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De noodzakelijke omslag van baan- naar werkzekerheid betekent een andere visie 
op arbeidsmarktvraagstukken, waarbij de regio steeds vaker het beleidsmatige 
speerpunt vormt. Optimale in-, door- en ook uitstroom van personeel vragen
samenwerking in de regio, in netwerken van bedrijven, kennisinstellingen en 
soms ook onderwijsorganisaties. In dit artikel een beschrijving van een aantal 
vernieuwende arrangementen en experimenten.

Jouke Post

Experimenteren op de 
regionale arbeidsmarkt

Laat duizend bloemen bloeien

Allereerst zal worden ingezoomd op de achtergronden, 
oorzaken, kansen en knelpunten van werkzekerheid als 
beleidsideaal, waarbij het accent zal liggen op werken-
den en de preventie van werkloosheid. Vervolgens zal 
worden ingegaan op het toenemend belang van de 
noodzakelijke institutionele vernieuwing door de regio-
nalisering van het arbeidsmarktbeleid voor werkenden 
en werkzoekenden, zoals onder andere door de SER 

bepleit in zijn advies over het voorkomen en beperken 
van werkloosheid (SER, 2015). In het laatste deel krijgt 
de actualiteit en concretisering van deze vernieuwing 
aandacht door de beschrijving van een aantal regionale 
SER-pilots, uitgevoerd door James en de CNV, bedoeld 
als experimenten voor de toekomstige arbeidsmarktin-
frastructuur (TAW). 
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Hoofdartikel

Balans tussen zekerheid en bescherming: 
flexicurity en werkzekerheid 
In beleidsmatige zin is vanaf de jaren negentig 
door met name de Tilburgse hoogleraar Wilthagen 
aandacht gevraagd voor het combineren van de 
gewenste flexibiliteit op de arbeidsmarkt met de 
gewenste zekerheid en bescherming in de soci-
ale zekerheid. Hij is de initiator geweest van een 
Europese beweging gericht op ‘flexicurity’: “een 
beleidsstrategie die probeert bewust en tegelijkertijd 
de flexibiliteit van arbeidsmarkten, arbeidsorga-
nisaties en arbeidsverhoudingen te vergroten, en 
aan de andere kant zekerheid – werkzekerheid en 
inkomenszekerheid – te vergroten, in het bijzonder 
voor zwakke groepen in en buiten de arbeidsmarkt” 
(Wilthagen, 2012).
In dit streven naar flexicurity is een belangrijke rol 
weggelegd voor het realiseren van de omslag van 
baanzekerheid naar (regionale) werkzekerheid: “een 
op ervaringen gestoeld vertrouwen dat werknemers 
wanneer daartoe aanleiding bestaat bij hun werkge-
ver een andere functie of bij een andere werkgever 
in een andere baan hun loopbaan kunnen vervol-
gen” (WRR, 2007). Borghouts-van de Pas (2012) 
komt tot een bredere definitie, waarin de relevantie 
van dit concept voor de totale beroepsbevolking 
wordt geaccentueerd: “De mogelijkheid voor 
werklozen en inactieve personen om de transitie te 
maken van werkloosheid naar werk (re-integratie/
activering) en de mogelijkheid voor werknemers 
om aan het werk te blijven, niet noodzakelijkerwijs 
in dezelfde baan bij dezelfde werkgever (van-werk-
naar-werk).”

Werkzekerheid verschilt echter in een belangrijk 
aantal opzichten van baanzekerheid, waardoor het 
een complex en ook ambigu concept is. Baanze-
kerheid is een begrip dat een concreet, statisch en 
individueel karakter heeft en aan het ‘hier en nu’ kan 
worden gekoppeld (Dekker, 2012). Het (juridische) 
referentiepunt voor baanzekerheid vormt de arbeids-
overeenkomst voor onbepaalde tijd (Zekic, 2014); 
baanzekerheid is dus ook makkelijker via wetgeving 
te realiseren (de Beer, 2011). Werkzekerheid daaren-

tegen heeft een meer abstract, dynamisch, collectief 
en toekomstgericht karakter en is primair gericht 
op continuïteit in de loopbaan. De spil van werk-
zekerheid lijkt dus vooral te worden gevormd door 
dynamische begrippen als inzetbaarheid, scholing 
en transitievaardigheden. 
Werkzekerheid is een collectief beleidsideaal met een 
individueel (maatwerk)karakter, omdat:
• bij werkzekerheid per definitie meerdere partijen 

betrokken zijn (in ieder geval meerdere werkge-
vers en instituties);

• het gaat over de toekomstige kansen van een 
uniek individu op de interne en externe ar-
beidsmarkt; 

• werkzekerheid tot uitdrukking komt in een indi-
vidueel en (meestal) abstract vertrouwen over 
de eigen kansen van dat individu. 

De regio als speerpunt
Oplossingen voor knelpunten op de arbeidsmarkt 
en in de sociale zekerheid worden in toenemende 
mate gezocht in het versterken van de onderlinge 
wisselwerking en samenwerking tussen arbeidsorga-
nisaties en instituties in beide domeinen. 
Beukema (2013) geeft in haar pleidooi voor duur-
zaam hrm aan dat de netwerksamenleving een ster-
kere uitwerking in de regio nodig heeft, in de vorm 
van diverse regionale samenwerkingsverbanden 
rond arbeidsvraagstukken. Ook Wilthagen (2012) 
bepleit onder de noemer ‘Triple Helix’ regionale net-
werksamenwerking tussen de markt, kennisinstitu-

ten en de (lokale) overheid. Werkgevers proberen in 
deze verbanden werkloosheid van hun werknemers 
te voorkomen door in diverse varianten regionale 
‘arbeidspools’ te vormen, waardoor van-werk-
naar-werktransities soepeler en goedkoper kunnen 
verlopen. Deze van werk-naar-werkbegeleiding van 

Vertrouwen blijkt een sleutelbegrip 
en cruciale voorwaarde
in de samenwerking
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werkenden in diverse vormen van regionale netwerk-
samenwerking van werkgevers (onder andere het zo-
genaamde Maasland model en Brainport Eindhoven) 
is geïnspireerd door de Zweedse transitiefondsen. 
Driekwart van de Zweedse beroepsbevolking valt 
onder een dergelijk transitiefonds. Concreet komen 
boventallige werknemers al dan niet tijdelijk in dienst 
van een ‘transfercentrum’ en worden bij andere 
werkgevers in de regio geplaatst. Het voorkomen 
van individuele werkloosheid door middel van het 
creëren van regionale werkzekerheid voor werken-
den en werkzoekenden vormt een van de centrale 
doelstellingen van deze transfercentra. 

Arbeidsmarktbeleid heeft in toenemende mate dus 
een regionaal karakter en ook in de nieuwe verzor-
gingsstaat wordt het belang van de regio sterk be-
nadrukt. De centrale gedachte is dat in de regionale 
economie meer maatwerk kan worden geleverd en 
dat arrangementen kunnen ontstaan die recht doen 
aan de specifieke context van bedrijven en institu-
ties op de regionale arbeidsmarkt. Hierbij werken 
organisaties samen in bepaalde ketens, op basis van 
gedeelde belangen, horizontale gelijkwaardigheid en 
een veronderstelde meerwaarde van de betrokken 
partners in het netwerk (Geuijen, 2011). 

Naar een nieuwe arbeidsmarkt: Sociaal Ak-
koord en SER-Advies
In het door sociale partners in 2013 gesloten Sociaal 
Akkoord zijn door werkgevers en werknemers 
gezamenlijk voorstellen gedaan om een infrastruc-
tuur voor de regionale arbeidsmarkt en de sociale 
zekerheid te ontwikkelen die “moet bijdragen aan 
werkzekerheid”. Per 1 januari 2020 worden de 
sociale partners verantwoordelijk voor het beleid ten 
aanzien van preventie, ondersteuning, bemiddeling 
en re-integratie rond werkloosheid. Daarnaast wordt 
een belangrijke plaats ingeruimd voor de regio; 
uitgangspunt vormen de 35 arbeidsmarktregio’s 
zoals die inmiddels in het verlengde van het Sociaal 
Akkoord zijn ontstaan. 
In de tekst van het Sociaal Akkoord wordt expliciet 
gerefereerd aan wat als een van de belangrijkste 

innovaties van die nieuwe infrastructuur kan worden 
gezien: “deze infrastructuur moet de (inter)sectorale 
aanpak van sociale partners op decentraal niveau 
verbinden met de initiatieven en het beleid voor de 
regionale arbeidsmarkt en vice versa. Ook moet zij 
de noodzakelijke (intersectorale) mobiliteit bevor-
deren zodat werknemers makkelijker overstappen 
van een krimpsector naar een groeisector” (Sociaal 
Akkoord, 2013, p. 8). Hierbij is ook de rol van de 
eveneens sectoraal georganiseerde O&O-fondsen 
in het geding (140 fondsen in 116 sectoren): zij 
worden geacht meer sectoroverstijgend te gaan 
samenwerken in bijvoorbeeld transitiefondsen. Uit 
onderzoek van het UWV blijkt dat in 2012 48 % 
van de werklozen nieuw werk vindt in een andere 
sector, waarvan 16 % in de uitzendsector, hetgeen 
het belang van intersectorale mobiliteit onderstreept 
(UWV, 2012, p. 12). 

Het SER-advies ‘Werkloosheid voorkomen, beperken 
en goed verzekeren’ (SER, 2015) sluit sterk aan bij 
deze afspraken van het Sociaal Akkoord. Kernpunt in 
het advies vormt het oprichten van regionale advies-
centra die ondersteuning kunnen bieden bij ontslag 
en het aanvragen van een ww-uitkering. Daarnaast 
richten ze zich op het inrichten van of doorverwij-
zen naar van-werk-naar-werktrajecten. Deze centra 
zijn complementair aan de dienstverlening van het 
UWV: zij richten zich primair op de preventie en/
of eerste fase van werkloosheid. In de nieuw op te 
richten centra is een belangrijke en uitvoerende rol 
weggelegd voor de sociale partners, met name de 
vakbonden. In zijn advies stelt de SER voor eerst een 
aantal regionale pilots in te richten, bedoeld om te 
innoveren en te experimenten met nieuwe vormen 
van dienstverlening en/of samenwerking tussen 
betrokken partijen. Zwaartepunt van de nieuwe 
infrastructuur ligt bij de fase voor het beroep op de 
WW en dus bij van-werk-naar-werk-trajecten. Op ba-
sis van een gedegen evaluatie van de pilots moeten 
uitspraken worden gedaan over de effectiviteit van 
de dienstverlening. 
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Regiopilots CNV en James
In onderstaand schema (CNV, interne publicatie) 
is in beeld gebracht waar de kloof in de dienstver-
lening aan werkenden en werkzoekenden zich be-
vindt. De verschillende fasen in deze keten kennen 
verschillende taken voor partijen uit het publieke 
domein, sociale partners en/of het private domein. 
Kort gezegd zijn de taken van het publieke domein 
gericht op werkzoekenden met een regionale uitvoe-
ring en zijn de taken van sociale partners gericht op 
werkenden met een sectorale, landelijke uitvoering. 
De scheiding van deze taken en het gebrek aan uit-
wisseling en samenwerking vormt een kloof tussen 
de verschillende fasen in deze keten. Vooral werken-
den met dreigend of aangezegd ontslag zijn slacht-
offer van deze kloof: op het moment dat zekerheden 
wegvallen en zij actief aan de slag zouden moeten is 
er weinig aandacht voor het individu.

De CNV en James participeren in een vijftal pilots 
rond de nieuwe infrastructuur (TAW-pilots). Deze 
pilots ontvangen subsidie op basis van cofinancie-
ring Dienstverlening Werkzoekenden en projecten 

Figuur 1. Kloof in de dienstverlening aan werkenden en werkzoekenden (bron: CNV/James)

Samenwerking en Regie Arbeidsmarkt (DWSRA). 
In dit artikel zullen drie van deze pilots worden 
beschreven.

Pilot 1: Adviescentra Friesland met het 
Leerwerkloket 
CNV/James en het Leerwerkloket (LWL) Fryslân 
werken in dit project intensief samen aan het 
bieden van ondersteuning aan (werkloze) werk-
zoekenden: mensen die korter dan zes maanden 
werkzoekend zijn t/m vastgeroeste werkenden 
om te werken aan actieve loopbaanontwikke-
ling. Het Leerwerkloket Fryslân ligt in een krimp- 
en anticipeergebied. Deze regio vraagt extra 
aandacht voor leven lang leren, om werkenden 
te richten op werkzekerheid in plaats van baan-
zekerheid. 
De pilotactiviteit beoogt met het project een 
community te bereiken, waar werkzoekenden, 
werkenden, werkgevers, vakbonden en over-
heid elkaar ontmoeten en versterken. UWV en 

Wat is werkplezier eigenlijk voor jou? Ik vroeg 
dat natuurlijk ook even op Twitter. Onder 
de antwoorden onder meer:
• Voor mij zit werkplezier in het delen van 

kennis en (samen)werken met mensen die 
je inspireren (Ellen).

• Werkplezier is vergeten dat het al laat is en 
willen doorgaan. Hele dag met je hobby 
bezig (Remco).

• Inspiratie, respect, vrijheid om je eigen 
beslissingen te nemen, fijne collega’s 
(Caroline).
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gemeenten zullen, onder andere via de werk-
pleinen, hierbij betrokken worden. Het platform 
economie en arbeidsmarkt van de provincie 
Friesland waarin gemeenten, VNO-NCW, MKB NL 
en onderwijsinstellingen zijn vertegenwoordigd, is 
geïnformeerd en aangesloten.
Doelstelling van deze pilot is werkenden en 
werkzoekenden bewust te maken van het belang 
om regie te nemen op de eigen loopbaan en het 
vinden van antwoorden op de vraag hoe mensen 
gestimuleerd kunnen worden tot proactief, zelfstu-
rend gedrag op het gebied van hun loopbaanont-
wikkeling. Daarnaast is het doel ook werkgevers 
bewust maken van dit belang en hun mogelijke 
rol daarin. Toekomst- en loopbaanontwikkeling 
moeten 'normaal' worden, zodat mensen elkaar 
hierin stimuleren en het onderwerp doorlopend 
aandacht krijgt. Door de kruisbestuiving van de 
kennis en kunde van CNV en het LWL Fryslân wor-
den krachten gebundeld om de beroepsbevolking 
in beweging te zetten. 

Pilot 2: Duurzame inzetbaarheid zorgt voor 
slagkracht in West-Brabant
In het kader van het versterken van de wendbaar-
heid en weerbaarheid van werknemers hebben 
de partners Stichting Netwerk MKB West-Brabant, 
Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging en 
CNV/James de handen ineengeslagen en een 
project ontwikkeld dat zich richt op de volgende 
speerpunten uit het programma van de Provincie 
Noord-Brabant ‘Naar een veerkrachtige arbeids-
markt 2016-2019’:
• iedereen doet mee
• sociale innovatie | MKB-versterking
Het doel van dit project is om innovatie op de 
arbeidsmarkt tot stand te brengen en de eco-
nomie te stimuleren door te zorgen dat er de 
komende jaren voldoende vakbekwame, weerbare 
en wendbare werknemers zijn waarmee in de 

regio West-Brabant de slagkracht van werkgevers 
middels duurzame inzetbaarheid wordt versterkt. 
Door actief aan de slag te gaan met de duurzame 
inzetbaarheid van werknemers wordt gewerkt aan:
• het behoud van werk voor oudere werkne-

mers > 55 jaar;
• realiseren van doorstroom van jongere mede-

werkers;
• creëren van instroom van werkzoekenden.
Dit project richt zich op een integrale aanpak. Er 
wordt gewerkt in een proeftuin aan de ontwik-
keling van ‘goed werknemerschap’ door be-
wustwording en activering rondom duurzame 
inzetbaarheid bij werknemers en aan ‘goed 
werkgeverschap’ door te zorgen dat de juiste 
randvoorwaarden binnen de bedrijven gecre-
eerd worden. Om het succes van dit project te 
garanderen wordt het project vormgegeven vanuit 
de werkgeversorganisaties BZW en MKB en vanuit 
de werknemersorganisatie CNV. Zo ontstaat naar 
de overtuiging van de projectpartners optimale 
slagkracht. De beoogde looptijd van het project is 
van 1 januari 2017 t/m 31 december 2018.
Binnen de proeftuin worden twintig bedrijven 
uit de regio West-Brabant geselecteerd die wil-
len deelnemen aan dit programma. Binnen dit 
netwerk van bedrijven wordt een samenwerking 
gestimuleerd die gaat leiden tot een uitwisseling 
van resultaten zodat makkelijker geleerd kan wor-
den van elkaar. Daarnaast wordt dit netwerk benut 
zodat werknemers zich elders kunnen oriënteren 
via stages, uitwisseling en mogelijk zelfs overstap. 

Pilot 3: Werken aan Werk: Project Regio-
naal Adviescentrum Zuidoost Nederland
FNV en CNV hebben afgesproken om in de regio 
Zuidoost-Nederland de samenwerking in het 
Adviescentrum vorm en inhoud te geven. Beide 
hebben zich gecommitteerd om onder de titel 
‘Werken aan Werk’ te werken aan persoonlijke 
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dienstverlening voor werkenden die met werk-
loosheid worden bedreigd (zes maanden voor 
de eerste WW-dag) en werkzoekenden tot zes 
maanden na het intreden van werkloosheid. 
Met persoonlijke dienstverlening wordt beoogd 
de doelgroep meer toe te rusten dan nu het ge-
val is teneinde hun doe-vermogen te vergroten. 
FNV en CNV zijn van mening dat bewustwor-
ding en een leven lang leren onderdeel behoort 
te zijn van goed werkgeverschap én goed werk-
nemerschap. Aangezien hierin grote verschillen 
tussen organisaties bestaan is de verwachting 
dat er ook grote verschillen zullen bestaan tussen 
leden van de doelgroep in de mate waarin zij 
zijn toegerust met kennis, competenties en mid-
delen om een zo succesvol mogelijk van-werk-
naar-werk-traject te volgen.
Werknemers die hun baan verliezen moeten 
via ‘Werken aan Werk’ sneller de strategie 
richting nieuw werk kunnen inzetten, met 
meer mogelijkheden om hun eigen talenten en 
vakmanschap te kunnen inzetten, op hun eigen 
niveau, met minder inkomensverlies en zonder 
eerdere investeringen in kennis en vaardigheden 
overhaast te vernietigen door werk te aanvaar-
den beneden hun niveau of in een heel andere 
tak van sport wanneer dit geen voorkeur heeft 
van de werkzoekende zelf. Persoonlijke bege-
leiding bij dit traject is hierbij de kern van de te 
gebruiken methodiek en werkprocessen. In de 
uitvoeringsperiode van 2017 tot 31 december 
2018 zullen per Adviescentrum 500 mensen 
begeleid worden.
Extra bijzonder aan het RAC Werken aan Werk 
Zuidoost is de samenwerking tussen FNV en 
CNV, van de diverse pilots is dit de enige waar 
deze samenwerking plaatsvindt. In de arbeids-
marktregio Eindhoven werken FNV en CNV/
James samen om het beeld te versterken dat er 
één onafhankelijk werknemersservicepunt ‘Wer-
ken aan Werk’ is dat door de grootste twee vak-
organisaties gerund wordt. Die samenwerking 

krijgt niet alleen vorm in de uitvoering van de 
dienstverlening, maar ook bij het ontwikkelen en 
realiseren van het arbeidsmarktbeleid op zowel 
lokaal als sectoraal niveau binnen de regio.

Conclusies 
Ontwikkelingen in de huidige arbeidsmarkt en verzor-
gingsstaat veroorzaken een groeiende noodzaak voor 
individuen zich te (her)oriënteren op hun baan en/of 
loopbaan. In het verlengde hiervan wordt het ook voor 
de instituties op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en 
in de sociale zekerheid meer urgent zich te hervormen. 
Deze transitionele arbeidsmarkt betekent voor instituties 
en individuen meer nadruk op:
• dynamiek en inclusie;
• het anders omgaan met onzekerheid en risico’s, 

zowel persoonlijk als institutioneel;
• (om)scholing en verbreding van inzetbaarheid;
• zelfregie en eigenaarschap van werkenden en 

werkzoekenden (‘goed werknemerschap’);
• arbeidsmarktinformatie: prognoses van vraag en 

aanbod op de (regionale) arbeidsmarkt;
• preventie van (toekomstige) mismatches rond 

vraag en aanbod op de arbeidsmarkt; 
• samenwerken en creëren van innovatieve regio-

nale arrangementen rond werkzekerheid.  

In de specifieke uitwerking van de transitionele arbeids-
markt rond de preventie van werkloosheid zoals die 
in dit artikel wordt beschreven, is door de SER en de 
sociale partners expliciet gekozen voor een decentrale 
aanpak waarin lokale arrangementen en experimenten 
met diverse partijen worden gebruikt om kennis en visie 
over het meer definitieve ontwerp van de toekomstige 
infrastructuur te ontwikkelen. Vanuit deze ‘laat duizend 
bloemen bloeien’-gedachte is er wens om werken-
derwijs en na een grondige evaluatie te komen tot 
een definitief ontwerp van de regionale structuur voor 
werkloosheidspreventie te komen. Het uitgangspunt is 
om de sociale partners en met name de vakbonden in 
dit ontwerp een sterke rol te geven vanuit de expertise 
en betrokkenheid van vakbonden bij thema’s als duur-
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zame inzetbaarheid en scholing, deels op sectorniveau, 
deels sectoroverstijgend. Duurzame inzetbaarheid en 
preventie van werkloosheid raken als gevolg van de 
technologische en economische dynamiek steeds meer 
met elkaar vervlochten, waardoor de noodzaak om de 
bestaande kloof tussen de sectorale (sociale partners) 
en publieke (regionale) dienstverlening rond (preventie 
van) werkloosheid op te heffen dan wel te stroomlijnen, 
steeds groter wordt. 

In deze verkenning van de achtergronden en eerste 
ervaringen van de TAW-pilots komt naar voren dat 
het gezamenlijk vermogen van de betrokken (sociale) 
partners om bruggen te slaan tussen sectoren in de 
regio’s een complexe puzzel vormt. Deze complexiteit 
wordt deels veroorzaakt doordat in de innovatieve 
pilots een beroep wordt gedaan op instituties om zich 
te vernieuwen en de kloof in de bestaande dienstverle-
ning te overbruggen. Daarnaast wordt in de pilots ook 
zichtbaar dat de regionale partijen een eigen (financi-
eel) belang hebben, dat soms ook tegengesteld is aan 
de belangen van andere partijen. Vertrouwen blijkt een 
sleutelbegrip en cruciale voorwaarde in de samenwer-
king. De overgang naar een transitionele arbeidsmarkt 
blijkt een majeure transitie die voor veel huidige spelers 
onwennig is en moed en veerkracht vraagt. ■
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