangrijke bijdrage 

aan de huidige dynamische arbeidsmarkt, zowel voor werkgevers als voor werkenden.

AWVN - Werkgeversorganisatie AWVn zet zich in voor een effectieve en inclusieve arbeidsmarkt voor werk-

gevers. Met haar 7.500-banenplan levert zij een actieve bijdrage (onder meer door regionale workshops en 

individueel advies aan leden) aan het oplossen van het maatschappelijke vraagstuk om mensen met een 

beperking aan het werk te helpen. Ook participeert AWVn als werkgeversvertegenwoordiger in het bestuur van 

12 regionale Werkbedrijven. AWVn werkt aan preventie met advies over duurzame inzetbaarheid. Bij de regio-

nalisering van de arbeidsmarkt is AWVn betrokken bij diverse van-werk-naar-werkinitiatieven (bij afspraken 

over sociale plannen en advies over mobiliteitstrajecten), om de transities van werkenden op de arbeidsmarkt 

te faciliteren. Deze transities komen op de flexibiliserende arbeidsmarkt steeds vaker voor. Snelle transities 

verkleinen het risico op inkomensderving voor werkenden en van-werk-naar-werknetwerken verlagen de 

wervings- en selectiekosten voor werkgevers.

TNO - Kennisorganisatie TnO heeft als doel het duurzaam versterken van concurrentiekracht van bedrijven en 

het versterken van de samenleving. Binnen het thema arbeid zet TnO zich onder andere in voor een innova-

tieve en inclusieve arbeidsmarkt. in regionale proeftuinen ontwikkelt TnO kennis en interventies voor sociale  

innovaties binnen het bedrijfsleven en stimuleren we regionale samenwerkingsverbanden. eén van de centrale  

onderzoeksvragen hierbij is hoe regionale samenwerkingsverbanden kunnen bijdragen aan de duurzame 

inzetbaarheid en mobiliteit van werknemers en de behoefte aan flexibiliteit van werkgevers.
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