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Voorwoord

Een bijzonder fenomeen; de Arbeidsmarkt
Het woord arbeidsmarkt doet vermoeden dat er een maakbare wereld is. Een wereld
die kan regelen dat de juiste mens, met de juiste vaardigheden op de juiste tijd, met
de juiste prijs naar ieders tevredenheid handelt. Niets is minder waar. Er is geen
maakbare arbeidsmarkt. Er is een veelheid van vraagstukken rondom arbeid, waarop
het ideale antwoord niet bestaat. De grote ‘kunst’ van de arbeidsmarkt is al die
vraagstukken te adresseren en deze vraagstukken te combineren binnen een door
onszelf geschetste context, waardoor er suboptimale vragen overblijven waarop
we wellicht een suboptimaal antwoord kunnen geven. Of te wel: Arbeidsmarkt is
een verdraaid lastig onderwerp! In dat ‘verdraaide’ zat een stuk van onze uitdaging.
Onder het motto: ‘het kan toch niet zo zijn dat in onze regio’s er van alles gebeurt
op de arbeidsmarkt, maar dat we dat eigenlijk onvoldoende weten van elkaar’. Van
vraagstukken tot en met experimenten. Er gebeurt veel, maar uit wat er gebeurt
worden eigenlijk geen of onvoldoende lessen geleerd. Dat is voor ons reden geweest
om in een mooie coalitie deel te nemen aan dit DWSRA project.
Welke vragen hebben wij en welke lessen kunnen we leren van elkaar en hoe breng
je alle vraagstukken zo bij elkaar dat er een meer passend antwoord gegeven kan
worden. Zonder aan te geven dat we het ei van Columbus hebben ontdekt, hebben
we wel gezien dat de arbeidsmarkt (in hoogconjunctuur en laagconjunctuur) vooral
iets is van instituties en bureaus, maar eigenlijk niet van de hoofdrolspelers, lees
werkgever en (aankomend) werknemer. Vandaar ook onze keuze om er iedere keer
voor te zorgen dat we zoveel mogelijk met hoofdrolspelers in contact komen. Van
Congres, tot Leer gang Arbeidsmarktinnovator, van Leercirkels en Dialoogtafels
tot Academische werkplaats. Iedere keer opnieuw met de vraag wat leeft er op de
Arbeidsmarkt? Hoe leren we dat beter te zien en hoe leren we om opzoek te gaan
naar antwoorden die recht doen aan natuurlijk meedoen op die arbeidsmarkt?
U vindt hier een uitgebreide verantwoording met vragen en antwoorden, maar
vooral willen we het beeld schetsen dat de arbeidsmarkt iets is wat niet vast te
pakken is, wat in beweging is, iets wat organisch is. Dat vraagt om beweging van alle
stakeholders en vooral om organisch denken en doen. Het Centrum voor
Arbeidsmarkt Innovatie constateert dan ook dat we met het opleveren van dit
rapport zeker niet klaar zijn…
Veel leesplezier en wij staan open voor uw tips en opmerkingen.
Bestuur en Raad van Advies
Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie

Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1. Doel van dit rapport
In het sociaal akkoord van 2013 hebben sociale partners en het kabinet afspraken
gemaakt over een gerichte aanpak van de crisis en fundamentele en duurzame
hervormingen van de arbeidsmarkt. Hiertoe is onder andere in 2016 de tijdelijke
subsidieregeling DWSRA opengesteld. De regeling biedt sociale partners de
gelegenheid om te experimenten met nieuwe vormen van dienstverlening en
samenwerking die bijdragen aan een betere werking van de arbeidsmarkt, door
betere en eﬀectievere dienstverlening aan te bieden voorafgaand aan en tijdens
werkloosheid. Het gaat allereerst om de pilots dienstverlening en pilots regie die de
Sociaal Economische Raad (SER) in het advies ‘Werkloosheid voorkomen, beperken
en goed verzekeren’ heeft beschreven . Voorts gaat het om maatregelen gericht op
de versterking van de samenwerking in de arbeidsmarktregio en de persoonlijke
dienstverlening door sociale partners aan werkzoekenden, zoals aangekondigd in de
brief ‘Doorstart naar nieuw werk’ van 27 november 2015 .
In de DWSRA-regeling is een evaluatie voorzien van de doelmatigheid, de
doeltreﬀendheid en de toegevoegde waarde van de activiteiten binnen de projecten
die worden gesubsidieerd. Daarbij gaat het om de vraag of de activiteiten nieuwe
werkwijzen zijn die bijdragen aan een betere werking van de arbeidsmarkt. Onder
een beter werkende arbeidsmarkt wordt verstaan:
- Betere infrastructuur inclusief datavoorziening/transities naar nieuw werk;
- Voorkomen van (langdurige) werkloosheid;
- Versterking van de samenwerking in de arbeidsmarktregio;
- Persoonlijke dienstverlening aan werkzoekenden.
In navolging hiervan dient het DWSRA project, uitgevoerd onder de vlag van
het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie aantoonbaar te maken in welke mate
en waarom activiteiten substantieel bijdragen aan het voorkomen en beperken
van werkloosheid en een eﬀectieve allocatie op de arbeidsmarkt. Voorliggende
eindrapportage geeft de impact van het project Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie
weer op alle uitgevoerde activiteiten.

1.2. Doel en achtergrond Regeling DWSRA
In 2015 heeft de Sociaal Economische Raad (SER) een advies uitgebracht getiteld
“Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren: Een toekomstbestendige
arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet.”
In de probleemanalyse constateert de SER onder meer het volgende:
• Er is sprake van toenemende dynamiek op de arbeidsmarkt;
• Het voorkomen en beperken van werkloosheid lukt nog onvoldoende;
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•
•

De overdracht tussen sociale partners en UWV verloopt nog niet soepel;
Er is verschuiving richting regionaal niveau voor het oplossen van
arbeidsmarktknelpunten.

Aanvullend adviseerde de SER om twee soorten pilots in te richten: pilots gericht
op dienstverlening aan werkzoekenden en pilots gericht op bevordering van
samenwerking en regie op de arbeidsmarkt. Op 27 november 2015 heeft de minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten hiervoor geld beschikbaar te stellen.
Dit heeft geleid tot de Tijdelijke regeling coﬁnanciering projecten dienstverlening
werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt (DWSRA). De
regeling is 14 juni 2016 gepubliceerd in de Staatscourant.
In de regeling worden twee typen projecten onderscheiden, te weten dienstverlening
aan werknemers (DW projecten) en projecten betreﬀende samenwerking en regie
arbeidsmarkt (SRA).
Voor wat betreft samenwerking en regie arbeidsmarkt (SRA) zijn navolgende typen
activiteiten te onderscheiden:
1. Activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden
tussen sectorale arbeidsmarktpartijen of sectorale en regionale
arbeidsmarktpartijen in een arbeidsmarktregio;
2. Activiteiten die gericht zijn op het binnen het samenwerkingsverband
verzamelen en uitwisselen van arbeidsmarktinformatie;
3. Activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen van gezamenlijk
arbeidsmarktbeleid op regionaal en bovenregionaal niveau.
In november 2016 heeft VNO-NCW Midden het projectplan “Expertisecentrum
GAM een kloppend arbeidsmarkthart” ingediend als aanvraag voor subsidie in
het kader van de ‘Tijdelijke regeling coﬁnanciering projecten dienstverlening
werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt’ .
De oorspronkelijke projectnaam is in overleg met de opdrachtgever in de tussentijd
vervangen door de Stichting Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie. Het Centrum voor
Arbeidsmarktinnovatie heeft in de periode 2017-2019 haar activiteiten onder meer
dankzij deze subsidieregeling kunnen uitvoeren.
Doel van het project is inspiratie, informatie en participatie te bieden voor
ondernemers die gedeelde verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van
menselijk talent op basis van sociale innovatie om zo werkloosheid te voorkomen of
op te heﬀen en/of nieuwe manieren van regionale samenwerking op de
arbeidsmarkt tot stand te brengen. Een kenmerk van een pilot (experimenten of
projecten) is dat de weg waarlangs resultaten worden behaald niet altijd van tevoren
kan worden bepaald en vastgesteld. Experimenteren is inspirerend, maar zijn onze
experimenten ook realistisch? Het meten van de impact van onze activiteiten in de

periode januari 2017 tot en met mei 2019 is van groot belang. Weten wat je impact
op de wereld is en die informatie zo objectief mogelijk kunnen aantonen. Deze
impactanalyse is nadrukkelijk bedoeld als verantwoording over de impact die wij met
onze activiteiten hebben gerealiseerd.

1.3. Aanpak Impactanalyse
Impact is de verandering die aan activiteiten toegeschreven worden. In deze
impactanalyse vormen de activiteiten van het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie
voor het DWSRA project het object van onderzoek en beschrijving. Wanneer er
voor de juiste activiteiten is gekozen, leiden de outputs tot positieve eﬀecten op de
samenwerking en regie arbeidsmarkt in Gelderland, met het oog op het voorkomen
en opheﬀen van werkloosheid.
Het meten van resultaten van regionale samenwerking kent zo zijn eigen grenzen.
Empirisch onderzoek over regionale samenwerking in de regionale omgeving
intersectoraal is niet of nauwelijks aanwezig. Conclusies uit onderzoeken die wel
zijn uitgevoerd zijn dat samenwerkingspartners met visie, identiteit en bindend
vermogen, sterke schakels, urgentiebesef, leren in samenwerken en eigen kracht de
belangrijkste succesfactoren voor verduurzaming zijn.
Naast dataverzameling op activiteitniveau bestaat het meten van de impact van het
DWSRA project dat is uitgevoerd door het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie uit
meetings vanuit verschillende partners, stakeholders en belanghebbenden van het
centrum. De volgende thema’s zijn hierin onderwerp van dialoog:
•
•

•

Ingrediënten voor beleidsagenda regionale samenwerking (regionale
uitdagingen, procesorganisatie, bovenregionale afstemming en verbinding)
Ingrediënten voor onderzoek agenda regionale samenwerking (indicatoren
voor kwantitatieve aansluiting, criteria voor kwaliteit van regionale
samenwerking, regionale arrangementen, kennis ontsluiting, ontwikkeling en
verspreiding)
Eﬀecten en impact van het DWSRA project dat is uitgevoerd door het
Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie (wat is de toegevoegde waarde en hoe
kunnen we dat verduurzamen?)

Per activiteit is een onderzoeksvraag geformuleerd om tot analyse van de impact te
komen.
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1.4. Leeswijzer

Hoofdstuk 2 De aanpak

In hoofdstuk twee gaan we in op het theoretisch kader dat als leidraad is gebruikt
in het DWSRA project door het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie; het beschrijft
hoe het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie positieve eﬀecten op samenwerking en
regie van de arbeidsmarkt in Gelderland wil realiseren. In deze impactanalyse houden
we het theoretisch kader nog eens onder de loep en beantwoorden verschillende
onderzoeksvragen naar aanleiding van de uitgevoerde activiteiten.

2.1. Het Gelders Arbeidsmarktmodel

In hoofdstuk drie beantwoorden wij de vragen rondom de impact van het DWSRA
project uitgevoerd door het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie in het kader van
ontwikkelen van samenwerkingsverbanden:
• Levert het Centrum een eﬀectieve bijdrage aan de samenwerking en
verbinding tussen verschillende arbeidsmarktgebieden, sectoren en
initiatieven?
• Wat is de doeltreﬀendheid en doelmatigheid van een leercirkel binnen de
activiteiten van het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie?
• Op welke wijze kan academische kennis rondom de traditionele arbeidsmarkt
in Gelderland worden ingezet op ontwikkeling van werkplaatsen met hierin
MBO, HBO en universiteiten?

In het rapport van de activiteiten, uitgevoerd in het kader van de Academische
Werkplaats is het onderliggende gedachtegoed van het Gelders arbeidsmarktmodel
(GAM) geschetst dat tevens het uitgangspunt vormde voor het DWSRA project
dat is uitgevoerd door het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie. De start van het
GAM (mede gebaseerd op het Maaslandmodel) gaat terug naar het midden van de
crisisjaren in 2012. Enkele weken nadat het kabinet Rutte II op Prinsjesdag 2012
de bezuinigingsplannen in de zorg bekend had gemaakt, verzocht de regionale
werkgeversvereniging WZW, professor dr. Ruud Muﬀels (REFLECT, Universiteit
van Tilburg) om een lezing te geven over de veranderende arbeidsmarkt voor de
leden van WZW. De vraag die werd gesteld was: ‘Is er inspiratie te vinden in het
Transitionele Arbeidsmarkt Model (TAM) om deze voorbijtrekkende onweerswolk om
te zetten in een uitdaging die medewerkers kansen biedt? ‘

Aansluitend wordt in hoofdstuk vier de impact van het project uitgevoerd door het
Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie in het kader van verzamelen en uitwisselen
van arbeidsmarktinformatie gepresenteerd. De onderzoeksvragen die worden
beantwoord zijn:
• In welke mate dragen duurzame inzetbaarheidsinstrumenten bij aan het
voorkomen van werkloosheid en het bevorderen van werkzekerheid?
• Welk instrument draagt bij aan speciﬁeke data voor arbeidsmarktbeleid
op werkloosheid, arbeidsmarktinnovatie en arbeidsmarktuitdagingen voor
ondernemers, onderzoekers en overheid?
• Hoe kunnen we impact van Arbeidsmarktinnovatie op het voorkomen en/of
opheﬀen van werkloosheid en de impact van het Centrum meten?
In hoofdstuk vijf staan de vragen rondom de impact bij het ontwikkelen van
gezamenlijk arbeidsmarktbeleid centraal:
• Hoe kan regionale samenwerking op arbeidsmarktknelpunten als functie
binnen een organisatie worden verankerd?
• Wat is de impact van het Centrum op de samenwerking binnen de regio?
Ter afsluiting wordt in hoofdstuk zes de voorlopige impact van het Centrum voor
Arbeidsmarktinnovatie samenvattend gepresenteerd, met daarna een doorkijk naar
de mogelijke activiteiten van de toekomst.

Deze uitnodiging was de start voor de ontwikkeling van het Gelders Arbeidsmarkt
Model (GAM) en een langdurige samenwerking tussen WZW, Reﬂect, Hogeschool
Arnhem Nijmegen en SBI/Formaat. Met klinkende resultaten zoals het
Transitiebedrijf, de Werkgeverij en de Summerschool GAM. De doorontwikkeling
van het Gelders Arbeidsmarkt Model in zowel theoretische inzichten als
praktijkvoorbeelden zijn uitvoering beschreven in het boek: “Waarden die werken,
bruggen slaan naar een ﬂexibele arbeidsmarkt” (december 2015). In hoofdstuk 1
wordt het waardenmodel van het GAM besproken (Muﬀels, 2015).
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Het bijzondere van het Gelders Arbeidsmarktmodel (GAM) is dat het uitgaat van
gedeelde onderliggende waarden die de basis vormen voor een vernieuwend
perspectief op werken en ondernemen en daarmee op sociale innovatie en
maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. De centrale waarde in het model
is ‘goed werkgeverschap en goed werknemerschap’. Het kent daarnaast drie
andere belangrijke waarden om hier invulling aan te kunnen geven. Die andere
waarden zijn vertrouwen, eigen regie en veerkracht: vertrouwen als voorwaarde
om regionale samenwerking (gezamenlijk werkgeverschap) en sociale innovatie tot
stand te brengen; eigen regie om mensen handelingsvrijheid en keuzemogelijkheden
te verschaﬀen en veerkracht ofwel aanpassingsvermogen om de mobiliteit en
werkzekerheid op de arbeidsmarkt te verbeteren en een betere aansluiting te
realiseren tussen mens en werk waardoor zowel de prestaties als het welbevinden
van werkenden toenemen. De waarden dienen tevens als toetsingskader voor
regionale samenwerking en alle (te ontwikkelen) producten en diensten. Het
GAM kent een intersectorale arbeidsmarktbenadering en is nadrukkelijk een
gedachtegoed, geen blauwdruk. Het model is betrekkelijk simpel, maar veronderstelt
een heel andere kijk op werken en ondernemen, maar vooral ook op de instituties
van de arbeidsmarkt. Niet zozeer de functie, het beroep of de arbeidsmarktstatus
(baanzekerheid) worden beschermd, maar ‘goede overgangen’ op de externe en
interne arbeidsmarkt (werkzekerheid) waardoor de aansluiting tussen mens en werk
alsmede de ontwikkeling en benutting van talent worden verbeterd. Dat versterkt
de veerkracht van de arbeidsmarkt waardoor de regionale arbeidsmarkt beter
functioneert en er voor iedereen een passende en zinvolle plek mogelijk is.
Sinds die eerste publicatie is dit waardenmodel verder ontwikkeld en uitgebouwd
vooral ook vanuit het oogpunt dat het model als basis kan dienen voor sociale
innovaties op de interne en externe arbeidsmarkt. Daarbij is vooral ingezoomd op
de interne arbeidsmarkt hetgeen een relatief ‘blinde vlek’ was in het oorspronkelijke
gedachtegoed van het Transitionele Arbeidsmarktmodel (TAM). Tevens is in het
kader van dit DWSRA project de samenhang tussen ontwikkelingen op de interne
en externe arbeidsmarkt verder uitgewerkt. Hierdoor werd de basis gelegd voor
wat hierna het ‘theoretisch model voor sociale innovatie’ wordt genoemd waarmee
bedoeld wordt dat het GAM kader handvatten aan wil reiken voor innovaties die
zowel een economische (prestaties) als sociale dimensie (welbevinden) hebben en
zowel aangrijpen op de interne als de externe arbeidsmarkt.
Zie ﬁguur: Overkoepelend theoretisch model voor sociale innovatie in de praktijk en
zie ook Muﬀels, Van Neure (2019).

Overkoepelend theoretisch model voor sociale innovatie in de praktijk

2.2. Theoretisch raamwerk GAM: GAM in de praktijk
Het doel van experimenteren vanuit het GAM-model is de bevordering van
mobiliteit, ﬂexibiliteit en werkzekerheid op de (boven)regionale arbeidsmarkt. Om dit
te bereiken is samenwerking in gemeenschappen/netwerken nodig waarin transfer
van kennis en ‘good practices’ plaatsvindt tussen alle stakeholders (kennisinstellingen,
bedrijfsleven, overheid).
Het theoretisch raamwerk gaat uit van twee veronderstellingen:
1. Met interventies van sociale veranderingen op macroniveau (regionale
arbeidsmarkt) verandert de vraag richting de bestaande instituties en komt de
overheid in een meer faciliterende rol.
2. Met interventies op micro en mesoniveau (de ﬁt van mens en werk binnen en
tussen organisaties) verandert de vraag richting arbeidsorganisaties en
ontstaat er ruimte voor transities op productiviteit, mobiliteit en ﬂexibiliteit
met betere uitkomsten voor alle partijen op de interne en externe
arbeidsmarkt (betere aansluiting, prestaties en welbevinden).
Het uitgangspunt in het model is dat, door een ‘veerkrachtige’ arbeidsmarkt tot stand
te brengen, talenten beter worden ontwikkeld. Dit veronderstelt dat activiteiten
gericht zijn op leren, mobiliteit en werkzekerheid waardoor een betere aansluiting
tussen onderwijs en arbeidsmarkt ontstaat, talenten beter worden ontwikkeld en
benut en ‘goede transities’ met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt worden
bevorderd.
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Om dit te realiseren is het enerzijds van belang dat werknemers continu inzicht
hebben in hun (capaciteit/competentie) ontwikkeling en hoe deze kan aansluiten
bij de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Anderzijds dat werkgevers zicht
hebben op de veranderende vraag van de klant en de veranderende kwaliﬁcaties,
vaardigheden en competenties van de eigen medewerkers. Dat vereist vanuit de
werknemer dat hij of zij bereid is te investeren in zijn/haar eigen loopbaan (goed
werknemerschap). Werkgevers moeten op hun beurt bereid zijn tot het continu
stimuleren en begeleiden van de loopbaan van de werknemer (goed werkgeverschap).
Voor beiden geldt dat voor de loopbaan zowel binnen als buiten de eigen organisatie.
De investering in beide aspecten levert zowel winst op in termen van welbevinden
voor de werkende als verbeterde prestaties en productiviteit voor de organisatie.
Innoveren en experimenteren op basis van de gedeelde waarden van het GAMmodel en verbeterde regionale samenwerking kan impact realiseren op onder andere
het voorkomen en opheﬀen van werkloosheid maar zeker ook op het bevorderen
van ‘goede’ transities die de doelmatigheid van de arbeidsmarkt en daarmede de
productiviteit en regionale economische groei bevorderen.
Binnen de Stichting Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie werken de volgende
partijen samen: SBI-Formaat, WZW, AWVN, Tranzo (Universiteit van Tilburg),
Lectoraat HRM van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en vakbond BOAACP. Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel het beschikbaar maken,
verspreiden, onderhouden en doorontwikkelen van wetenschappelijke kennis en
praktijkinnovaties op het terrein van de arbeidsmarkt en onderwijs gevoed vanuit het
GAM-model.
Als vehikel komen hun gezamenlijke activiteiten samen bij het Centrum voor
Arbeidsmarktinnovatie. Het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie stimuleert
bedrijven, overheden en kennisinstellingen om de economische ambities
regionaal waar te maken. Uitgangspunt is het bieden van slimme oplossingen
voor maatschappelijke vraagstukken door het mogelijk maken en verbinden van
“kleinschalige” vernieuwende initiatieven. Het centrum fungeert als netwerk
en duurzaam kloppend hart van de arbeidsmarkt. Goede economische en
maatschappelijke arbeidsmarktinitiatieven komen naar boven, deze worden binnen
het Centrum ondersteund om vervolgens verder te verspreiden. Dwars door
organisaties, branches en sectoren heen. Met als droom een inclusieve arbeidsmarkt
waarin iedereen ‘gelukkig’ en productief aan het werk is op basis van gedeelde
waarden en vertrouwen.
Het samenwerkingsverband tracht dit doel te bereiken door onder meer:
• het bevorderen van toegepast (wetenschappelijk) onderzoek naar het gedrag,
de toerusting en de organisaties van levensloopgerichte arbeid, mobiliteit en
leren;
• het bevorderen van de overdraagbaarheid van (wetenschappelijke) kennis
zodat voldoende kennis voor praktische innovaties en competentie aanwezig
is over arbeid en leren bij de overheid, onderwijs en

•

•

arbeidsorganisaties om de prangende hedendaagse vragen rondom
arbeidsmarkt en leren te kunnen beantwoorden (academische werkplaats);
het bevorderen van onder andere informele creatieve werkplaatsen,
gemeenschappen en innovatieve projecten waar stakeholders vanuit
vertrouwen samenwerken aan de ontwikkeling van menselijk talent voor een
levensloopgerichte inclusieve veerkrachtige arbeidsmarkt;
het overdragen van de bij de uitvoering van onderzoek en innovaties
verkregen kennis aan belanghebbende partijen, opdat de kennis optimaal
toegepast kan worden (academische werkplaats).

In het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie wordt wetenschap verbonden aan
praktijk, wordt actief verbinding gemaakt tussen de arbeidsmarktinitiatieven,
wordt geleerd van elkaar en samenwerking en kennisdeling gestimuleerd. Van de
participerende deelnemers wordt verwacht dat zij hun goede initiatieven delen met
elkaar, openstellen voor verspreiding naar andere sectoren of regio’s, openstaan voor
onderzoek naar arbeidsmarktinnovaties.

2.3. Activiteiten en aanpak
In het kader van de subsidieregeling heeft het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie
zich gericht op alle (toekomstige) werknemers en arbeidsorganisaties in de
arbeidsmarktregio’s van de Provincie Gelderland.
In eerste aanleg is hierbij aansluiting gezocht bij de aangesloten arbeidsorganisaties
van VNO-NCW Midden, WZW en AWVN en haar (toekomstige) werknemers. Binnen
dit project onderscheiden we in Gelderland de volgende regio’s: Arnhem, Nijmegen,
Rivierenland, Food Valley, Achterhoek, Steden Driehoek en Noord Veluwe.
Het experiment (Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie) kan worden onderverdeeld
in drie verschillende strategieën waarmee getracht wordt het voorkomen of
opheﬀen van werkloosheid door regionale samenwerking te bevorderen. Het gehele
experiment valt uiteen in drie hoofdactiviteiten met daarbij beoogde resultaten.
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Activiteiten gericht op intersectorale en bovenregionale samenwerking (art 15. SRA)

Activiteiten gericht op verzamelen en verspreiden van arbeidsmarktinformatie (art 15. SRA)

Beoogde impact:
Het bevorderen van onder andere informele creatieve werkplaatsen, gemeenschappen
en projecten waar stakeholders vanuit vertrouwen samenwerken aan de ontwikkeling
van menselijk talent voor een levensloopgerichte inclusieve veerkrachtige arbeidsmarkt.

Beoogde impact:
Het bevorderen van overdraagbaarheid van kennis zodat voldoende kennis en
competentie aanwezig is over arbeid en leren bij de overheid, onderwijs en
arbeidsorganisaties om de vragen rondom arbeidsmarkt en leren te kunnen
beantwoorden

Deelproject

Activiteiten en output

Onderzoeksvraag

1. Centrum voor
Arbeidsmarktinnovatie

Het GAM model biedt inspiratie
voor de Stichting Centrum voor
Arbeidsmarktinnovatie

Levert het centrum
een eﬀectieve bijdrage
aan de samenwerking
en verbinding
tussen verschillende
arbeidsmarktgebieden,
sectoren en initiatieven?

Binnen de Adviesraad van
het Centrum zijn minimaal 8
stakeholders rondom innovatie
op de arbeidsmarkt betrokken

Deelproject

Activiteiten en output

4. Duurzame
inzetbaarheid

Praktische vertaling onderzoek en
kennis Lectoraat HRM van de HAN
naar de experimenten en deelnemende organisaties d.m.v. blogs

Realisatie en ondersteuning bij
alle overige activiteiten in dit
projectplan
2. Leercirkels

Leercirkel van minimaal 10
ondernemers die binnen SRA
aanvragen werken aan arbeidsmarktinnovaties

Wat is de doeltreﬀendheid en doelmatigheid
van een leercirkel binnen
de activiteiten van het
Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie?

Sub-regionale arbeidsmarktinitiatieven die voortkomen uit het
initiatief van het Centrum voor
Arbeidsmarktinnovatie in kaart
brengen
3. Regionaal arbeidsmarktonderzoek

Wetenschappelijke publicatie
rondom misﬁt werk en mens met
vertaling in regionale mindlabs
Verkennende studie naar
duurzame samenwerking tussen
mbo, hbo en universiteiten
rondom arbeidsmarktonderzoek
en praktijkinnovaties
(academische werkplaats)
Kennisdeling en uitwisseling als
continue stroom bovenregionaal
(academische werkplaats)

Op welke wijze kan
academische kennis
rondom de traditionele
arbeidsmarkt in Gelderland worden ingezet op
ontwikkeling van een
academische werkplaats
met hierin MBO, HBO en
universiteiten?

Onderzoeksvraag

In welke mate dragen
duurzame inzetbaarheids
instrumenten bij aan het
voorkomen van
Themabijeenkomst met 30 deelne- werkloosheid en het
mers met als ondertitel: Waarden, bevorderen van
werkzekerheid?
cijfers en instrumenten die er toe
doen.
Masterclass Duurzame inzetbaarheid voor 11 deelnemers i.s.m.
HAN en WZW

5. Verkenning voor een Overzicht van kansen en
dashboard
mogelijkheden om zowel
instrumenteel als geograﬁsch
het Arbeidsmarktdashboard in te
zetten vanuit de waarden van het
GAM

Welk instrument draagt
bij aan speciﬁeke data
voor arbeidsmarktbeleid
op werkloosheid, arbeidsmarktinnovatie en
arbeidsmarktuitdagingen
voor ondernemers, onderzoekers en overheid?

6. Impactanalyse

Hoe kunnen
we impact van
arbeidsmarktinnovatie
op het voorkomen
en/of opheﬀen van
werkloosheid en de
impact van het Centrum
meten?

Impactanalyse en businesscase
voor het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie
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Activiteiten gericht op het (her) formuleren van arbeidsmarktbeleid (art 15. SRA)
Beoogde impact:
Het overdragen van de bij de uitvoering van onderzoek en innovaties verkregen kennis
aan belanghebbende partijen, opdat de kennis maximaal toegepast kan worden.
Deelproject

Activiteiten en output

Onderzoeksvraag

7. Leergang
Arbeidsmarktinnovator

45 professionals bij 25
verschillende bedrijven en
overheden worden opgeleid
tot arbeidsmarktinnovator
met als doel het aanjagen van
de economische innovatie en
versterking van werkgelegenheid

Hoe kan regionale
samenwerking op
arbeidsmarktknelpunten
als functie binnen een
organisatie worden
verankerd?

8. Kennisfestival

Tweehonderd deelnemers aan het
kennisfestival

Wat is de impact van het
Centrum op de samenwerking binnen
Nieuwe samenwerkingsverbanden de regio?
voor verdere ontwikkeling
Burgers, ondernemers, onderwijs,
overheid en kennisinstellingen
ontmoeten elkaar op het thema
werk.

Interview:
‘De arbeidsmarkt is een
ontmoetingsplaats’
Mei 2019
Door: Pieter Verbeek
Per 30 juni 2019 is het project Centrum Arbeidsmarktinnovatie
afgerond. Althans het oﬃciële subsidietraject dat twee
jaar geleden werd ingezet. Het bestuur wil wel verder, stelt
voorzitter Jaap Jongejan. ‘We hebben een mooie coalitie
gesmeed.’
Als iemand weet waar hij het over heeft bij innovatie van de arbeidsmarkt is
het Jaap Jongejan. Hij is algemeen directeur van onder meer SBI Formaat en
Landgoed Zonheuvel. Op het Landgoed zijn ook de Campus Landgoed Zonheuvel
gevestigd en het Huis van Arbeidsverhoudingen. Dit is de ontmoetingsplaats
waar werkgevers, werknemers, wetenschappers en politici elkaar leren vinden in
uitdagingen op het gebied van sociaal innoveren, duurzame inzetbaarheid en nieuwe
arbeidsverhoudingen. Het huis van Arbeidsverhoudingen is ook de plek waar nieuwe
arbeidsmarktconcepten worden ontwikkeld. Een voorbeeld is het project ‘Contract
met de samenleving’, waarin door samenwerking tussen regionale werkgevers,
gemeente en sociale dienst mensen met een arbeidsbeperking een vierjarig contract
krijgen aangeboden om daadwerkelijk succesvol aan de slag te gaan. Het is dan
ook niet gek dat Jongejan vanaf het eerste uur betrokken is bij het Centrum voor
Arbeidsmarktinnovatie.
Wat was het doel eigenlijk precies wat jullie bij de start voor ogen hadden met het
Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie?
“Ons doel twee jaar geleden was om HRM’ers en werkgevers bewust te maken van
de mogelijkheden die de arbeidsmarkt te bieden heeft. Die arbeidsmarkt is namelijk
continu in beweging en het is goed om er anders naar te kijken. Flexibilisering,
robotisering en vergrijzing hebben grote invloed op ons werk. Hoe kan het dat aan
de ene kant de arbeidsmarkt aantrekt, er tekorten ontstaan, terwijl aan de andere
kant er een miljoen mensen niet aan de slag kunnen? Je kunt er als werkgever zo veel
meer invulling aan geven, bijvoorbeeld in zaken als duurzame inzetbaarheid.
Kijk naar wat mensen wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. De arbeidsmarkt
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is dan ook meer dan de cijfers die de UWV maandelijks presenteert. Het is een
plek waar werkgevers en werknemers elkaar ontmoeten. Via de masterclasses, de
Leergangen, MindLabs en congressen hebben we geprobeerd dat bewustzijn te
creëren. Als je elkaar ontmoet op die arbeidsmarkt zijn er wel degelijk allerlei dingen
mogelijk. Kijk verder dan je eigen organisatie.”
De aanvraag voor de DWSRA-regeling om te starten als project was meteen een
samenwerking met diverse partijen. Hoe ging dat?
“Het was best een papieren tijger om een subsidieproject te starten met al die
verschillende partijen, zoals de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, de Universiteit van
Tilburg, de WZW, VNO-NCW, de AWVN en de ACP en medebestuursleden Nicolette
Horn en Sandra Franken. Maar het is een hele bijzondere coalitie geworden die we
hebben gesmeed. Die is vanaf het begin goed verlopen. De masterclasses hebben
we in onderlinge afstemming met zijn allen goed vormgegeven. De rol van de
Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) en de Universiteit van Tilburg (UvT) was meer
dan alleen een wetenschappelijke benadering. En ook al botste de wetenschappelijke
theorie en de praktijk op de arbeidsmarkt wel af en toe, het leidde vooral tot mooie
inzichten.”
Als je terugkijkt op de afgelopen twee jaar, op welke zaken ben je trots?
“Het congres dat we in Gelderland organiseerden vond ik bijvoorbeeld een hele
mooie bijeenkomst. Daar zijn alle aanwezigen heel volwassen omgegaan met de
vraagstukken die we voorlegden. Ook de masterclasses vond ik echt een succes.
De deelnemers leerden veel van elkaar, er vond veel uitwisseling plaats. Daarbij
was de samenwerking met de Provincie Gelderland erg goed. Rondom het congres
hebben we heel nauw samengewerkt. Dankzij de Provincie is de ontmoeting tussen
ondernemers en bestuurders hier in Gelderland verder goed verlopen. Op NoordBrabant na is Gelderland de meest actieve provincie op de arbeidsmarkt en de
infrastructuur daaromheen. Dan weet je dat je niet tegen dovemansoren praat. En
dat is prettig. We weten elkaar te vinden, wanneer nodig en waar mogelijk is.”
En nu? Houdt het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie nu op? Eerder pleitte VNONCW Midden al voor vervolg van het project in een interview op de website?
“Het is natuurlijk goed wanneer je een project start en je hoort dat een vervolg erop
gewenst is. Het zou mooi zijn als we kunnen doorzetten. We willen ook verder. Na
de zomer gaan we kijken hoe en wat. We zijn nu de komende tijd vooral bezig met
het project af te ronden. We hebben wat wilde ideeën voor na de zomer, maar die
moeten we echt nog gaan uitwerken. Wat mij betreft gaat het Centrum in ieder
geval door. We hebben met de Leergangen, de masterclasses, seminars, congressen
en MindLabs heel wat bereikt. Blijkbaar doen we iets wat aanslaat. Het Centrum
voor Arbeidsmarktinnovatie kan wel degelijk een toegevoegde waarde zijn voor de
arbeidsmarkt.

De website
Het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie heeft in de afgelopen periode een eigen
website ontwikkeld waarop kennis wordt gedeeld, activiteiten worden aangekondigd,
blogs van samenwerkingspartners worden verspreid. Tevens biedt het een overzicht
van projecten die zijn geïnspireerd op het GAM.
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Bedrijfsfilm Centrum voor
Arbeidsmarktinnovatie
Het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie heeft een bedrijfsﬁlm laten opnemen. Dit
is in november en december 2018 twee maal uitgezonden op RTL7 en staat op de
website www.centrumvoorarbeidsmarktinnovatie.nl

Hoofdstuk 3: Ontwikkelen van samenwerking
Op het terrein van intersectorale en bovenregionale samenwerking heeft het
Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie als doel:
Het bevorderen van onder andere informele creatieve werkplaatsen,
gemeenschappen en projecten waar stakeholders vanuit vertrouwen samenwerken
aan de ontwikkeling van menselijk talent voor een levensloopgerichte inclusieve
veerkrachtige arbeidsmarkt.
Samenwerking impliceert het samen met anderen in het (regionale) netwerk
agenderen van uitdagingen, het samen verkennen van mogelijke oplossingsrichtingen,
het vinden van een gedeeld verhaal en zodoende met elkaar tot gedeelde
inspanningen te komen. Het agenderen is hier de centrale activiteit, niet de agenda.
Dat betekent ook dat de activiteit niet klaar is als de agenda af is. In het werken met
de agenda gaat het gedeelde proces door, wat bijvoorbeeld leidt tot nieuwe thema’s
die zich aandienen (‘eigenlijk gaat het hierover’), andere oplossingen die veel slimmer
blijken en nieuwe partijen die er ook bij moeten .
Vanuit het GAM-model wordt vertrouwen beschouwd als een belangrijke
voorwaarde voor succes in de samenwerking. Vertrouwen organiseren brengt direct
een spanningsvolle praktijk die knelt met de evenzeer belangrijke kaders voor goed
bestuur.
Op het terrein van het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden zijn activiteiten
ingezet om tot antwoord te komen op onderstaande vragen:
• Levert het centrum een eﬀectieve bijdrage aan de samenwerking en
verbinding tussen verschillende arbeidsmarktgebieden, sectoren en initiatieven?
• Wat is de doeltreﬀendheid en doelmatigheid van een leercirkel binnen
de activiteiten van het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie?
• Op welke wijze kan academische kennis rondom de transitionele
arbeidsmarkt in Gelderland worden ingezet op ontwikkeling van werkplaatsen
met hierin MBO, HBO en universiteiten?
Ten eerste geven we de ontwikkeling van samenwerking in cijfers weer
(paragraaf 3.1.). Hierna onderzoeken we hoe we vanuit het Centrum voor
Arbeidsmarktinnovatie een positieve bijdrage kunnen leveren aan sterkere regionale
netwerken waarin innovatie en experimenteren meer tot recht kunnen komen (zie
paragraaf 3.3.). Aansluitend kan op basis van de samenwerking met de Universiteit
van Tilburg en de HAN worden aangegeven op welke wijze academische kennis een
bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van samenwerking (zie paragraaf 3.4.).
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3.2. De impact in de ogen van de adviesraadsleden

3.1. Ontwikkelen van samenwerking in cijfers
Tabel 3.1.1. Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie
Datum oprichting Stichting Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie
Aantal bestuursleden
Aantal adviesraadsleden
Aantal adviesraadsbijeenkomsten

14-02-2018
3
6
17

Tabel 3.1.2. Communicatiekanalen Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie
Aantal leden digitale nieuwsbrief
931
Aantal uitgebrachte digitale nieuwsbrieven
6
Aantal volgers LinkedIn pagina
72
Aantal uitzendingen op RTL7 in het programma voor ondernemers 2
Aantal interviews door Pieter Verbeek
9
Aantal bezoekers op website Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie 461 per
maand

Tabel 3.1.3. Leercirkel voor ondernemers en subregionale
dialoogtafels
Aantal Leercirkel bijeenkomsten met VNO-NCW Midden
Aantal deelnemers Leercirkel VNO-NCW Midden
Aantal georganiseerde subregionale dialoogtafels
Aantal unieke deelnemers aan de subregionale dialoogtafels
Aantal deelnemende gemeenten aan de subregionale dialoogtafels

Tabel 3.1.4. Academische werkplaats
Aantal mindlabs
Aantal deelnemers aan de mindlabs
Aantal wetenschappelijke publicaties/presentaties
Aantal deelnemers dialoogtafel Academische Werkplaats

4
12
7
67
7

Om de eﬀectieve bijdrage aan de samenwerking en verbinding van het Centrum te
toetsen hebben diepte-interviews plaatsgevonden met vier leden van de raad van
Advies en de voorzitter van het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie.
Leveren de projecten een eﬀectieve bijdrage aan de samenwerking en verbinding
tussen verschillende arbeidsmarktgebieden, sectoren en initiatieven?
Positieve geluiden
De werkwijze van het Centrum is erop gericht en draagt nadrukkelijk bij aan
samenwerking door arbeidsmarktpartijen. Dit is zelfs verankerd in de raad van advies
waarin werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en onderwijsinstellingen
zijn vertegenwoordigd. Gezien de staat van de arbeidsmarkt levert elk initiatief per
deﬁnitie een bijdrage. De arbeidsmarkt is zo diﬀuus en complex dat NIETS doen
zeker niet bijdraagt.
De leergang arbeidsmarktinnovator heeft mensen uit verschillende sectoren bij
elkaar gebracht die samen (innovatieve) projecten zijn aangegaan en hun ideeën
en ervaringen binnen hun eigen organisaties hebben gedeeld. De masterclasses
binnen de leergang hebben de deelnemers een wetenschappelijk fundament
geboden voor hun projecten en zij zijn vanuit de samenstelling van het Centrum
voortdurend aangesproken op een multi level stakeholdersbenadering. Immers, naast
het wetenschappelijke perspectief zijn het werkgevers en werknemersperspectief
expliciet ingebracht vanuit de brede samenstelling van het Centrum. Deze aanpak
heeft (mede) hun zeggingskracht binnen hun eigen organisaties vergroot.
Dialogen die zijn georganiseerd vanuit het Centrum zijn gelegenheden waarbij de
stakeholders vanuit het centrum optreden en de deelnemers voeden met kennis,
ervaringen en ideeën over het (toekomstige) functioneren van de arbeidsmarkt.
Essentie van deze dialogen is de steen in de vijver gooien die zorgt voor steeds
grotere bekendheid van oplossingsrichtingen op de arbeidsmarkt.
De kracht van het project is dat de opgebouwde kennis, ervaring en het
gedachtegoed van het Gelders Arbeidsmarkt Model (GAM) dankzij de diverse
uitingen verder is verspreid. Het maakte verdere samenwerking op dit vlak mogelijk.

10
439
1
4

De academische werkplaats had als doel om innovaties uit de leergang en andere
plaatsen te onderzoeken en het creëren van een dashboard over de aansluiting
tussen arbeidsmarkt en onderwijs. Een goed idee wat al werkte in Brabant. De
AVG belemmerde deze opzet. Dit is omgezet in een PhD-programma waarin
door middel van focusgroepen gerichte informatie over de ﬁt tussen baan en
mens wordt verzameld en gekoppeld aan reeds bestaande data op dit vlak. Waar
de oorspronkelijke opzet voorzag in het creëren van een dashboard met alle
arbeidsmarktdata, hebben we ons nu gericht op een speciﬁek onderwerp: de
persoonbaan ﬁt.
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Een steeds groter aantal mensen en organisaties zijn aan het experimenteren geraakt
op basis van de initiatieven van het Centrum. Er zijn projecten uit voortgekomen
waar met verschillende (en vaak nieuwe) stakeholders de samenwerking is gestart.
Het congres Gelderland Vitaal kon zich verheugen in een grote opkomst waarbij
we vele bekende gezichten uit de projecten mochten begroeten, vrijwel allemaal
vergezeld van nieuwsgierige collega’s.
Via LinkedIn ontstond vanzelf een community van bevlogen en betrokken
deelnemers vanuit de leergangen Arbeidsmarktinnovator. Gelijkgestemden die elkaar
opzoeken en doorgaan met kennis en ervaring uitwisselen in hun zoektocht naar
innovaties op de arbeidsmarkt.
Kritische kanttekeningen:
De deelnemers aan de adviesraad zijn bevlogen en betrokken mensen die ad
random bij elkaar lijken te zijn gekomen. Het Centrum kent door de toegekende
subsidie uiteindelijk tot nu toe een vrij instrumentele aanpak. Kennisdelen om zo de
gemeenschappelijke visie verder te ontwikkelen en daadwerkelijk te toetsen in de
praktijk kwam hierdoor soms in het gedrang.
De kansen om daadwerkelijk binnen bedrijven en ondernemingen aan de slag te gaan
met experimenten zijn helaas uit het project gehaald door de subsidieverstrekker.
Vrije ruimte om echt te experimenteren en gemaakte projectplannen tijdens de
leergang in de praktijk uit te testen heeft zo ontbroken.
Het opbouwen en neerzetten van een kenniscentrum kost tijd, dit gaat niet zomaar
in een periode van 2,5 jaar. Ook de ontwikkeling, verdieping en het delen van kennis
is moeilijk in een relatief korte periode te realiseren. De huidige projectperiode is
daarmee vooral een eerste aanzet geworden om te komen tot nieuwe perspectieven
over samenwerken in de arbeidsmarktregio.

3.3. De impact vanuit de leercirkel en dialoogtafels
De impact van de leercirkel en de dialoogtafel heeft de volgende concrete nieuwe
samenwerkingen opgeleverd:
1.
2.

Talentenweek in de Achterhoek
Projectplan Circulaire economie

Leercirkels en dialoogtafels zijn noodzakelijk omdat de arbeidsmarkt steeds
complexer en dynamischer wordt. Ze genereren bewustwording dat oplossingen
regionaal en bovensectoraal moeten worden ingestoken. Ze verspreiden
opgebouwde kennis, praktijkervaringen en best practices. Binnen leercirkels ontstaat
reﬂectie op de eigen situatie en start daarmee het leerproces. Leercirkels zijn wel
sterk afhankelijk van moderatoren die het initiatief levend houden. De eﬀectiviteit en

structurele inbedding hangen mede af van wie er vanuit de deelnemende organisaties
aan tafel zit. Welke invloed en zeggenschap zij in hun achterliggende organisatie
weten te realiseren. De praktijk leert dat wanneer er bestuurlijke slagkracht achter
staat dit de eﬀectiviteit onmiddellijk vergroot en de kans op een structurele
inbedding groter wordt. De leercirkels en dialoogtafels zijn een platform waarbinnen
een andere kijk op de arbeidsmarkt kan worden ontwikkeld en zijn een plek waar
de basis kan worden gelegd voor regionale en bovensectorale transities. Dat vergt
meteen het centraal zetten van de talenten van de mensen omdat de gebruikelijke
‘ﬁt’ op kennis en ervaring bovensectoraal veelal ontbreekt.
De leercirkels en dialoogtafels brengen organisaties bij elkaar uit verschillende
sectoren en dragen bij aan het bewust worden van de noodzaak om regionale
en bovensectorale oplossingen te ontwikkelen. Vanuit dat (toekomst)perspectief
verschuift de focus automatisch naar de talenten van mensen (praktische noodzaak
om oplossingen te kunnen realiseren) en naar een andere set van waarden om aan
te sluiten bij de noodzakelijke oplossingsrichtingen. Dit ontwikkelproces zien we in
verschillende stadia terug in de leercirkels / dialoogtafels.

3.3.1 De Leercirkel van VNO-NCW Midden
De 4 leercirkelbijeenkomsten van VNO-NCW Midden hebben ons veel comfort
gegeven in het realiseren van het DWSRA project. Doordat ook het agentschap
hierbij vertegenwoordigd was werden de lijnen kort en konden we makkelijk terecht
met onze vragen. Door onderling tussen de verschillende projecten kennis en ideeën
uit te wisselen ontstond er in korte tijd een goede leercultuur.
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Interview: Vervolgstappen
zijn nodig voor innovatie van
arbeidsmarkt
Maart 2019
Door: Pieter Verbeek
Twee jaar geleden startte VNO-NCW Midden oﬃcieel het
traject van het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie door
als aanvrager en penvoerder de ﬁnanciering van het project
op zich te nemen. Volgens Martine Schuijer en Ron van Gent
van de werkgeversorganisatie is het beter dat het project een
vervolg krijgt. ‘Samenwerkingsverbanden in de regio worden
steeds belangrijker.’ Toen twee jaar geleden vanuit de DWSRA-regeling er geld
vrijkwam voor experimenten in de arbeidsmarktregio’s, pasten de plannen voor het
Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie en bijbehorend Gelders Arbeidsmarkt Model
daar helemaal in. Aangezien alleen werknemers en werkgeverspartijen hiervoor
geld konden aanvragen stapten Sandra Franken en Nicolette Horn naar VNO-NCW
Midden. Die had al verschillende projecten lopen binnen deze subsidieregeling van
het Ministerie van SZW.
Innovatie verbindt werkgevers
“We zagen meteen wat in hun idee”, vertelt Schuijer. “Maar wij zijn niet alleen een
postbus. Ook wij wilden er iets inhoudelijks mee doen. Innovatie op de arbeidsmarkt
is iets wat werkgevers met elkaar zou kunnen verbinden. Dat is dan ook de
belangrijkste reden dat we wilde meedoen. We zijn er namelijk van overtuigd dat de
regionale polder aan vernieuwing toe is.”
Samenwerken in de regio steeds belangrijker
Er is de laatste jaren immers zo veel gedecentraliseerd naar de gemeenten en
regio’s toe, vult Ron van Gent aan. “Samenwerkingsverbanden in die regio’s worden
dan ook steeds belangrijker. Vanwege schaarste aan personeel maar ook omdat
we zoveel mogelijk mensen willen laten meedoen. Vanuit dat heilige geloof in
anders samenwerken willen we samen met gemeenten nadenken hoe we handen
en voeten kunnen geven aan die decentralisatie. Dit initiatief, het Centrum voor
Arbeidsmarktinnovatie, kan daarbij helpen. En niet in de minste plaats door de
enthousiaste mensen die het dragen. Kijk hoeveel mensen met de Leergangen
meedoen. Dat zie je weer terug in het veld. Het is echt supergaaf dat ook zoveel
mensen vanuit de WSP’s (Werkgever Servicepunten) hebben meegedaan. Dankzij de
Leergang hebben zij anders leren denken over oplossingen.”

De vernieuwing moet door
De ambitie om mee te doen was voor VNO-NCW midden
vooral het grotere doel: wat moet er in de regio gebeuren?
Wat is daarvan waargemaakt de afgelopen twee jaar? “Er zijn
een aantal doelen uitgekomen die wij met het Centrum voor
Arbeidsmarktinnovatie voor ogen hadden”, vertelt Schuijer.
“We zijn gaan experimenteren in de regio, we hebben groepen
opgeleid en mensen zijn op andere manieren gaan kijken
naar samenwerken. Met dit geld wil je eigenlijk iets bereiken
op langere termijn. De periode van twee jaar is eigenlijk te
kort voor wat we willen bereiken. We hebben nu eigenlijk vooral een aantal early
adapters bereikt, maar het is nog geen gemeengoed geworden. We hopen dat
wanneer het project stopt de vernieuwing doorzet.” Van Gent vult aan: “Toen we
begonnen twee jaar geleden hadden we wel het idee hoe het moest, maar dan blijk
je zo druk te zijn met ontwikkelen en ontdekken. Dit is echt nog een groeimodel.
Inhoudelijk hebben we heel wat bereikt. Vooral bij werkgevers zelf. Die hebben
bijvoorbeeld een werknemer die mee heeft gedaan aan de Leergang en zijn kennis
dan deelt en verspreidt binnen de organisatie. Aan de macro-doelstelling zijn we nog
niet toegekomen. Daar kunnen we wel met zijn allen vervolgstappen in maken. Het
Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie kan daarbij een rol vervullen als aanjager en
vliegwiel. Ik hoop echt dat de ministeries de meerwaarde van dit project inzien.”
Kennisplatform brengt werkgevers bij elkaar
Het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie is volgens Van Gent echt een
kennisplatform dat werkgevers bij elkaar brengt’. “Als ze elkaar weten te vinden leidt
dat weer tot projecten, wat uiteindelijk kan helpen tot bestrijden van werkloosheid.
Daarom is het zo ﬁjn bijvoorbeeld dat de Provincie Gelderland heeft meegedaan.
Je ziet dan echt beweging ontstaan. Wat ons betreft zou een bijdrage van de
provincie voor de komende periode dan ook zeer welkom zijn; ik denk dat we met
een beperkte bijdrage al verder kunnen en het centrum kunnen ontwikkelen tot
zelfstandigheid. Twee jaar is gewoon te kort. We zijn dan ook met de minister in
overleg om te kijken of we iets kunnen doen.”
MindLabs
Het meest geslaagde onderdeel noemt Schuijer de MindLabs, die de
werkgeversorganisatie samen met het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie voor de
achterban organiseerde rond het thema sociale innovatie. “De laatste MindLab was
een heel nuttige bijeenkomst, waarbij vooral mensen met elkaar in gesprek gingen.
Na aﬂoop wilden ze spontaan email adressen met elkaar uitwisselen. Als een dag zo
eindigt dan ga ik vrolijk naar huis, want hier draait het om: de contacten tussen de
verschillende partners. Er was echt een goede energie om samen te kijken of het ook
anders kan.”
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Wet Arbeidsmarkt in balans
Hoe zit het met Wet Arbeidsmarkt (WAB) in balans? Biedt die nog nieuwe
uitdagingen voor regionale arbeidsverhoudingen en aanpakken zoals het Centrum
voor Arbeidsmarktinnovatie? “Als we ernaar kijken kunnen we concluderen dat
er best goede ideeën bij zitten, maar dat we zeker niet kunnen stellen dat de
arbeidsmarkt in balans is”, stelt Schuijer. “Flexwerk is bijvoorbeeld echt in een
verkeerd daglicht terechtgekomen, alsof iedereen er slechter van wordt. Wij denken
dat het juist een goede bijdrage kan zijn voor zowel werknemers als werkgevers. Juist
mkb-ondernemers met seizoenswerk kunnen niet zonder. Als je het nu allemaal dicht
organiseert gaan we hen niet helpen. De ondernemer is er niet op uit om mensen in
een slechte situatie te brengen. De WAB in zijn huidige vorm is niet het antwoord.
Experimenten zoals die van het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie werken beter.”

Het doel van de talentenweek was om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
in een week hun talenten te laten ontdekken en een (nieuw) perspectief op de
arbeidsmarkt te geven.

3.3.2 De Regionale dialoogtafels

De grootste impact, naast het feit dat de helft van de deelnemers binnen drie
maanden actief was op de arbeidsmarkt, lag in het feit dat deelnemers na deze
week meer zelfvertrouwen hadden, een beter zicht op hun talenten en interesses en
daarmee een beter perspectief op werk. Daarnaast heeft het initiatief het regionale
werkbedrijf inzichten opgeleverd ten behoeve van een vernieuwende aanpak voor
het begeleiden van mensen naar werk en heeft het de regionale samenwerking
versterkt.

De 7 dialoogtafels met in totaal 67 verschillende gesprekspartners van verschillende
bedrijven/gemeenten/ werkbedrijven die het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie
(sub)regionaal heeft georganiseerd gaven de gelegenheid onze visie over
werkzekerheid en collectief werkgeverschap eenvoudig te verspreiden en, door de
voeding die wij vanuit de bezoekers terug kregen, door te ontwikkelen. Ons netwerk
is door de dialoogtafels vergroot, waardoor de naamsbekendheid van onze relatief
nieuwe stichting snel toenam. Vanuit een aantal dialoogtafels is het ons gelukt
om op korte termijn van denken naar doen te komen waardoor we daadwerkelijk
hebben kunnen meewerken aan behoud van huidige medewerkers en instroom van
werkzoekenden op de regionale arbeidsmarkt.
Vanuit de dialoogtafels zijn er twee concrete projecten voortgekomen waarbij het
Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie actief betrokken was. Daarnaast hebben
andere dialoogtafels regionale samenwerking versterkt en gestimuleerd.

3.3.2.1 De Achterhoekse Talentenweek

De week bestond uit een mix van informatievoorziening over verschillende veel
voorkomende sectoren in de Achterhoek, testen en workshops waarbij ontdekken
van talent centraal stond.
In totaal hebben er deze week 25 uitkeringsgerechtigden (ww en bijstand) deel
genomen aan de talentenweek. 2 van hen hebben direct na de talentenweek betaald
werk gevonden. 10 anderen hebben binnen 3 maanden na de talenten week betaald
werk gevonden. Nog eens twee andere zijn naar aanleiding van de talentenweek
vrijwilligerswerk gaan doen.

VOUCHER

Achterhoekse TALENTENWEEK
14-05 t/m 18-05-2018

Maandag 14 mei
9.00: Ontvangst

Dinsdag 15 mei
9.00: Ontvangst

Woensdag 16 mei
9.00: Ontvangst

Donderdag 17 mei
9.00: Ontvangst

Vrijdag 18 mei
9.00: Ontvangst

9.30 – 12.30:
Talentcentrum (presentatie &

9.30 - 11.00
Gastcollege
Horeca en Voeding

9.30 - 11.00:
Gastcollege Techniek

9.30 - 10.30:
Workshop: Werken in
Duitsland

9.30 - 11.00:
Workshop: Pitch jezelf!

11.15 - 12.15:
Workshop: Jouw online
keywords!

11.15 - 12.15:
Workshop: Talent in kaart

10.45 - 12.15:
Gastcollege Zorg en
Welzijn

11.15 - 12.15:
Pitchen!

Lunchpauze
12.30 - 13.00

Lunchpauze
12.30 - 13.00

Lunchpauze
12.30 - 13.00

Lunchpauze
12.30 - 13.00

Lunchpauze
12.30 - 13.00

13.00 – 14.30
Workshop: Jouw
Droombaan

13.00 - 14.30
Zelf aan de slag met
Talentenpaspoort

13.00 - 16.30
Gastcollege Bouw
(Werkbezoek)

13.00 - 14.30
Gastcollege
Transport en logistiek

13.00 - 14.30
Workshop: Netwerken doe
je samen

14.45 - 16.00
Gelegenheid tot vragen

14.45 - 16.00
Gelegenheid tot vragen

14.45 - 16.00
Gelegenheid tot vragen

14.45: Afsluiting met
Talentenpaspoort

zelf aan de slag)

&
Intakegesprekken

Locatie: Graafschap College Doetinchem, Grutbroek 17

Naam: ……………………………….
mag gebruik maken van de talentenweek

Tijdens de Achterhoekse Talentenweek krijg je een uniek aanbod van
loopbaangesprekken, workshops en testen.
Aan het einde van deze week heb jij jouw talenten in kaart.
Op basis van jouw talenten wordt er een match gemaakt met werk in de regio.
De Voucher is op naam en niet uitwisselbaar.

Vanuit de dialoogtafel Achterhoek is de ‘Achterhoekse Talentenweek’ ontstaan.
Deze talentenweek werd georganiseerd door:
• Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn (oost Nederland)
• Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs (POA) Achterhoek
• Werkgeverservicepunt Achterhoek (samenwerking tussen UWV en Gemeente)
• Graafschap college
• Talentcenter Achterhoek (Matchcare)
• Centrum Voor Arbeidsmarktinnovatie (projectleiding)
Alle partijen hebben belangeloos mee gedaan en hebben hun middelen kosteloos
beschikbaar gesteld.

Planning Talentenweek Doetinchem:

24 mei 2018, 13.00 - 18.30 uur: De Nieuwe Achterhoekse Banenmarkt: Graafschap stadion ‘De Vijverberg’

De Achterhoekse talentenweek wordt je aangeboden door:

Vouchercode: 01.01

Vouchercode: 01.01

Voor lunch wordt gezorgd.

Vouchercode: 01.01
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Interview: Van denken naar doen:
de regionale Dialoogtafels
December 2018
Door: Pieter Verbeek
Vanuit het Gelders Arbeidsmarkt Model werkt het Centrum
voor Arbeidsmarktinnovatie aan een vernieuwende aanpak van
arbeidsmarktvraagstukken. Maar hoe kom je van de theorie
naar daadwerkelijk veranderingen in de praktijk? Bijvoorbeeld
door in de regio samen met werkgevers, werknemers,
overheden om tafel te gaan. Projectleider Nicolette Horn organiseert regionale
Dialoogtafels. Van denken naar doen is daarbij haar motto.
Horn is projectleider Laboratorium bij het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie.
Vanuit dat laboratorium werkt het Centrum aan projecten en experimenten op
het gebied van arbeidsmarktvraagstukken. Zo worden theoretische pijlers uit het
Gelders Arbeidsmarkt Model getoetst in de praktijk, en wordt kennis en ervaring uit
de praktijk weer naast wetenschappelijke inzichten gelegd. “Mijn taak is ervoor te
zorgen dat we niet alleen maar bezig zijn met het theoretische kader”, legt Horn uit.
“In de regionale Dialoogtafels brengen we bijvoorbeeld twee theoretische pijlers in
de praktijk: collectief werkgeverschap en werkzekerheid.”
Collectief werkgeverschap
Het afgelopen jaar organiseerde het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie succesvol
een aantal van deze Dialoogtafels. Horn: “Samen met de strategische stakeholders
halen we in deze bijeenkomsten op wat er allemaal speelt in die regio. Het is weinig
omkaderd, eigenlijk een soort brainstorm. Daarna kijken we vanuit het Gelders
Arbeidsmarkt Model hoe we bijvoorbeeld mensen breder kunnen inzetten in die
regio door collectief werkgeverschap, door zaken als scholing en werving en selectie
samen te delen. We willen in de regio echt een beweging opzetten, waarbij we de
betrokken partijen uitdagen om samen te werken. Dat samenwerken is de eerste stap
en dat is vaak ook de moeilijkste.”
Achterhoekse Dialoogtafel
Maar als er wordt samengewerkt levert dat ook echt resultaten op. Zo vond
afgelopen voorjaar in de regio Achterhoek een Dialoogtafel plaats met een duidelijk
doel om meer mensen “die aan de kant staan” richting werk te krijgen. De regio
kampt met relatief veel werkloosheid, terwijl er tegelijkertijd juist veel vraag naar
arbeid is, met name in de ambachtelijke beroepen. Horn: “Vanuit de Dialoogtafel
zijn we daarom samen met UWV, het platform onderwijs en Arbeidsmarkt, de
werkgeversvereniging Zorg en Welzijn en lokale ondernemers naar dit vraagstuk gaan
kijken.

Hoe kun je op een nieuwe manier die mensen uit de bakken van het UWV krijgen?
Vanuit de bestaande instituties kijken we in vacatures vooral naar takenpakketten en
cv’s. Zou je je niet meer moeten richten op de talenten van de mensen? Laat mensen
hun talenten ontdekken, laat ze hun talent meenemen naar het werk, of het werk
juist meenemen naar dat talent.”
Innovatief denken
Het is een voorbeeld van innovatief denken waar het Centrum voor
Arbeidsmarktinnovatie voor staat. Innovatie is nodig, stelt Horn. “Er is nu nog te
veel mismatch op de arbeidsmarkt. Mensen zijn bijvoorbeeld vroeger opgeleid voor
een vak, dat nu nog nauwelijks bestaat of dat enorm is veranderd. Of ze werken in
een vak, waar ze niet op hun plek zitten. Dan houden ze dus eigenlijk de functie van
iemand anders bezet. Als je bijvoorbeeld in je huidige functie 40 procent van je pure
talenten benut, dan bestaat de rest van je taken uit dingen waar je minder goed in
bent of minder energie van krijgt. Die horen nu eenmaal bij het takenpakket. Stel dat
je dat kunt omzetten in 80 procent benutting van je talent? Door bijvoorbeeld het
functiehuis los te laten kunnen we talenten optimaler benutten en worden mensen
productiever en eﬀectiever. Gevolg: tevreden werknemers, en het ziekteverzuim
neemt af. Dat kan bijvoorbeeld een oplossing zijn voor het arbeidsmarkttekort. Dit
zijn allemaal zaken die je kunt regelen vanuit het collectief werkgeverschap. Maar dan
moeten we er niet alleen maar erover denken, maar het ook echt gaan doen.”
Talentenweek
Daarom zijn de partijen vanuit de Achterhoekse Dialoogtafel op zoek gegaan naar
werkzoekenden die met dit experiment wilden meedoen: richten op talent bij het
zoeken naar werk. Vierentwintig deelnemers hebben afgelopen mei in en rond
Doetinchem meegedaan met de Achterhoekse Talentenweek. Geheel belangeloos
werkten de Dialoogtafelpartners met elkaar samen om de deelnemers hun talent te
helpen ontdekken en van daaruit te koppelen aan werk in de regio. Horn: “Mensen
die aan het begin van de week nog zoekend waren, pitchten aan het eind van de
week zichzelf en hun talent. Ineens hadden ze richting en perspectief.”
De talentenweek was bewust gepland voorafgaande aan een grote banenbeurs in
Doetinchem. Na een week vol gastcolleges, workshops en loopbaangesprekken,
konden de deelnemers de beurs op. Inmiddels hebben van de vierentwintig
deelnemers er tien betaald werk gevonden, zijn twee mensen vrijwilligerswerk
begonnen en is er één gestart met een studie om haar eigen bedrijf verder te helpen.
De overige deelnemers hebben een goed perspectief op werk en worden hierin
verder begeleid. De wens bestaat nu in de regio om de talentenweek jaarlijks te laten
terugkeren. Horn: “Het grootste gewin is dat de regionale partijen dit samen in een
korte tijd, één week, voor elkaar hebben gekregen. Het is uniek, we zijn echt met
elkaar voor die mensen gaan staan en hebben ons best gedaan om ze te begeleiden
naar werk.”
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3.3.2.2 Dialoogtafel Circulaire Economie
In de gemeente Rheden heeft het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie
een dialoogtafel over circulaire economie en de relatie met de arbeidsmarkt
georganiseerd. Vanuit deze dialoogtafel is een initiatiefgroep ontstaan die
een projectplan heeft uitgewerkt om de regionale ambities rondom klimaat
en arbeidsmarkt te verwezenlijken middels een aantal pilots waarbij betaalde
leerwerkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en regionale
bedrijven worden ingezet om de regionale klimaatdoelstellingen te behalen. Dit
projectplan ligt momenteel voor bij de gemeente Rheden en de provincie Gelderland.
Van de eerste dialoogtafel heeft één van de deelnemers een artikel gemaakt dat
onder andere op www.centrumvoorarbeidsmarktinnovatie is geplaatst. Zie artikel van
Jos van der Schot ‘Circulaire economie is vooral mensen werk’.
Naar aanleiding van de dialoogtafel en het verder uitgedachte projectplan hebben
er gesprekken plaatsgevonden met bewoners, ondernemers en gemeenteraadleden
in de wijk VelpZuid (een van de potentiële pilotwijken). Het initiatief is inmiddels
geborgd bij Spectrum partner met Elan, een provinciale welzijnsorganisatie die actief
is in de gemeente Rheden. Zij zullen het initiatief verder in de uitvoering oppakken.
Het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie blijft op strategisch niveau wel betrokken.
De grootste impact van deze dialoogtafel ligt er in dat de partijen in de gemeente
Rheden een stap dichterbij “doen” zijn gekomen. De ambities waren er wel, maar
het bleef veelal bij praten. Het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie heeft geholpen
om de ambities om te zetten naar concrete plannen. In de komende tijd zal het
Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie de betrokken partijen op strategisch niveau
ondersteunen om daadwerkelijk tot uitvoering te komen.

Artikel:
Circulaire economie is vooral
mensenwerk
Mei 2018
Door: Jos van der Schot (www.josvanderschot.nl)
Hoe maken we de circulaire economie tot iets van de inwoners? Met die vraag komt
begin april een divers gezelschap bij elkaar in het gemeentehuis van Rheden[1].
Boven de tafel cirkelen continu inhoudelijke vragen over de circulaire economie,
maar de nadruk in het gesprek ligt op de vragen die inwoners bezighouden: Helpt
de circulaire economie ook bij de oplossing van onze sociale problemen? Waarom
zouden wij anders meedoen?[2]
Een sociaal vraagstuk dat voor Rheden actueel en prominent aanwezig is, is haar
relatief hoge score als het gaat om mensen met een WSW-, Wajong-, WIA- en
bijstandsuitkering. Ook het aantal ouderen met zorgvraag en AOW-vraag is
aanzienlijk. Veel ‘oud’ werk is uit de gemeente verdwenen en er is relatief weinig
nieuws voor in de plaats gekomen. De positie aan de zijlijn van de samenleving brengt
voor inwoners én voor de samenleving als geheel een aantal indirecte kosten met
zich mee. Zo zijn de zorgkosten van mensen met een uitkering vaak hoger, maken
ze aanspraak op ﬁscale toeslagen, hebben ze begeleiding nodig bij schuldsanering,
presteren hun kinderen slechter op school of vallen zelfs uit. Die maatschappelijke
kosten? vallen hoger uit dan de directe uitgaven aan uitkeringen van de gemeente.
Het past dan ook bij de gemeente Rheden als voorloper in het realiseren van de
Sustainable Development Goals van de VN om bij haar (economisch) beleid, bij haar
streven naar duurzaamheid, bij de energietransitie, bij collectieve voorzieningen,
de openbare ruimte, de zorg en de woningmarkt om aandacht te besteden aan
mensen die aan de kant staan. Voor het op gang brengen van de circulaire economie
is dat niet anders. Als het lukt inwoners en lokale ondernemers een rol te geven
bij nieuw werk in de circulaire economie en bij door de gemeente en andere (semi)
publieke instellingen verstrekte opdrachten, ontstaat een inclusieve gemeente, een
inclusieve gemeenschap en uiteindelijk ook een inclusieve economie. De gemeente
ging daarom in gesprek met het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie[3]. “Nadenken
over manieren om deze inclusieve arbeidsmarkt te ontwikkelen is een van onze
speerpunten,” aldus Bert Blonk van het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie en zijn
collega Nicolette Horn, gespreksleider bij de bijeenkomst.
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Parallelle arbeidsmarkt
Iedereen aan tafel begrijpt de logica en samen starten zij een zoektocht naar een
eﬀectieve strategie om tot zo’n inclusieve gemeenschap te komen en gelijktijdig de
circulaire, duurzame economie van de toekomst te realiseren. De circulaire economie
en de hiermee verbonden energietransitie bieden daar zeker mogelijkheden voor. Ze
dringen immers diep door tot in de haarvaten van de samenleving. Deelsystemen,
kringloopwinkels, reparatie en (de)montagebedrijven werken immers vooral
lokaal. Ook de energietransitie met verbouw-, installatie- en isolatiebedrijven en
coöperatieve duurzame energieproducenten steunt vooral op de lokale markt.
Ook aan de kant van de activering van mensen bestaan goede vooruitzichten.
Ton Wilthagen, hoogleraar institutioneeljuridische aspecten van de arbeidsmarkt
aan de Tilburg Universiteit, weet als geen ander waar de schoen wringt en ziet
kansen in een zogenoemde ‘parallelle arbeidsmarkt’. “De parallelle arbeidsmarkt
maakt de ruimte tussen reguliere – noem het topsport – bedrijven en passieve
uitkeringsafhankelijkheid – thuis op de bank zitten – op innovatieve en
ondernemende wijze productief en hanteert een breder begrip van maatschappelijk
lonend werk”, stelt hij in het college Transitie van de arbeidsmarkt. Die parallelle
arbeidsmarkt is iets anders dan het basisinkomen, loondispensatie of Melkertbanen.
Het werkt evenmin met verplichtingen aan bedrijven en instellingen om moeilijk
bemiddelbare arbeidskrachten op te nemen. Het gaat om het activeren van mensen
die nu niet werken, maar dat wel willen, door ze een arbeidsplaats te bieden op
een plaats waar daar behoefte aan is. Wilthagen: “Er is een grote noodzaak om de
impasse van langdurige uitkeringsafhankelijkheid te doorbreken zonder mensen
tot armoede te veroordelen. Daarvoor kan een groot deel van het budget aan
uitkeringsgelden – zogenaamd maatschappelijk durfkapitaal – worden benut.”
Zo’n aanpak kan alleen slagen als er een samenwerking ontstaat tussen de overheid,
bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dat valt niet mee, want alles grijpt in
elkaar. Wie aan een touwtje trekt veroorzaakt beweging op veel andere plaatsen.
Zo hebben bedrijven die innoveren richting circulaire economie, zo bleek uit een
studie die Innovatiepartners uitvoerde voor de provincie Gelderland[4], weliswaar de
toekomst in handen, maar ze opereren in het heden op een lineaire markt. Daardoor
hebben ze weinig bewegingsvrijheid om te investeren in andere maatschappelijke
doelen, zoals de activering van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij
komt dat deze innovatie om nieuwe bedrijfsmodellen vraagt en om competenties,
die vaak nog niet aanwezig zijn in de lokale gemeenschap. De creatie van een nieuw
type bedrijven, deels verbonden met bestaande bedrijven deels geheel nieuw, kan
dit dilemma doorbreken. Het gaat dan om satellietbedrijven, werkbedrijven, sociale
ondernemingen, sociale werkplaatsen nieuwe stijl, leerbedrijven, buurtwerkplaatsen,
wijkbedrijven en transitieplekken, waar mensen geleidelijk de overstap kunnen
maken van uitkeringsafhankelijkheid naar zelf verdiend inkomen.
Anders werken
Nu al zie je voorbeelden van voorlopers die proﬁteren van hun bewuste
maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Zo won groenbedrijf Hooijer uit

Renkum enige jaren geleden een grote aanbesteding bij ProRail, doordat het in
zijn aanbieding expliciet had aangegeven te werken met mensen die een afstand
hadden tot de arbeidsmarkt. Op veel andere plaatsen waar mvo géén expliciete
gunningsfactor is, vissen deze sociale ondernemers echter vaak achter het net omdat
ze (iets) duurder zijn of onvoldoende bewijskracht hebben van hun successen. Het
al dan niet slagen van maatschappelijke activering staat en valt dus met de houding
en het expliciete beleid van opdrachtgevers. De gemeente Rheden denkt al langer
na over mogelijkheden om vanuit haar opdrachtgeverschap inwoners die langs de
kant staan, te activeren. In de notitie Anders werken beschrijft ze hoe met behulp
van de (ﬁnanciële) middelen die haar in het sociale domein ter beschikking staan,
mensen met een uitkering perspectief kan bieden op regulier betaalde arbeid.
Daarin staat samenwerking met maatschappelijke organisaties, sociaal ondernemers
en vrijwilligersorganisaties centraal. Kern van het concept Anders Werken[5] is
dat het gaat om begeleiding naar volwaardige arbeid. Het is meer dan het vragen
van een tegenprestatie volgens de Participatiewet. De werkgever is een (sociaal)
ondernemer of een werkbedrijf dat in opdracht van de gemeente taken uitvoert.
Door de beschikbare publieke middelen slim in te zetten garandeert de gemeente
een deelnemer een inkomen dat hoger is dan haar of zijn huidige uitkering. Het is
dus wezenlijk anders dan ‘werken met behoud van uitkering’. Minstens zo belangrijk
als de ﬁnanciële kant van de aanpak is de keuze om werk aan te bieden dat mensen
graag doen en dat ze in of nabij hun eigen woonwijk kunnen uitvoeren. Dit leidt naar
verwachting tot hogere deelname en blijvende inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.
Deelname is immers vrijwillig en voor iedere inwoner liggen de wensen en belangen
anders.
Maatwerk
Het concept is verleidelijk, klinkt het aan tafel, maar pas op dat je het concept
niet zomaar als nieuw ‘systeem’ invoert. “Het lukt alleen als maatwerk geboden
kan worden en als het aansluit op de speciﬁeke wens van de inwoners en
werkzoekenden,” weet Barthvan Eeten, oudwethouder in Arnhem. Hij was een
van de initiatiefnemers en aanjager van een stichting die mensen in de wijk ‘t
Broek activeert, ze vaardigheden en ervaring op laat doen en – zo mogelijk –
naar betaald werk begeleidt. Bij aanvang van het project – met de veelzeggende
naam ’t Broek omhoog – lag er geen groots en meeslepend plan klaar. Van Eeten:
“Wie geïnteresseerd was om mee te doen, kreeg de kans om zich al werkende te
bekwamen in werk dat ze aantrok.” Het leidde tot een ﬁetswerkplaats waar oude
ﬁetsen worden opgeknapt en verkocht en waar mensen voor reparaties terecht
kunnen. Na driekwart jaar werken daar nu drie mensen, deels betaald. Ruim 20
andere deelnemers knappen het pand op – “ze komen langs met vrienden en familie
om trots te laten zien wat ze hebben gemaakt” –, beheren in het weekend een
parkeerplaats waar tegen betaling auto’s parkeren, doen kleinere klusjes bij mensen
thuis en grotere klussen, zoals onderhoud en schoonmaak in de melkfabriek, en
worden ingezet als verkeerregelaars in het centrum van Arnhem.
In een andere Arnhemse buurt, MalburgenImmerloo, zoeken de initiatiefnemers
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– Vakbroeders[6] – vanaf het begin de samenwerking met ondernemers, het
Team Leefomgeving, een hogeschool en een regionale vakschool[7]. Projectleider
Constantijn Fuchs licht de werkwijze toe: “Wij maken verbinding tussen mensen
met een uitdaging (ook jonge dreigende schoolverlaters), onderwijs, opdrachtgevers
en onderhoudsbedrijven. Zo leiden we de mensen op tot vakman of vakvrouw.
Voor dit project – Schoonmaak Plus – hebben we ook actief gekozen voor
bijstandsgerechtigden, werklozen en statushouders uit de wijk.” Het startpunt voor
de deelnemers is de schoonmaak en het lichte onderhoud van portieken, bergingen
en gevels. Doordat deze schoonmakers hoogfrequent aanwezig zijn, signaleren ze
achterstallig onderhoud en andere benodigde werkzaamheden. Vervolgens worden
ze actief betrokken bij de uitvoering van deze werkzaamheden. Fuchs: “Zo leiden we
ze, afhankelijk van hun interesse en vaardigheden, op tot schilder, elektromonteur,
timmerman of metselaar. Met goede begeleiding maken we de mensen workﬁt
en helpen bedrijven in de bouw, schoonmaak en de renovatie aan gemotiveerde
mensen.” Barth van Eeten noemt nog een ander voorbeeld waaruit de kracht van
inwonerparticipatie blijkt. “Toen ik wethouder was in Waalwijk was er onenigheid
over de aanleg van een pad achter woningen om. Pas toen we het in handen legden
van de bewoners zelf, inclusief het budget, ontstond gezamenlijke energie en lag er in
korte tijd een pad, tegen een lagere prijs dan wij hadden gecalculeerd.”
Eigenaarschap en vertrouwen
Uit het gesprek over deze projecten volgt een aantal succes en faalfactoren, die
Rheden ter harte kan nemen. De belangrijkste is dat succes gekoppeld is aan
eigenaarschap, vertrouwen en het geloof in de daadkracht van de inwoners. Als
wijkbewoners en ondernemers zich eigenaar voelen van de ontwikkeling is de
slaagkans vele malen groter dan wanneer de gemeente strakke regie houdt en
formele procedures volgt. Ook hier is geen onesize-ﬁts-all-oplossing. Een gemeente
die de regie en het eigenaarschap aan de mensen wil laten, doet er goed aan
om aan de bewoners te vragen waar ze eigenaar van willen zijn. Wat wil je in je
buurt ontwikkelen? Vaak sluit dat aan bij het karakter of het DNA van de buurt.
Vervolgvraag is dan: Hoe kunnen we u helpen om de door u gewenste ontwikkeling
te realiseren? Het vraagt ook om wederzijds vertrouwen. Daarbij kunnen verbinders,
zoals Barth van Eeten in Arnhem, wonderen doen. Wat voor de buurt als geheel
geldt, geldt misschien nog wel sterker voor de individuele deelnemers. Wat wil een
speciﬁeke inwoner graag doen en welke leerwensen heeft zij of hij? Wat vindt hij
of zij het belangrijkste? Is dat geld, nuttige besteding, sociaal contact, iets doen met
haar of zijn capaciteiten? Welke activiteit bezorgt een gevoel van eigenwaarde? Uit
veel onderzoeken blijkt dat het hebben van werk en een nuttige besteding liefst
in de eigen leefomgeving vaak belangrijker is dan een ﬁnancieel extraatje. Niet
voor niets staat Nederland hoog genoteerd als het gaat om vrijwilligerswerk. Het
project Broek Omhoog geeft een mooi voorbeeld van de kracht van een persoonlijke
benadering. Een man van 60 jaar heeft daar de mogelijkheid gekregen om een deel
van de dag activiteiten van andere medewerkers te coördineren. Hij krijgt daar een
vrijwilligersvergoeding van €100, per maand voor. Meer geld wil hij niet. Hij is vooral

blij dat hij een dagelijkse structuur heeft: “ik rook en drink daardoor veel minder. Ik
moet er hier een pauze voor nemen, terwijl ik thuis op de bank de ene sigaret met
de andere aansteek. Als ik dit tot mijn AOW kan doen ben ik dolgelukkig”. Andere
deelnemers zien vooral de opstap naar een reguliere baan als lokkend perspectief of
zijn blij met het extra inkomen dat ze zo verdienen.
Sustainable Development Goals
Voor de gemeente Rheden liggen nog tal van vragen op tafel. Een daarvan is hoe
de ﬁnanciële consequenties in de Rhedense situatie precies liggen. Uit onderzoek
van Cedris/SBCM[8] blijkt dat de maatschappelijke baten opwegen tegen de hogere
uitvoeringskosten. Andere vragen gaan bijvoorbeeld over de meest geschikte
schaal van een pilot, de buurt of het dorp waar het beste kan worden gestart, de
gemeentelijke taken die zich lenen voor de parallelle arbeidsmarkt en de bereidheid
van ondernemingen en maatschappelijke organisaties daarbij.
Meest prominent is echter de vraag welke rol de gemeente wil spelen. Er kwam een
drietal rollen op tafel. De meest vergaande rol is die van marktmeester. Ze verbindt
dan de bestaande vraag naar werk en de vraag naar arbeidskrachten met elkaar. Ze
kan ook kiezen voor de rol van bureaucratische regelaar, die zorgt dat werkgevers
en werkzoekenden die elkaar via het Andere Werken vinden, ontzorgd worden bij
arbeidsrechtelijke vragen. En als derde model wordt de gemeente facilitator die als
basisvraag heeft: “welke steun heeft u nodig?” De gemeente heeft in alle gevallen de
taak om bij het omzetten van uitkering naar betaald werk te zoeken naar de meest
optimale inzet van haar budget voor het sociale domein.
En last but not least is het verbinden van andere beleidsvelden met het sociale
domeinvan cruciaal belang. Want juist in beleidsvelden als de circulaire economie,
duurzaamheid, de energietransitie, inrichting en onderhoud van de openbare ruimte
en klimaatadaptatie zal veel vraag ontstaan naar lokale arbeidskrachten. Dat is
deels werk dat nog niet bestaat en waar behoefte is aan nieuw talent. Het is een
vernieuwing die past bij het activeren van mensen die nu nog op de bank zitten.
Veel mensen leveren graag een bijdrage aan het toekomstperspectief voor de
buurt of de planeet. De combinatie sociale activering, perspectief op betaald werk
enerzijds en leefbaarheid, circulariteit en duurzaamheid anderzijds past naadloos in
de keuze die de gemeente Rheden heeft gemaakt voor brede welvaart. Rheden is
een voorbeeldgemeente waar het gaat om het aan boord halen van de Sustainable
Development Goals van de VN (SDG’s). Die duurzame ontwikkelingsdoelen leven nu
nog vooral binnen het gemeentehuis. De circulaire economie kan als aanjager dienen
om de SDG’s succesvol te implementeren in de Rhedense samenleving en biedt grote
potentie om het gemeentelijk beleid nog integraler te maken.
[1] Initiatiefnemers van de bijeenkomst, het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie
en de gemeente Rheden, nodigden allereerst professionals van Circles en Cirkelstad
uit. Na een korte zoektocht complementeerden ervaringsdeskundigen van de
Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), Zetta, SpectrumElan, Arnhemse Broek en
Innovatiepartners het gezelschap.
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[2] Dit verslag is geschreven door Jos van der Schot, Innovatiepartners
[3] Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie is opgericht vanuit het Gelders
arbeidsmarktmodel met als samen-werkingspartners: SBI-Formaat, WZW, REFLECT
(universiteit Tilburg), HAN, AWVN en VNO-NCW-Midden.
[4] http://www.innovatiepartners.nu/News/6515/Provincie-Gelderland-Transitienaar-circulaire-economie
[5] De businesscase Anders Werken is uitgebreider beschreven in een notitie van Jan
Martens, te verkrijgen op verzoek (026 4976911)
[6] Vakbroeders is een Rotterdams initiatief waarin diverse partners samenwerken. In
dit project zijn dat ZETTA en A New Deal.
[7] Vakbroeders werken samen met twee woningcorporaties – Volkshuisvesting en
Vivare – een schoonmaak-bedrijf Nederrijn en twee scholen – Hogeschool Arnhem
Nijmegen en ROC RijnIJssel.
[8] Maatschappelijke kosten-batenanalyse beschut werk, Cedris/SBCM, 2017
(http://cedris.nl/publicaties/detail/article/maatschappelijke-kosten-batenanalysebeschut-werk.html)

Interview: Weer aan het werk
dankzij de circulaire economie
Maart 2019
Door: Pieter Verbeek
De circulaire economie krijgt steeds meer vorm binnen veel
gemeenten. Hoe krijg je mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt daarin mee? Constans Pos begon deze vraag als
wethouder in het Gelderse Rheden te onderzoeken. Dankzij
een Dialoogtafel van het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie krijgt dit idee nu concrete
vormen. ‘Circulaire economie is een economie van ons allemaal’. Circulaire economie
was één van de portefeuilles die Pos tot en met vorig jaar als wethouder had. Een van
de uitdagingen daarbij was om te kijken hoe inwoners meer bij een circulaire economie
betrokken kunnen worden en hoe dit deze mensen zonder werk iets kan opleveren. “De
circulaire economie is een economie van ons allemaal, niet van de grote bedrijven en
multinationals”, stelt Pos, nog steeds actief in de lokale politiek als gemeenteraadslid voor
GroenLinks. “Je kunt het zodanig organiseren dat het werk eerlijker verdeeld wordt.”
Betrek de particuliere omgeving erbij
Op zoek naar de antwoorden bij de pilot kwam hij in contact met onderzoeker Jan Jonker
van de Radboud Universiteit die langdurig onderzoek doet naar het circulaire bedrijfsleven.
“Hij stelde dat we juist ook de particuliere omgeving erbij moeten betrekken, de inwoners

dus”, vertelt Pos. “Dat begint al bij afval scheiden, of je nieuw of tweedehands koopt
of je eigen groente verbouwt. Hij was voor mij de inspirator voor de pilots rond
circulaire economie. Als je dan ziet hoe de werkloosheid hier toeneemt ondanks dat
de economie groeit, dan weet je dat er iets moet gebeuren.” Rheden en omgeving
kent namelijk bovengemiddelde werkloosheidscijfers. Hier, aan de rand van
natuurpark Veluwezoom, zijn traditioneel weinig bedrijven gevestigd. Pos: “Van de
ongeveer duizend mensen met uitkering wordt ongeveer de helft niet bereikt met
arbeidsmarktmaatregelen. Op zoek naar antwoorden om hen erbij te betrekken
kwam ik verder in contact met de organisatie Circles oost, waar onder meer
werkgeversorganisaties, instituten en overheden met elkaar afspraken maken over
circulaire economie.”
Een sociaal klimaatbeleid
Het zette Pos verder aan het denken. Wat nou als je de uitkeringen kunt omzetten
in loon en mensen stimuleert om in de eigen woonomgeving te gaan werken aan
bijvoorbeeld duurzaamheid? “Zo kun je klimaatbeleid echt sociaal maken”, stelt hij.
“Zo kunnen we met circulaire economie op lokaal niveau bijdragen aan het tegengaan
van klimaatverandering. Denk aan het vergroenen van stenen tuinen, het aanleggen
van meer groen in wijken, op natuurlijke wijze laten ﬁltreren van afvoerwater,
en het door de eigen wijkbewoners schoon en veilig houden van de wijk. Ook
werkzaamheden die het sociale karakter van het werk versterken, behoren daartoe.”
Door dit werk zullen uitkeringsgerechtigden ook meer betrokken raken bij de
wijk, stelt Pos. “De mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn behoorlijk
gedepriveerd geraakt. Ze zijn thuisgebonden en nemen minder deel aan een
vereniging of andere activiteiten. Daarnaast leven ze relatief ongezond, worden
minder oud en komen relatief vaak bij de dokter. Hun kinderen doen het slechter op
school want ze groeien op in een prikkelarme omgeving. Door ze te betrekken bij
de eigen wijk kunnen we ze weer laten doen opbloeien in hun eigen omgeving. Als
we ze weten te motiveren om de eigen buurt schoon, veilig en duurzaam te houden,
krijgen ze daarvoor weer waardering van hun buurtgenoten, en zo komen ze dan
langzamerhand weer mee. Met uiteindelijk het eﬀect dat ze meer zelfvertrouwen
ontwikkelen, gezonder worden, en hun kinderen het beter gaan doen op school.
Mede hierdoor zal men minder beroep gaan doen op allerlei voorzieningen.”
Dialoogtafel Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie
Via Circles kwam Pos bij een dialoogtafel terecht van het Centrum voor
Arbeidsmarktinnovatie, waar zijn verhaal meteen een snaar raakte. “Toen ik mijn
idee inbracht om uitkeringsgerechtigden werk te bieden en in te zetten bij de
circulaire economie, werd meteen de agenda van de workshop omgebogen en ging
een groot deel van de groep met mijn casus aan de slag. Na de dialoogtafel hebben
we een aantal ontmoetingen georganiseerd, die zijn begeleid door het Centrum
voor Arbeidsmarktinnovatie, de regionale Dialoogtafel. Hierin zijn we uiteindelijk
met een achttal mensen verder gegaan, waaronder een ambtenaar, iemand uit
de Leefbaarheidsalliantie, zzp’ers die verstand hebben van duurzaamheid en
arbeidsmarkt, iemand vanuit het Werkbedrijf en ex wethouders, waaronder ik.”
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De verantwoordelijkheid ligt in de wijk
Op dit moment kijkt deze werkgroep concreet naar drie pilots hoe dit idee in drie
wijken kan worden toegepast. “We willen de verantwoordelijkheid voor de banen,
inclusief het werkgeverschap zo goed mogelijk borgen in de wijken. Hier in de
gemeente Rheden zijn er bijvoorbeeld vier wijkinitiatieven op het gebied van klimaat
en duurzaamheid. In de uitvoering van die projecten moet er heel wat werk worden
verricht. Wij denken dat deze initiatieven best bereid zijn om ploegjes te vormen van
wijkbewoners die nu werkloos zijn. Een van de deelnemers van onze club ontdekte
hoe we uitkeringen tien jaar lang kunnen inzetten als deel van het loon. Dat dekt
dan ongeveer 75% van het minimum loon. Daarmee kunnen we mensen begeleiden
van een arbeidsloze naar een arbeidsvolle situatie. Driekwart van het minimum loon
hebben we daarmee gedekt door de uitkeringen. Hoe vullen we de andere 25% aan?
Wat nu als je de mensen laat inhuren voor een tientje per uur? Dan zijn we er. Deze
middelen vind je in de klimaatdoelen die bereikt worden.”
Overigens kost dat nog wel wat tijd. De meeste mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt missen arbeidsritme. “Het moet daarom stap voor stap gebeuren”,
legt Pos uit. “We beginnen bijvoorbeeld met 5 of 8 uur per week. We hebben nu de
boel op papier staan en gaan dus de wijken in. De medewerking van de bewoners
is daarbij essentieel. We zoeken nog subsidie, want we willen hen meteen iets
kunnen bieden. De aanvraag voor provincie en gemeente ligt klaar. De gemeente
moet dan ook meedoen, en bijvoorbeeld dialoogtafels organiseren in de wijk met
bewoners en bewonersorganisaties met de vraag ‘hoe pakken we het met elkaar
aan?’ Dit moet binnen enkele maanden zijn georganiseerd. Eind van het jaar willen
we de eerste resultaten hebben. Als ik niet op de dialoogtafel van het Centrum voor
Arbeidsmarktinnovatie terecht was gekomen was dit nooit zo ver gekomen. De
samenleving is er rijp voor.”

3.4. De impact van een Academische Werkplaats
De Academische Werkplaats heeft vorm gekregen in de volgende activiteiten:
- De organisatie en uitvoering van 10 werkateliers of mindlabs (zie 3.4.2 voor een
samenvatting)
- Een wetenschappelijke literatuurstudie (zie 3.4.3 voor een samenvatting)
- Een dialoogtafel over de toekomst van een academische werkplaats (zie 3.4.4
verslag van de bijeenkomst.)
De vraagstelling die centraal stond was ‘Op welke wijze kan academische kennis
rondom de transitionele arbeidsmarkt in Gelderland worden ingezet op ontwikkeling
van werkplaatsen met hierin MBO, HBO en Universiteiten?’ Om deze vraag
te beantwoorden is het allereerst belangrijk om (academische) kennis omtrent
transitionele arbeidsmarkt te vergaren. Daartoe is allereerst een wetenschappelijke
literatuurstudie gedaan, maar er zijn er ook een tiental werkateliers, hierna
mindlabs, georganiseerd om academische kennis te verwerven omtrent transitionele
arbeidsmarkt.
Hieronder treft u een samenvatting van het rapport met de uitkomsten van de
mindlabs en de wetenschappelijke literatuurstudie van prof. Dr. Ruud Muﬀels en
Samuel van Neure msc. Het rapport is op te vragen via
info@centrumvoorarbeidsmarktinnovatie.nl

3.4.1 Inleiding en onderzoeksvraag
Het onderzoek dat in het kader van de DWSRA-studie onder de vlag van de
Academische Werkplaats van het Centrum (CAI) is uitgevoerd, beoogt de vraag
te beantwoorden hoe door middel van interventies gericht op nieuwe vormen
van samenwerking op de regionale arbeidsmarkt (Arbeidsmarktinnovatie) en een
andere inrichting van de arbeidsorganisatie (sociale innovatie) de ﬁt of de match
tussen mens en werk op de interne en externe arbeidsmarkt bevorderd kan worden.
Op basis van verricht literatuuronderzoek is voor deze studie een kantelend
arbeidsmarktperspectief ontwikkeld waarin niet het werk of de functie centraal staat
maar “de mens zelf” met al zijn/haar talenten en mogelijkheden. Het gaat hierbij om
de juiste match te realiseren tussen de vaardigheden (skills), talenten en capaciteiten
van mensen en het werk zowel op de interne als externe arbeidsmarkt. Een juiste
match werkt als een tweesnijdend zwaard, het is vanuit economisch oogpunt van
belang (meer uit mensen halen) maar ook vanuit sociaal oogpunt (welbevinden,
gelukkige werknemers). Dit vraagt een geheel andere organisatie van het werk
waarbij niet het werk met de functie en opleidingseisen centraal staat (functiehuis)
en de mens met zijn of haar talenten zich moet aanpassen aan die eisen, maar
waarin omgekeerd het werk zoveel mogelijk wordt afgestemd op de vaardigheden
en talenten van de mensen zelf. Het basisidee is dat dit zowel goed is voor het
welbevinden van de mensen op het werk (sociaal argument) als voor de productiviteit
en de prestaties op het werk (economisch argument).
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Dit idee biedt in onze visie een kantelend perspectief op de inrichting van de
arbeidsorganisatie maar bijvoorbeeld ook op de inschakeling van mensen met
beperkingen of met andere sociale en psychologische barrières op de arbeidsmarkt.
Daarbij is met name ook regionale samenwerking van belang om deze innovaties in
de organisatie van het werk te realiseren. Samenwerking ontstaat vooral op basis
van een gedeeld gevoel van urgentie, vertrouwen in elkaar, een gemeenschappelijk
doel, gedeelde waarden en de bereidheid zich in te zetten om de samenwerking
tot een succes te maken. Dit stond ook centraal in het ontwikkelde Gelders
arbeidsmarktmodel (GAM) dat ook het fundament vormt van het onderhavige
onderzoek.
Het uiteindelijke doel van sociale innovaties is om met steun van alle partijen een
veerkrachtige en inclusieve arbeidsmarkt tot stand te brengen in de Provincie
Gelderland. Hiervoor is in Figuur 1 het overkoepelende theoretische model van
de aansluitingsproblematiek op de interne en externe arbeidsmarkt graﬁsch reeds
weergegeven. Centraal staat de ﬁt tussen mens en werk op de interne en externe
arbeidsmarkt. Een nadere uitwerking van de factoren en de relaties daartussen die
deze ﬁt kunnen verklaren wordt gegeven in het gehanteerde analysemodel in het
onderzoek met daarin opgenomen de besproken concepten, duurzame inzetbaarheid,
talenten en (keuze)mogelijkheden (capabilities), (intrinsieke) motivatie, productiviteit
en sociale innovatie, welbevinden en geluk met inbegrip van de waarden zelfregie,
autonomie, goed werkgeverschap en goed werknemerschap en vertrouwen.
Het model geeft het kantelend paradigma weer doordat de pijlen zowel van werk
naar mens lopen (het huidige systeemeconomische handelingsperspectief) als
omgekeerd van mens naar werk waarbij de organisatie van het werk dus mede wordt
afgestemd op de talenten en mogelijkheden van de mens (het sociale of mens en
talentgerichte handelingsperspectief).

Conceptuele analysemodel van de ﬁt tussen mens en werk (zie ook Freese & Borghouts, 2015)

Sociale innovaties die beogen de ﬁt te verbeteren kunnen nu aangrijpen bij elk van deze
factoren en de relaties daartussen. De mindlabs waren bedoeld om deze innovaties
exploratief middels interactieve focusgroep gesprekken met relevante stakeholders op
het spoor te komen.
Op basis hiervan is dan ook de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:
‘Hoe kan door middel van innovatieve vormen van samenwerking op de regionale
arbeidsmarkt (Arbeidsmarktinnovatie) en een andere inrichting van de arbeidsorganisatie
(oftewel sociale innovatie) de ﬁt tussen mens en werk op de interne en externe
arbeidsmarkt bevorderd worden? En welke gevolgen heeft dit voor de inclusie van
kwetsbare groepen, de prestaties van de organisatie en het welbevinden van mensen?’

3.4.2 Werkateliers c.q. mindlabs: doel
Om een gedegen antwoord te verkrijgen op deze onderzoeksvraag is literatuuronderzoek
onvoldoende. Literatuuronderzoek kan zeker inzicht verschaﬀen in wat er momenteel
bekend is over de vorm, inhoud en resultaten van in de praktijk gerealiseerde sociale
innovaties, zowel voor de organisatie als voor de werkende mens. Daarbij kan lering
worden getrokken uit Nederlandse maar zeker ook uit buitenlandse studies waarin
dergelijke casussen en innovaties zijn bestudeerd. Een dergelijke bronnenstudie is
ook verricht. Daarover zal apart in een apart hoofdstuk worden gerapporteerd (zie
hoofdstuk 3.4.3). Veel sociale innovaties zijn evenwel geen voorwerp geweest van
wetenschappelijk onderzoek of zijn voortijdig gestrand of nog niet tot volle wasdom
gekomen maar waarvan wel veel kan worden geleerd wat betreft de doelstellingen,
de ervaren knelpunten, belemmeringen en succesfactoren en de gekozen, al dan
niet succesvolle, oplossingsrichtingen daarvoor. Om inzicht te geven in initiatieven
en experimenten die niet zijn onderzocht op hun merites en niet zijn besproken in
de literatuur is ervoor gekozen om middels werkateliers of “mindlabs”de kennis over
dergelijke initiatieven bij relevante partijen op te halen. Voor een belangrijk deel
zitten deze partijen ook aan de tafel van het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie.
Daarom is ervoor gekozen om bijeenkomsten te organiseren met de verschillende
stakeholders die bij het Centrum betrokken zijn: vertegenwoordigers van werkgevers
en werknemersorganisaties, vertegenwoordigers van werkgeversverenigingen en
brancheorganisaties, HR professionals en HRM en organisatiewetenschappers om die
kennis op te halen. Het doel van dit exploratieve onderzoek is inzicht te krijgen in wat er
in de regionale samenwerking en op de werkvloer in bedrijven en organisaties gebeurt
wat betreft sociale innovaties en hoe daarover wordt nagedacht tegen het licht van
een snel veranderende arbeidsmarkt. Als zodanig is het bedoeld als een verkennende
studie van sociale innovaties in Gelderland die als voorbeeld kunnen gelden of model
kunnen staan voor experimenten of andere initiatieven in het vervolg van dit project in
de naaste toekomst. Tegelijkertijd was het doel hiervan om het gedachtegoed van het
waardenmodel GAM in de praktijk bij werkgevers en partijen te toetsen en mogelijk
inspiratie op te doen voor de verdere praktische ontwikkeling van het gedachtegoed
voor management en beleid. Het primaire doel was echter te achterhalen welke
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mogelijke sociale innovaties (arbeidsmarktinitiatieven) gericht op het bevorderen van
de ﬁt tussen mens en werk in het bedrijfsleven opgezet zijn of worden ontwikkeld
met name in de provincie Gelderland. Tot slot speelt ook de overheid een belangrijke
faciliterende en initiërende rol in het ondersteunen van arbeidsmarktinnovaties. Daarom
is tijdens deze ‘mindlabs’ ook de rol van de overheid aan de orde gekomen, bijvoorbeeld
in verband met haar streven om partijen bij elkaar te brengen en te faciliteren om op
die manier vernieuwende initiatieven te ontwikkelen die de match op de externe en
interne arbeidsmarkt en de inschakeling van kwetsbare groepen kunnen verbeteren.
Hiertoe behoort ook het ondersteunen van veldexperimenten of living labs, waarin
geëxperimenteerd wordt met nieuwe werkorganisatiemodellen en nieuwe vormen van
intra en intersectorale samenwerking.

3.4.2.1 Tien mindlabs
De mindlabs werden geleid door de onderzoekers. Deelnemers zijn uitgenodigd via het
netwerk van de adviesraadleden van het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie. Elke
mindlab bestond uit ongeveer 15 tot 25 deelnemers, met uitzondering van de twee
kennisdisseminatie mindlabs waaraan respectievelijk 300 en 50 mensen deelnamen.
De mindlabs zijn met een audiorecorder opgenomen om de nauwkeurigheid van de
verkregen informatie en de verslaglegging te waarborgen. Alle mindlabs vonden plaats
aan de hand van een handleiding. Aan het begin van elke mindlab is eerst het theoretisch
kader van het GAM besproken en is nader ingegaan op de mismatch of slechte ﬁt tussen
mens en werk op de externe en interne arbeidsmarkt en welke gevolgen dat heeft voor
het functioneren van de arbeidsorganisatie en voor sociale innovatie. Daarbij is vooral
ook ingegaan op de consequenties van de kanteling in het paradigma waarbij niet het
werk centraal staat maar de mens met zijn of haar talenten en vermogens.
Interactieve vragenlijst met behulp van ‘Presenters Wall’
Daarna is de deelnemers met behulp van Presenters Wall interactief een korte vragenlijst
voorgelegd (zie bijlage A3) om de visie en/of het standpunt van deelnemers aangaande
de problematiek van sociale innovatie vast te kunnen leggen. Deze vragenlijst is voor een
belangrijk deel gebaseerd op de beschikbare HRM literatuur hierover.
In Tabel 1 worden de mindlabs weergegeven. Daarin wordt het thema benoemd,
het aantal deelnemers, het doel en de planning. Mindlab 1 startte met een aantal
kennisdisseminatie ontmoetingen met deelnemers van het Kennisfestival over
Vitaal innoveren in september 2018. Hierin werd vanuit de onderliggende theorie de
potentie van het Gelders arbeidsmarktmodel voor sociale innovatie uitgelegd waarbij
praktijktoepassingen werden besproken en ook opgehaald bij de Festival deelnemers.

Tabel 1. Overzicht mindlabs: thema, stakeholders, deelnemers, doel en planning
Thema

Stakeholder

Deelnemers

Wanneer

Mindlab 1. Vitaal
innoveren op een
veranderende
arbeidsmarkt

Provincie Gelderland

Genodigden
en deelnemers
Kennisfestival
(N=300)

Donderdag
Kennis20 september disseminatie
2018

Mindlab 2.
Werkzekerheid,
innovatie en waarden

Bedrijfsleven/
Maatschappelijke
organisaties in
verschillende sectoren

Deelnemers
Leergang 1
(N=7)

Vrijdag 9
november
2018

Masterclass

Mindlab
3.Persoonwerk ﬁt:
Sociale innovaties,
experimenten en
interventies in de
literatuur

Kennisinstellingen Tilburg
University/HAN

Onderzoekers
(N=9)

Dinsdag 29
januari 2019

Expert
meeting

Mindlab 4.Verbeteren VNO-NCW Midden
ﬁt tussen mens en
werk: een uitdaging
voor het management

VNO-NCW
Midden
stakeholders
(N=16)

Donderdag 7 Ophalen
februari 2019 van sociale
innovaties

Mindlab 5.
Werkzekerheid
en mobiliteit
op de regionale
arbeidsmarkt

WZW/De
Werkgeverij
(N=10)

21 februari
2019

Ophalen van
sociale
innovaties

Mindlab 6. Verbeteren VNO-NCW Midden
ﬁt tussen mens en
werk: een uitdaging
voor het management

VNO-NCW
Midden
stakeholders
(N=12)

Donderdag
28 februari
2019

Ophalen
van sociale
innovaties

Mindlab 7. Transitionele arbeidsmarkt:
werkzekerheid en
mobiliteit

Dag van de mobiliteit,
ACE netwerk ArnhemAchterhoek Liemers

Werkgevers en
stakeholders
ACE netwerk
(N=52)

Woensdag 3
april

Kennis
disseminatie

Mindlab 8.
Werkzekerheid,
innovatie en waarden

Rabobank Arnhem/
Nijmegen

Leergang
Deelnemers
(N=16)

Donderdag
18 april 2019

Masterclass

Mindlab 9. Gevolgen
van ﬂexibilisering
voor duurzame
inzetbaarheid en ﬁt
menswerk

SBI-Formaat

SBI-Formaat
(N=10)

Donderdag 9
mei 2019

Ophalen
van sociale
innovaties

WZW-De Werkgeverij

Mindlab 10.
Adviesraadleden
Samenvattende
Centrum voor
mindlab: het GAM en Arbeidsmarktinnovatie
sociale innovatie in de
regio, een ynthese

Adviesraadleden Vrijdag 24
Centrum voor
mei 2019
Arbeidsmarktinnovatie (N=7)

Doel

Synthese
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Mindlab 2 en 8 betroﬀen masterclasses gegeven aan deelnemers van de leergang en
HR professionals en medewerkers van de RABO bank Arnhem-Nijmegen. De derde
mindlab betrof een expertmeeting met HRM wetenschappers over relevante interventie en (quasi) experimentele studies waarin de persoonwerk ﬁt centraal stond.
Mindlab 7 had hetzelfde kennisdisseminatie karakter als mindlab 1, maar dan voor
werkgevers van het ACE netwerk Arnhem-Achterhoek-Liemers. Vier mindlabs (mindlab 4 en 6 bij VNO-NCW Midden, mindlab 8 bij WZW-De Werkgeverij en mindlab
9 bij SBI-Formaat) waren bedoeld om praktijkvoorbeelden van sociale innovaties bij
relevante stakeholders op te halen en op hun merites te analyseren of bespreken.
Dat gebeurde aan de hand van per mindlab verschillende en voor de deelnemers
relevante thema’s. In deze vier mindlabs is de interactieve vragenlijst afgenomen en
besproken in de vorm van een focusgroep gesprek. De tiende mindlab aan het slot op
24 mei betrof een synthese van de bevindingen en resultaten van de negen mindlabs.
Een uitvoerig verslag van deze 10 mindlabs is te vinden in een apart werkdocument
van het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie (zie Muﬀels & van Neure, 2019).

Interactieve sessie: “Presenter’s Wall” vragenlijst

In de vragenlijst wordt eerst gevraagd naar de belangrijkste problemen of uitdagingen
die de deelnemers aan de mindlabs momenteel en voor de naaste toekomst ervaren
of zien. Vervolgens zijn mogelijke oplossingsrichtingen, sociale innovaties en/of experimenten bevraagd die een antwoord kunnen bieden op deze uitdagingen. Tevens
is gevraagd welke overwegingen en waarden voor de eigen organisatie ten grondslag
liggen aan het al dan niet realiseren van verschillende typen van sociale innovaties.
Op de lijst van genoemde waarden werden ook de waarden van het GAM genoemd.
De lijst van voorbeelden bevatte ook de innovaties die in het kader van het GAM in
de afgelopen jaren tot stand zijn gebracht. Gevraagd is tot slot naar de bevorderende
en belemmerende factoren om innovaties tot stand te brengen in de organisatie
(interne arbeidsmarkt) dan wel de regio (externe arbeidsmarkt). In Tabel 2 worden de
uit de literatuur afgeleide oplossingsrichtingen en succes en belemmerende factoren
weergegeven.
Het achterliggende idee is dat het management en het HR-beleid beter is toegerust
om sociale innovaties te ontwikkelen die de uitdagingen van boventalligheid, gebrekkige mobiliteit en te lage productiviteit, en/of personeelstekorten te lijf kunnen gaan
wanneer deze zijn ingericht vanuit een begrip van de wederzijdse relaties tussen
de interne en externe arbeidsmarkt. Hierbij kan gedacht worden aan sociale innovaties die zich richten op gedeeld werkgeverschap (Transitiebedrijf, arbeidspools,
stapelbanen) en het MVO beleid (inclusieve arbeidsmarkt en ‘social impact’). Daarbij
spelen de waarden die van belang worden geacht in het GAM-model een centrale
rol. Dat zijn goed werkgever en werknemerschap als succesfactoren voor sociale
innovaties met daarbinnen vooral ook aandacht voor talentontwikkeling en inclusie
van kwetsbare groepen, vertrouwen als mogelijk belemmerende factor wanneer dat
onvoldoende aanwezig is, de bereidheid tot samenwerking met andere stakeholders
als voorwaarde voor het realiseren van sociale innovatie op de externe arbeidsmarkt

in de regio, en ‘last but not least’ de verbetering van de aansluiting op de externe en
bovenal de interne arbeidsmarkt waar het gaat om aanpassing van het werk aan de
mens (taak(her)ontwerp; functiecreatie) en bevorderen autonomie en zelfregie

Tabel 2. Schematische weergave analyse van uitdagingen, oplossingen en
relevante factoren voor totstandkoming van sociale innovatie
Probleemanalyse
Interne arbeidsmarkt
• Lage mobiliteit en lage productiviteit
• Slechte aansluiting tussen werk en mens
Externe arbeidsmarkt
• Boventalligheid personeel
• Tekort aan goed geschoold personeel
• Opneming van kwetsbare groepen
Oplossingsrichtingen
Interne arbeidsmarkt
• Ontwikkeling van personeel (talentontwikkeling, loopbaan coaching, sociaal plan)
• Aanpassen van de arbeidsorganisatie (werk organiseren in teams, taak
(her)ontwerp, functiecreatie, autonomie in taak uitoefening)
Externe arbeidsmarkt
• Afspraken over inclusie kwetsbare groepen (Baanafspraak)
• Uitwisseling van personeel/Inrichten van arbeidspool
• Regio aanpak ﬂexicurity
• Gezamenlijk werkgeverschap (gezamenlijk scholing organiseren)
• Opzetten van transitiebedrijf/sociale onderneming
• Gezamenlijk experimenteren in de regio
Belemmerende factoren: Barrières voor sociale innovatie
Interne arbeidsmarkt
• Organisatiestructuur (ﬂexibiliteit in organisatievormen)
• Geen cultuur van innovatie
• Arbeidsverhoudingen (gebrekkige medezeggenschap, wantrouwen werkgever
en werknemer)
• Geen faciliterend leiderschap
• Geen HR beleid voor persoonwerk ﬁt (autonomie/regelruimte, taakontwerp,
arbeidsvoorwaarden)
Externe arbeidsmarkt
• Gebrek aan vertrouwen tussen partijen
• Geen ‘sense of urgency’ aanwezig bij partijen
• Eigen organisatie heeft prioriteit
• Geen MVO beleid
Bevorderende factoren: succesfactoren
Interne arbeidsmarkt
• Goed werkgeverschap en goed werknemerschap (talentontwikkeling; inclusie
kwetsbare groepen; teamwerk, mobiliteit, veerkracht)
• Motivatie van en ondersteuning door collega’s
• Goede begeleiding/coaching door direct leidinggevende
• HR instrumentarium ter verbetering persoonwerk ﬁt (talentontwikkeling, bevorderen
autonomie, zelfregie, taakontwerp)
Externe arbeidsmarkt
• Vertrouwen geven aan andere stakeholders (onderwijs, overheid, burgers)
• Bereidheid tot gedeeld werkgeverschap en HR beleid
• Bereidheid tot samenwerking en in eigen keuken laten kijken
• Gemeenschappelijke ‘sense of urgency’
• Ontwikkelen MVO beleid (‘social impact’)
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Hoewel de deelnemers aan de mindlabs en de focusgroepgesprekken geen
representatieve steekproef vormen van alle stakeholders in de provincie bleken
de deelnemers wel ervaring te hebben met of zijn thans betrokken bij mogelijke of
gerealiseerde sociale innovaties op grond waarvan een rijk scala aan inzichten en
projectideeën is verkregen. De inventarisatie van voorgenomen, mogelijke en/of
gerealiseerde sociale innovaties in de mindlabs heeft geresulteerd in een aanzienlijke
lijst. Een aantal van deze ideeën en projecten staat nog in de kinderschoenen.
Vaak is immers een lange weg te gaan waarbij vele hobbels moeten worden
overwonnen om een idee of project tot wasdom te laten komen in de organisatie
of in de regio. In de vier mindlabs waarin de vragenlijst is afgenomen is gevraagd
naar mogelijke sociale innovaties en de belemmeringen die men ervaart bij het
realiseren van sociale innovaties in de eigen organisatie of in de regio. Als de
belangrijkste belemmering werd het ontbreken van een cultuur van sociale innovatie
als belangrijkste genoemd. In Graﬁek 1.3. worden de antwoorden gegeven op de
vraag welke de belangrijkste mogelijke sociale innovaties zijn die tot een betere
aansluiting kunnen leiden. Vooral talentontwikkeling en scholing (22%), meer
autonomie in de taakuitoefening (’job crafting’, 15%) en herontwerp van taken (’job
carving’, 18%) en het organiseren van werk in teams (15%) kunnen hieraan volgens de
deelnemers bijdragen. Dit is opvallend omdat in de praktijk ‘job crafting’ (autonomie
in taakuitoefening) maar vooral (her)ontwerp van taken, hetgeen aanpassing van de
arbeidsorganisatie betekent, nog maar mondjesmaat worden toegepast. Het belang
van talentontwikkeling voor sociale innovatie krijgt de meeste steun.
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Graﬁek  1.2.  Mogelijke  sociale  innovaHes  die  tot  een  
betere  aansluiten  tussen  werk  en  mens  leiden  

40%

VNO/NCW

WZW

SBI-‐Formaat

Samenwerking in de regio zit nog niet erg in de genen van de vertegenwoordigers
van het bedrijfsleven in de mindlabs zo blijkt uit deze peiling. Wat de inclusie
van kwetsbare groepen in de organisatie betreft werden als de drie belangrijkste
knelpunten genoemd; de gebrekkige ondersteuning door de direct leidinggevende,
de gebrekkige coaching van de kwetsbare werknemer op de werkplek en de
onvoldoende aanpassing van het werk aan de capaciteiten en mogelijkheden
van de werknemer. De laatste belemmering houdt tegelijkertijd een pleidooi in
voor de door ons voorgestelde kanteling van het paradigma in de richting van de
‘menswerkﬁt’ benadering. Veel organisaties hebben wel een MVO (Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen) beleid maar weten er kennelijk in de praktijk van alledag
maar moeilijk uitvoering aan te geven. Ook dat lijkt een vraagstuk van het over een
brede linie ontbreken van een MVO cultuur in de organisatie te zijn, de vele goede
niet te na gesproken uiteraard, maar ook een gebrek aan implementatie ervan in
de bedrijfspraktijk. Voor innovaties in de regio werd het vaakst de oriëntatie op
de eigen organisatie naast het ontbreken van vertrouwen en het gebrek aan een
‘sense of urgency’ als belangrijkste belemmeringen gezien. In Graﬁek 1.5 wordt de
mening weergegeven over mogelijke sociale innovaties in de regio. Van de negen
voorgestelde sociale innovaties springt één er duidelijk uit als de belangrijkste; dat is
het gezamenlijk experimenteren in de regio. Kennelijk bestaat er veel behoefte aan
regionale experimenteerruimte om sociale innovaties die gemeenschappelijk kunnen
worden opgezet uit te testen en daarmede ervaring op te doen. Dat vormt, dunkt
ons, een wenkend perspectief voor zowel het bedrijfsleven zelf als het provinciale
arbeidsmarktbeleid. Naast experimenteren komen er nog vier andere sociale
innovaties nadrukkelijk in beeld; dat zijn uitwisseling van personeel, gezamenlijk
scholing organiseren, gezamenlijk optrekken c.q. afspraken maken over inschakeling
van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en het organiseren van gezamenlijke
werkgeverschap in de regio.

Graﬁek  1.5.    Mogelijke  sociale  innova?es  in  de  regio  
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Focusgroepgesprekken
Het focusgroepgesprek dat met de deelnemers in de verschillende mindlabs is
gehouden leverde voorts verdergaande inzichten op over welke oplossingsrichtingen
volgens de deelnemers perspectief bieden op sociale innovaties in en tussen
organisaties en op de regionale arbeidsmarkt. De rondgang onder de bijna 450
deelnemers aan de mindlabs (zo’n 100 deelnemers in de mindlabs en 350 deelnemers
op het Kennisfestival Provincie Gelderland en de ACE bijeenkomst tijdens de
week van de mobiliteit) leverde een duidelijk beeld op over de uitdagingen en
oplossingsrichtingen die men thans ervaart. De uitdagingen liggen vooral in de
sfeer van oplopende tekorten aan goed geschoold personeel en de noodzaak voor
aanpassing van de arbeidsorganisatie om de ﬁt tussen mens en werk, vooral ook
met het oog op productiviteit en concurrentiekracht, vermindering werkdruk en
welbevinden, te verbeteren. Opvallend is ook de brede steun onder de deelnemers
voor oplossingsrichtingen die het algemene gedachtegoed weerspiegelen zoals
talentontwikkeling, aanpassing van het werk aan de mens en op vertrouwen
gebaseerde samenwerking in de regio om sociale innovaties tot stand te brengen.
Op grond van de focusgroep gesprekken met de deelnemers ontstaat in grote lijnen
het volgende beeld:
- Er is brede steun voor het idee van aanpassing van de arbeidsorganisatie aan
de mens met al zijn talenten en mogelijkheden om zowel de prestaties van de
organisatie als het welbevinden van de werkende te vergroten. Men erkent
evenwel ook de belemmeringen die er bestaan om de arbeidsorganisatie op
deze manier te veranderen aangezien dat een ‘majeure’ kanteling betekent van
de arbeidsorganisatie met bepaalde risico’ss. De cultuur binnen organisaties is
veelal niet gericht op sociale innovatie.
- Volgens de deelnemers zijn talentontwikkeling en zelfsturende teams van belang
om de ﬁt tussen mens en werk te verbeteren. Talentontwikkeling betekent
investeren in loopbaanbegeleiding, leven lang leren, scholing en training als
middel om een betere persoonwerk ﬁt te bereiken.
- Projecten binnen arbeidsorganisaties die bijvoorbeeld de werving op basis
van talent organiseren in plaats van op taak en functie-eisen en investeren in de
opleiding van ﬂexwerkers passen bij dit talentperspectief.
- Het organiseren van werkzekerheid in conjunctuurgevoelige branches waar veel
ﬂexwerk aanwezig is door binnen de kaders van de wetgeving te zoeken naar
nieuwe opties en mogelijkheden.
- Van belang is volgens de deelnemers verandering van de bedrijfscultuur en
vergroting van de ﬂexibiliteit in de arbeidsorganisatie om een betere persoon
werk ﬁt te realiseren. Dit is volgens de deelnemers een geleidelijk proces.
- Voor inschakeling van kwetsbare werkenden is aanpassing van het werk zelf
maar ook extra begeleiding en ondersteuning van de werkende op de werkplek
van groot belang (interne arbeidsmarkt). Daarnaast ziet men mogelijkheden om
middels samenwerking in de regio en gedeeld werkgeverschap de inschakeling
van kwetsbare groepen te bevorderen (externe arbeidsmarkt). Bedrijven

-

-

-

-

-

zouden daarom bereid moeten zijn de arbeidsorganisatie beter af te stemmen op
de kwaliteiten en mogelijkheden van de kwetsbare medewerker om deze beter te
laten integreren in de arbeidsorganisatie.
Voor de ontwikkeling van sociale innovaties in de arbeidsorganisatie draagt
de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de werkende zelf in belangrijke
mate bij aan het succes, maar is tegelijkertijd brede steun en draagvlak vanuit
het management nodig. Het ontbreken daarvan wordt als belangrijke
belemmering gezien voor het verder ontwikkelen van sociale innovaties.
Veel deelnemers achten vanuit het MVO beleid, de uitwisseling van personeel
of vanuit het idee van gezamenlijk werkgeverschap het opzetten van gezamenlijke
experimenten in de regio van groot belang mede opdat deze kunnen worden
getest op hun merites. Tegelijkertijd constateren zij ook dat bij veel organisaties
de ’sense of urgency’ontbreekt doordat de oriëntatie veelal op de eigen
organisatie ligt en er ook geen cultuur is van samenwerking op basis van
vertrouwen.
Deelnemers zijn zeer positief over sociale innovaties die tot doel hebben het
organiseren van gezamenlijke scholing, de uitwisseling van personeel en
gezamenlijk werkgeverschap in de regio. Daartoe moeten zij wel bereid zijn om te
investeren in het vormgeven aan het idee van gezamenlijk werkgeverschap door
het ontwikkelen van HR-instrumenten en dit samen te doen met anderen in de
regio op basis van vertrouwen.
Deelnemers achten samenwerking tussen de drie O’s (ondernemers, onderwijs,
overheid) maar ook met het maatschappelijk initiatief (c.q. de burger) van
belang om regionale sociale innovaties te realiseren (”Quattro Helix”). Een
gedeelde ’sense of urgency”, maar ook een ”win-win” situatie voor alle partners
wordt als een belangrijke voorwaarde gezien voor succes van samenwerking
(zoals het idee van (IN)stroomlijn). Men ziet hierin een rol weggelegd voor de
provinciale overheid in een initiërende en faciliterende rol.
Werkzekerheid vormt een sleutelbegrip in verband met de toename van
ﬂexwerk in bepaalde sectoren zoals de zorg of de schoonmaak. Het realiseren
van werkzekerheid in conjunctuurgevoelige branches met veel ﬂexwerk is
mogelijk door binnen de kaders van de wetgeving te zoeken naar creatieve
opties en mogelijkheden bijvoorbeeld in de vorm van een arbeidspool (voorbeeld
De Werkgeverij en de arbeidspool in de schoonmaakbranche).

Overwegingen en aanbevelingen
- Gelet op het feit dat de bestaande instituties van baanzekerheid en
functieclassiﬁcatie hecht verankerd zijn in het Nederlandse arbeidsbestel vraagt
de voorgestelde paradigma verschuiving een omvorming van de instituties van
baanzekerheid naar instituties voor werkzekerheid.
- Gezien de lange historie waarin de ’oude’ instituties zijn gevormd zal deze
omvorming niet eensklaps tot stand zijn gebracht en slechts geleidelijk aan
inhoud en vorm krijgen. Het verdient daarom aanbeveling meer ruimte te
scheppen voor experimenten die tot doel hebben sociale innovaties op de interne
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en externe arbeidsmarkt te realiseren die de match tussen mens en werk kunnen
verbeteren.
De ontwikkeling van arbeidspools, transitiebedrijven, sociale ondernemingen en
leerwerkplaatsen, systemen van uitwisseling van personeel, gedeeld
werkgeverschap en regionale experimenten zoals geïnventariseerd in deze
studie vormen evenzovele voorbeelden van mogelijke sociale innovaties op de
interne en externe arbeidsmarkt (regio) die een stapje in de richting zijn van een
arbeidsmarkt met betere en meer duurzame matches. Door het scheppen van
meer experimenteerruimte ontwikkelen organisaties op de arbeidsmarkt zich tot
lerende organisaties.
Het ontwikkelen van sociale innovaties vraagt om het leggen van
verbindingen tussen de interne en externe arbeidsmarkt. In de arbeidspool van
de schoonmaakbranche of in De Werkgeverij blijven mensen in dienst van
de eigen werkgever maar kunnen ze extra arbeidsuren realiseren bij een andere
werkgever (stapelbanen).
De snelle ontwikkeling van de technologie (AI, Big Data, robotisering en
digitalisering), maar ook van platforms zoals Über en Airbnb, doet het vermoeden
rijzen dat ﬂex verder zal toenemen maar mogelijk wel met meer regulering en
bescherming dan nu het geval is. De 4e Technologische revolutie kan de
vernietiging van veel banen betekenen maar tegelijkertijd ook het ontstaan van
”new jobs for new skills?”. Wanneer nieuwe banen ontstaan, biedt dit tegelijkertijd
een uitdaging en mogelijkheid om taken beter af te stemmen op het talent en de
paradigma verschuiving stukje bij beetje te realiseren.
Sociale innovatie van arbeidsorganisatie staat veelal nog in de kinderschoenen.
De bereidheid te experimenteren met nieuwe arrangementen is groot maar
kan alleen handen en voeten krijgen wanneer de regionale overheid daarin een
stimulerende en faciliterende rol krijgt.

3.4.2.2 Tot besluit: waarden en cultuur
Uit de mindlabs kwam naar voren dat er een cultuurverandering nodig is om sociale
innovatie te laten slagen, maar dat dat een geleidelijk proces is dat veel tijd vraagt
omdat daarvoor een gedragsverandering nodig is. In onze visie sluit het GAM-model
met de onderliggende waarden naadloos aan bij twee van de vier ideaaltypische
organisatiecultuurmodellen van Quin en Rohrbauch aangeduid met het ‘menstalent
cultuur model’ en het ‘innovatiecultuur model’. De twee andere modellen
kunnen worden aangeduid met het ‘marktcultuur model’ en het ‘beheersings of
controlemodel’. In organisaties die gekenmerkt worden door een beheersingen/of
marktcultuur model is er in deze visie weinig ruimte voor sociale innovatie noch op
de interne arbeidsmarkt noch op de externe arbeidsmarkt. Het model van Quin en
Rohrbaugh staat in de literatuur bekend als het concurrerende waardenmodel ofwel
het ‘Competing Values Framework (CVF)’ (zie Figuur 2).

• Goed  werkgever-‐en  
werknemerschap
• Investeren  in  talent/meer  uit  
mensen  halen  
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lerende  organisa,e

•
•
•
•
•
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Marktcultuur

• Organisa,e  als  open  
systeem
• Gezamenlijk  
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• Sociale  innova,e  in  regio

• Marktwaarde
• Ra,onele  doelen
• Resultaatgericht
• Marktconcurren,e
• Vertrouwen  laag

GAM-waarden en Mens-Werk paradigma in het Organisatiecultuur Kwadrant van Quinn
Tot besluit zijn de twee belangrijkste aanbevelingen vanuit de bevindingen van de
mindlabs de volgende:
1) dat sociale innovatie op de interne arbeidsmarkt een geleidelijk proces van
gedragsverandering bij werkende en leidinggevende vraagt waarbij inspiratie
gevonden kan worden in het hier ontwikkelde GAM raamwerk
2) dat sociale innovatie op de externe arbeidsmarkt om de opzet van experimenten in
de regio vraagt die de opmaat kunnen vormen voor verbeterde samenwerking tussen
partijen op basis van vertrouwen.

3.4.3 Literatuurstudie: samenvatting
In het kader van de academische werkplaats heeft de junioronderzoeker, Samuel van
Neure een Literatuurstudie gedaan. Hieronder een samenvatting van deze studie.

3.4.3.1 Inleiding
In navolging van de in 3.4.2 besproken regionale sociale innovatieprojecten en
ideeën die opgehaald zijn middels de mindlabs, wordt in dit hoofdstuk ingegaan
op de bevindingen uit de literatuurstudie. De literatuurstudie had als doel om
voorbeeldstudies of ‘best practices’ op het gebied van interventiestudies over de
aansluiting tussen vraag en aanbod op de interne en externe arbeidsmarkt in kaart
te brengen en daarvan te leren. Hieronder wordt eerst de methodologie besproken
van de literatuurstudie. Vervolgens worden de resultaten van de zoektocht naar
de in de literatuur beschreven interventiestudies, experimenten of gevalsstudies
weergegeven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen studies op macroniveau
(arbeidsmarkt), mesoniveau (organisatie) en microniveau (werkende), waarbij per
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niveau een aantal relevante voorbeeldstudies worden besproken. Tot slot formuleren
we enkele conclusies en aanbevelingen.

3.4.3.2 Methodologie van literatuurstudie
Zoekstrategie
In de literatuurstudie is expliciet gezocht naar experimenten, gevalsstudies en
interventiestudies gericht op het bevorderen van de aansluiting tussen mens en werk
op micro, meso en macroniveau. Voor het vinden van relevante studies is allereerst
een zoekstrategie opgezet. De deﬁnitie van PersonEnvironment ﬁt, of meer in het
bijzonder de Personjob ﬁtbenadering (Edwards, 1991) is hierbij als uitgangspunt
gebruikt. Binnen de Personjob ﬁtbenadering gaat het om de balans tussen persoon
en werk, oftewel tussen het aanbod van de kennis en vaardigheden, attitude en
motivatie van de werknemer enerzijds en de vraag hiernaar vanuit de organisatie
en vanuit het werk zelf. Deze persoonbaan ﬁt of de aansluiting tussen mens en
werk heeft zowel betrekking op de interne als de externe arbeidsmarkt. Op de
externe arbeidsmarkt spreken we dan over de aansluiting tussen vraag en aanbod,
waarmee zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve aansluiting wordt bedoeld. De
zoekstrategie is vervolgens ingevoerd in Medline, PsycINFO, Business Source Premier
(gecombineerd in EBSCOhost) en Web of Science, in de periode vanaf 2010 tot en
met januari 2019.
In tabel 3 zijn de zoektermen weergegeven zoals die voor de populatie van
werkenden en (kwetsbare) niet werkenden, evenals de speciﬁeke termen voor
interventies op de verschillende niveaus en de onderzoeksdesign.
Tabel 3. Zoektermen gebruikt in de literatuurstudie over interventies gericht op
aansluiting tussen mens en werk op micro, meso en macroniveau
Populatie

Employee*, Worker*, Professional*, Job seeker*, Unemploy*,
Disadvant*, Disab* , Vulnerable

Interventies
Micro

Work *design, Job *design, Job crafting, Strengths intervention,
Customized employment, Support* employment, Employment
support, Job coach*, Career support

Meso

HR practice*, Job rotation, Social innovation, Workplace
innovation, Innovative workplace*

Macro

Labour market program*, Labour market polic*, Labour market
intervention, Human capital, Employability, Vocational training, Job
match*, Job placement, Capability approach

Onderzoeksdesign Experiment*, random* control* trial, evaluation, intervention, case
stud*, ﬁeld stud*
* Iedere lettercombinatie volgend op de voorgaande lettercombinatie is mogelijk

Selecteren van relevante literatuur
De gevonden referenties in de literatuur werden aan de hand van selectiecriteria
beoordeeld op potentiële relevantie voor deze literatuurstudie. Deze selectie werd
in twee fases uitgevoerd. In de eerste fase werd op basis van titel en samenvatting
bepaald of het artikel potentieel relevant was en in aanmerking kwam voor de
volgende fase. In de tweede fase is op basis van het volledige artikel bepaald of het
relevant was voor de literatuurstudie.
Voor dit hoofdstuk is vervolgens gezocht naar ‘best practices’ van sociale innovaties
die betrekking hebben op de aansluiting tussen persoon en werk en gericht zijn op
het (aanpassen) werk zelf, de werkplek of de arbeidsorganisatie, dus de vraagzijde in
het algemeen.
Opbrengst zoekstrategie
Het invoeren van uitsluitend de zoektermen leverde 4.092 hits op, waarvan 627
dubbelingen waren. Dit aantal referenties is te groot om op zinvolle wijze te kunnen
analyseren gegeven de gebruikte werkwijze waarbij artikelen methodologisch en
inhoudelijk worden bestudeerd en beschreven. Vervolgens zijn de inclusiecriteria
toegepast in twee selectierondes. Na twee rondes kon het totale aantal referenties
van 4092 teruggebracht worden tot 96, waarvan er 67 (69.79%) op microniveau,
7 (7.29%) op mesoniveau en 22 (22.92%) op macroniveau. Het niveau waarop de
uitkomsten van de interventies zijn gemeten bepaalt het niveau waarop de studies
zijn ingedeeld. Microniveau interventies meten uitkomsten op het niveau van de
individuele medewerker (zoals welbevinden, productiviteit en betrokkenheid);
mesoniveau interventies meten uitkomsten op organisatieniveau (zoals verloop,
ziekteverzuim en bedrijfsresultaten) en macroniveau interventies meten uitkomsten
op het niveau van de regionale of landelijke arbeidsmarkt (zoals werkloosheid en
kwalitatieve aansluiting vraag en aanbod).
Expertmeeting
Tevens is een expertmeeting georganiseerd met experts op het gebied van HRM.
De expertmeeting had ten doel om de gekozen methodologie en inhoudelijke
afbakening van de literatuurstudie en eventuele kennisleemten met betrekking tot de
interventies die door de literatuur zijn geïdentiﬁceerd bloot te leggen. De volgende
experts waren aanwezig tijdens de bijeenkomst:
• Prof. Dr. Roland Blonk, Tilburg University, TNO
• Prof. Dr. Marc van Veldhoven, Tilburg University
• Dr. Luc Dorenbosch, TNO
• Prof. Dr. Marianne van Woerkom, Tilburg University
• Prof. Dr. Ruud Muﬀels, Tilburg University
• Prof. Dr. Annet de Lange, Lector HAN, bijzonder hoogleraar Open Universiteit,
Faculteit psychologie
• Drs. Sandra Franken
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3.4.3.3 Voorbeeldstudies op micro, meso en macroniveau literatuurstudie
Gezien de breedte van het gebied waar de literatuurstudie zich op richt is het
lastig om een volledig beeld te geven van alle relevante interventies die plaats
hebben gevonden. Echter, de gevonden studies schetsen wel een beeld van wat
er het afgelopen decennium is gebeurd om de aansluiting tussen mens en werk te
bevorderen op de verschillende niveaus. Hieronder zullen ter illustratie per niveau
een aantal voorbeeld studies of ‘best practices’ beschreven worden, die naar ons idee
naadloos passen binnen het theoretisch kader van het GAM en de in het onderzoek
ontwikkelde kantelend ‘menswerk ﬁt’ paradigma zoals eerder beschreven. Daarbij zijn
voorbeeld studies geselecteerd die gericht zijn op de aansluiting tussen persoon en
werk en vooral op de vraagzijde (de functie/baan, werkplek, arbeidsorganisatie).
Micro: Individuele Werkplaatsing en Steun (IPS of ’Individual Placement and
Support’), Job carving en crafting en de ’Sterke punten’benadering,
IPS
Op microniveau hadden de meeste studies (23 van de 67) betrekking op
interventies die gerelateerd waren aan het IPS-model. IPS is een in de VS ontwikkeld
arbeidsintegratiemodel voor mensen met ernstige psychische stoornissen (Becker &
Drake 1994). Binnen het IPS-model ligt de focus op de individuele voorkeuren van de
deelnemers bij het zoeken naar passend werk.
Daarmee sluit IPS aan bij de waarden vertrouwen en zelfregie in het GAM, aangezien
de menswerk ﬁt centraal wordt gesteld in plaats van de (beschikbare) functie.
Inmiddels is ook in Nederland geexperimenteerd met de bruikbaarheid van dit
instrument om kwetsbare groep naar de reguliere arbeidsmarkt te begeleiden.
Een voorbeeld daarvan is het Fit4Work experiment, dat in 2007 werd opgezet in
samenwerking tussen het UWV, en de G4gemeenten (Amsterdam, Rotterdam,
Utrecht, en Den Haag). De doelgroep bestond uit uitkeringsgerechtigde tot en met
50 jaar met verschillende, ernstige belemmeringen op verschillende leefgebieden,
maar wel met het potentieel om te kunnen participeren in het arbeidsproces.
Fit4Work had als doelstelling om deze groep door een andere aanpak binnen één jaar
duurzaam te plaatsen. In een 2-jaar durende follow-up studie zijn de eﬀecten van
Fit4Work op de arbeidsparticipatie en gezondheid van de deelnemers onderzocht
(Burdof, 2015). Hieruit bleek dat de uitstroom naar regulier betaald werk 5,2% groter
was onder IPS-deelnemers dan onder participanten in de controlegroep. Bovendien
bleek de mentale en fysieke gezondheid méér te zijn verbeterd bij cliënten die starten
met betaald werk (Kok, Burdorf, van Rijn, 2011).
Job crafting en carving
Een tweede type van veel voorkomende interventiestudies op microniveau betroﬀen
interventies op het terrein van job crafting, ook wel ‘baansleutelen’ genoemd. Tien
van de 67 (14.92%) beschreven een dergelijke interventie. Job crafting houdt in dat
medewerkers, veelal op eigen initiatief, hun werk zo ontwerpen en aanpassen dat
hun ambities, interesses en capaciteiten beter tot hun recht komen, waardoor de
motivatie, inzetbaarheid en duurzaamheid van de arbeidsdeelname vergroot worden

(Berg, Wrzesniewski & Dutton, 2010; Oldham & Hackman, 2010). Weliswaar wordt
bij job crafting de arbeidsorganisatie niet aangepast zoals wel het geval is bij job
carving (functioneel herontwerp van taken en functies; zie bijv. van Ruitenbeek,
Mulders & Zijlstra, 2013). Wel verbetert bij ‘job crafting’ de persoonwerkﬁt doordat
de baan door werkende zelf zodanig wordt ingevult dat deze beter past bij zijn of
haar kwaliﬁcaties en voorkeuren. Wanneer werkgevers meer mogelijkheden bieden
aan hun medewerkers om persoonlijke invulling te geven aan het werk, proﬁteert de
werkgever op deze manier van de extra inzet en motivatie van werknemers hetgeen
leidt tot betere bedrijfsprestaties. Verschillende studies laten inderdaad zien dat
job crafting tot een betere persoonbaan ﬁt leidt (Bakker e.a. 2014), en dat dit weer
positieve gevolgen heeft voor de betrokkenheid en prestaties van werknemers.
Bovendien blijkt uit een studie Kooij en haar collega’s (2017) dat job crafting vooral
een eﬀectief instrument kan zijn voor oudere medewerkers om de persoonbaan ﬁt te
bevorderen.
Job crafting is een methode om werk passend te maken voor mensen die reeds
participeren in de arbeidsmarkt, maar biedt geen oplossing voor mensen die vanwege
een arbeidsbeperking en/of beperkte opleiding moeilijk passend werk vinden op
de reguliere arbeidsmarkt (van Ruitenbeek, Mulders & Zijlstra, 2013). Een methode
die het wel mogelijk maakt om functies geschikt te maken voor mensen met een
arbeidsbeperking is job carving. Job carving is een methode om uit bestaande
functies kleinere routinematige onderdelen te selecteren en deze gezamenlijk tot
een nieuwe functie van laaggekwaliﬁceerd werk samen te voegen (Van Ruitenbeek,
Mulder, Zijlstra, Nijhuis, & Mulders, 2013; TNO, 2016). Op deze manier kunnen er
functies gecreëerd worden met werkzaamheden die passend zijn bij het vermogen
van de kandidaat. Er is enig onderzoek gedaan naar deze methode, en daaruit blijkt
dat deze eﬀectief kan zijn voor het creëren van functies voor individuen met een
arbeidsbeperking. Echter, bestaat er nog enige discussie met betrekking tot de
duurzaamheid van deze functies (Van Ruitenbeek e.a., 2013).
De ‘Sterke punten’benadering
Tot slot kan de ‘sterke punten’-benadering inspiratie bieden voor het idee van het
aanpassen van het werk aan de talenten, behoefte en voorkeuren van mensen
om daarmee de persoonbaan ﬁt te verbeteren. De ‘sterke punten’benadering is
gebaseerd op de positieve psychologie, en biedt een perspectief op de ontwikkeling
(van werkenden) waarbij de focus niet zozeer ligt op het verbeteren van de zwakke
kanten van medewerkers, maar juist op het optimaliseren van hun talenten (van
Woerkom, Stienstra, Tjepkema & Spruyt, 2011). Sterke punten refereren aan
‘manieren van gedragingen, denken of voelen waar iemand een natuurlijke aanleg
voor heeft, plezier in ervaart en in staat stelt om optimaal te functioneren tijdens
het streven naar waardevolle uitkomsten’ (Quinlan, Swain, & VellaBrodrick, 2012).
Er zijn vele studies die beargumenteren dat het gebruik van sterke punten door
medewerkers op hun werkplek tot een breed scala aan positieve uitkomsten leidt,
zoals een verhoogd welbevinden en betrokkenheid (o.a. Harzer & Ruch 2016), en
betere prestaties (o.a. van Woerkom & Meyers, 2015). Een sterke punten interventie
bestaat uit drie componenten, namelijk (1) het identiﬁceren (bijvoorbeeld door

61

60

middel van een vragenlijst of feedback van derden), (2) het ontwikkelen en (3) het
inzetten van sterke punten op de werkplek (Quinlan e.a., 2012).
Er zijn 3 studies (4.48%) gevonden die een dergelijke sterke punten interventie
omschreven. Waaronder een studie van Meyers en van Woerkom (2017) waarin zij
onder medewerkers van verschillende Nederlandse organisaties het eﬀect van sterke
punten interventie op het welbevinden van medewerkers onderzochten. Met behulp
van identiﬁceren van hun sterke punten, vervolgens werden participanten gedurende
een half daagse training gestimuleerd hun sterke punten te ontwikkelen en gebruiken
tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Deze interventie bleek een positief
eﬀect te hebben op het welbevinden, en de betrokkenheid van medewerkers doordat
ze een positievere aﬀectie (enthousiasme) met hun werk ervaarden.
Meso: Inclusief Herontwerp Werkprocessen (IHW), MVO en investeren in menselijk
kapitaal
Het aantal mesoniveau interventiestudies blijft ver achter bij het aantal microniveau
interventiestudies. In de literatuurscan kwamen op basis van de inclusiecriteria
slechts een zevental (7.29%) interventiestudies op mesoniveau naar boven. De
gevonden interventiestudies betroﬀen interventies gericht op verandering van
taken en functies in een organisatie (functiecreatie of Inclusief Herontwerp van
Werkprocessen), de inzet van loopbaanbegeleidingsinstrumenten in een organisatie
en preventieve gezondheid programma’s. Hieronder zal ingegaan worden op de
methode Inclusief Herontwerp van Werkprocessen aan de hand van een pilotproject
binnen het Slotervaartziekenhuis, aangezien deze het beste past binnen het
voorgestelde paradigma waarin het werk wordt aangepast aan de mens in plaats van
andersom.
Inclusief Herontwerp van Werkprocessen (IHW): ‘Een passende baan in het
Slotervaartziekenhuis’
De eerder besproken methode ‘job carving’ (zie microniveau interventies) blijkt
eﬀectief voor het creëren van werk voor individuen, maar is minder geschikt voor
toepassing op grotere schaal binnen een organisatie. Daarom heeft de Universiteit
Maastricht in samenwerking met het UWV de zogenaamde IHWmethode
ontwikkeld. Deze methode bestaat uit een uitgebreide arbeidsanalyse en herontwerp
van bestaande werkprocessen waarin met gerichte taakdiﬀerentiatie het werk
anders georganiseerd en verdeeld wordt in de organisatie. Daarmee gaat deze
methode verder dan het carven van één functie, het beslaat het aanpassen van de
taakverdeling in de gehele organisatie. Hierdoor wordt er aan de ene kant beter
gebruik gemaakt van de reeds aanwezige expertise van werkenden, aan de andere
kant wordt er werk gecreëerd dat beter aansluit bij de talenten en vermogens van
mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Op deze manier maakt de
IHW-methode de integratie van een grote groep mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt in één organisatie mogelijk, zonder dat deze uit balans gebracht wordt.
Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de behoefte en noodzaak (Participatiewet)
van participatie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De IHWmethode bestaat uit vier essentiële elementen die ontleend zijn uit de arbeid en

organisatiepsychologie, deze zijn (1) arbeidsanalyse, (2) herontwerp van werk, (3)
vaststelling (assessment) van het arbeidsvermogen en (4) inclusie en sociale steun
(van Ruitenbeek e.a., 2013).
In 2010 is door Nijhuis en zijn collega’s (2014) de bruikbaarheid van de IHWmethode in de praktijk onderzocht door middel van een drie jaar durend
veldexperiment binnen het Slotervaartziekenhuis (‘een passende baan bij het
Slotervaartziekenhuis’). Daarbij is gekeken in hoeverre het mogelijk zou zijn om door
middel van de methode IHW geschikte en passende functies voor jongeren met
een beperking (Wajongeren) te creëren, en of door de inzet van Wajongeren op de
meer elementaire taken ook meer capaciteit van hoger gekwaliﬁceerd personeel
beschikbaar zou komen. De IHW methode bleek geschikt voor het creëren van
(duurzame) functies voor de doelgroep. Gedurende het project zijn in totaal 88
deelnemers ingestroomd, waarvan 69 Wajongeren geplaatst zijn op functies die
gecreëerd zijn met behulp van de methode-IHW. De gemiddelde plaatsingsduur
van de doelgroep bedroeg ruim 15 maanden, waarbij het UWV een plaatsing van
6 maanden als duurzaam kwaliﬁceert. Na aﬂoop van het project werkte er nog 21
jongeren uit de doelgroep binnen het Slotervaartziekenhuis, waarvan 3 met een vaste
aanstelling. Ondanks dat er ‘slechts’ drie deelnemers en vast contract kregen, zijn
deze vaste aanstellingen uitzonderlijk gezien de bedrijfseconomische situatie van het
ziekenhuis in 2013. Verder bleek dat met name het leerwerktraject zeer succesvol
was. Van de 75 jongeren met een arbeidsbeperking die zijn ingestroomd in de
interne bedrijfsopleiding is 67% geslaagd. Daarvan heeft ongeveer 2/3 aansluitend
werk gevonden en is 43% aan een vervolgopleiding begonnen. Hieruit blijkt dat
het bieden van werkervaringsplaatsen in combinatie met scholing een eﬀectief
instrument is om kwetsbare groepen toe te leiden naar de reguliere arbeidsmarkt.
Deze doelgroep is namelijk vooral aangewezen op leren in de praktijk. Kortom,
zoals Nijhuis opmerkt: “het is hoog tijd dat we ook meer gaan investeren in de
‘employability’ van mensen met arbeidspotentieel zonder opleiding op startniveau,
vooral door ze te trainen en op te leiden tijdens het werk” (Nijhuis e.a., 2014, p.
51). Tot slot is er een kostenbaten analyse uitgevoerd, zowel vanuit werkgevers als
vanuit overheidsperspectief. Vanuit werkgeversperspectief bleek dat het project
kosteneﬀectief is, de returnoninvestment (ROI) bedroeg 32,4%. Daarbij is het
belangrijk dat de betreﬀende werknemer met een beperking een volwaardige
‘gecreëerde’ functie in het arbeidsproces krijgt. Vanuit overheidsperspectief bleken
de kostenbaten verhoudingen negatief (ROI 57%). Desondanks wordt een traject
zoals hierboven beschreven niet direct afgeraden. De baten voor de overheid zullen
namelijk vooral over de langere termijn gemaakt worden wanneer iemand duurzaam
geen gebruik meer maakt van een uitkering.
Werkgelegenheidsplan Philips (WGP)
Ook het WGP vormt een uitstekend voorbeeld waarin de waarden van het GAM
zoals MVO en investering in menselijk kapitaal terugkomen. Het WGP is een
langdurig en grootschalig privaat reintegratieprogramma van elektronicaconcern
Philips dat zijn oorsprong vond in 1983, ten tijde van de toenmalige heftige
economische crisis, en dat geboren was uit onvrede over de aanpak van de sterk
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oplopende werkloosheid (Peijen, Wilthagen, Muﬀels & Dekker, 2019). Tegelijkertijd
voorzag Philips tekorten aan middelbaar en hoogopgeleid personeel. Het plan was
opgesteld in nauwe afstemming en overleg met de vakbonden en in samenwerking
met het toenmalige uitvoeringsorgaan van de werkloosheidswetten, het UWV. In
het WGP staat het investeren in menselijk kapitaal centraal door het bieden van
werkervaringsplaatsen waarbij een 1 tot 2jarig programma van beroepsscholing
voor laag en middelbaar opgeleiden wordt geboden en training ‘onthejob’ ofwel op
de werkplek voor hoogopgeleiden. Het programma is niet gericht op het bieden
van een baan(garantie) bij Philips zelf, maar juist op het verhogen van de kans op
een succesvolle overgang naar andere werkgevers. Daarmee beoogt het WGP
bij te dragen aan een duurzame arbeidsmarktplaatsing. Oftewel, het programma
is niet gericht op het bevorderen van baanzekerheid, maar op het bevorderen
van werkzekerheid van de deelnemers. Samen met het UWV zijn deelnemers
uit verschillende doelgroepen geselecteerd: langdurig werklozen, herintredende
vrouwen, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een arbeidsbeperking
en hoger opgeleiden met een zwakke positie op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld door
een minder courante opleidingsrichting of een gebrek aan sociale vaardigheden, al
dan niet veroorzaakt door een stoornis in het autistisch spectrum).
Onlangs is een studie uitgekomen naar de lange termijneﬀecten van dit private
werkervarings en trainingsprogramma (Peijen, Wilthagen, Muﬀels & Dekker, 2019).
Het doel van het evaluatieonderzoek van het WGP was om te achterhalen of (oud)
deelnemers aan het WGP een grotere werkzekerheid en betere baanmatch konden
realiseren tijdens hun loopbaan na aﬂoop van het WGP dan vergelijkbare werklozen
die werden begeleid door de publieke arbeidsbemiddeling en in Nederland weinig
training of opleiding krijgen en ook geen werkervaring. Door de gegevens van de
deelnemers te koppelen aan de landelijke administratiegegevens van het CBS kon
een, op een aantal persoonlijke kenmerken, vergelijkbare controlegroep worden
geconstrueerd waardoor een ‘quasiexperimentele’ opzet kon worden gerealiseerd.
Het eﬀect op werkzekerheid werd hierbij bepaald door het aantal weken per
jaar in een baan te tellen dat de deelnemer na aﬂoop van het WGP gedurende
de daaropvolgende 10 jaar van hun loopbaan aan het werk was. Tevens wordt
gekeken naar het eﬀect op de baanmatch, met andere woorden in welke mate de
exdeelnemers daarna ook in een passende baan terechtkomen en waarvan het loon
past bij hun opleiding en ervaring en waarbij werkzekerheid kon worden geboden.
Over het eﬀect op werkzekerheid is onlangs gerapporteerd maar nog niet over
het eﬀect op de baanmatch. De resultaten laten voor werkzekerheid een sterk
positief langetermijneﬀect zien voor (oud) deelnemers (Peijen e.a., 2019b). Het
grootste en positieve eﬀect op werkzekerheid werd gevonden voor mensen met
een arbeidsbeperking en voor mensen met een migratieachtergrond, twee van de
doelgroepen van het programma.
Regionale samenwerking: De Triple Helix
Interventies op mesoniveau kunnen echter ook betrekking hebben op initiatieven
of projecten waarin sociale innovatie door middel van (regionale) samenwerking
tussen het bedrijfsleven, onderwijs en overheid (ook wel Triple Helix) tot stand

wordt gebracht. Enkele voorbeelden daarvan zijn reeds genoemd in het vorige
hoofdstuk waarin de mindlabs werden besproken en waarin de WZW Werkgeverij
in de zorg is genoemd maar ook het werkzekerheidsproject c.q. arbeidspool in de
schoonmaakbranche. Deze zijn niet naar boven gekomen in de literatuurstudie,
maar wel een paar andere die in dit verband relevant zijn. Zoals een initiatief dat
bekend staat onder de naam Kennispact MBO Brabant, waarin MBO-instellingen
samenwerken om een innovatieve kennisagenda op het terrein van levenslang leren
en menselijk kapitaal tot uitvoering te brengen. Maar ook Midpoint Brabant (o.a.
Jeugdwerkloosheidvrije Zone (JWL) Midden-Brabant en Vertrouwensexperiment),
Brainport en het Economic Board Amsterdam (o.a. House of Skills) zijn voorbeelden
van regionale samenwerkingen. Deze worden hieronder kort besproken.
Midpoint Brabant: Kennispact MBO Brabant, Jeugdwerkloosheidvrije Zone (JWL)
In Midden-Brabant wordt onder leiding van de regionale ontwikkelingsorganisatie
Midpoint een agenda voor sociale innovatie ontwikkeld in nauwe samenwerking
tussen overheden, onderwijs en bedrijfsleven. Een van de onderdelen is onder
andere het programma Kennispact MBO Brabant, waarin een groot aantal
Brabantse MBO-instellingen samenwerken met overheden en bedrijfsleven aan een
ambitieuze en goed onderbouwde Strategische Agenda OnderwijsArbeidsmarkt. Het
achterliggende doel is het toekomstbestendig maken van Brabant door middel van
een betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; met andere woorden onderwijs
gericht op de beroepen van morgen. Daartoe worden tegen de achtergrond van
technologische ontwikkelingen zoals (AI, machineleren en robotisering) bijvoorbeeld
werkateliers opgezet waarin bedrijfsleven en onderwijs gezamenlijk aan de slag gaan
om kwaliﬁcatietrajecten te ontwikkelen voor de beroepen van morgen. Speerpunten
in de agenda zijn onder andere educatie en onderkant arbeidsmarkt, macro
doelmatigheid, leven lang leren en het opzetten van een academische werkplaats
onderwijsarbeidsmarkt in samenwerking met de kennisinstellingen. Een concreet
voorbeeld van een project dat in dit kader wordt uitgevoerd betreft een regionaal
mobiliteitscentrum voor transport & logistiek waarin bedrijven in de transport
en logistiek de handen ineen hebben geslagen om de arbeidsmarktproblematiek
gezamenlijk aan te pakken. Dit centrum is gericht op bevordering van de instroom
vanuit het onderwijs en de zijinstroom vanuit UWV en de gemeenten naar deze
sector. In de sector bestaan er tekorten die op deze wijze worden aangepakt
maar tegelijkertijd wordt ingezet op bevordering van de mobiliteit van de huidige
werknemers en op talentontwikkeling (zie de Lange e.a., 2017).
Een ander initiatief dat ontwikkeld is binnen Midpoint Brabant is De
Jeugdwerkloosheidsvrije Zone (JWL). Dit initiatief is in 2013 in de regio MiddenBrabant van start gegaan met als doel om relevante stakeholders in de regio Hart
van Brabant uit de drie O’s (onderwijs, ondernemers en overheid), maar ook de
jongeren zelf, bij elkaar te brengen en gezamenlijk een duurzame regionale aanpak
van jeugdwerkloosheid te ontwikkelen. Het is mede geïnspireerd op het Europese
Jeugdwerkgarantieplan dat in 2013 van kracht werd. Conform dat plan is het doel om
elke jongere tussen de 16 en 27 jaar binnen 4 maanden na het verlaten van school
te plaatsen op een (duurzame) arbeidsplaats, een leer/werkplek of (vervolg)opleiding,
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om zo de kennis en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor een duurzame
plek op de arbeidsmarkt. Daarbij is er met name aandacht voor kwetsbare jongeren,
zoals jongeren met een uitkering, jongeren zonder startkwaliﬁcatie en jongeren die
vanwege capaciteitsbeperkingen en/of gedragsstoornissen niet zelfstandig duurzaam
kunnen participeren (zie hoofdlijnen uitvoeringsprogramma Jeugdwerkloosheidsvrije
regio Hart van Brabant 2016-2018; Wilthagen et al. 2015). Initiatieven die worden
opgezet richten zich voornamelijk op het ontwikkelen van talent (o.a. loopbaanleren,
ﬂexibel onderwijs) en het bevorderen van werkzekerheid. Zo zijn er in samenwerking
met bedrijven, het UWV, private partners en het onderwijs zogenaamde
‘tussenstations’ opgezet waarin jongeren werk en werknemersvaardigheden
ontwikkelen om te voorkomen dat ze instromen in een uitkering en ze begeleid
worden naar (regulier) werk of onderwijs (zie ook verslag focusgroep gesprekken met
stakeholders, Muﬀels et al. 2015).
Brainport en Economic Board Amsterdam (House of Skills)
Brainport vond zijn oorsprong reeds in het begin van de jaren negentig als reactie
op de toenmalige slechte economische situatie en toegenomen internationale
concurrentie, met name in de maakindustrie. De samenwerking is in de loop der jaren
geïntensiﬁeerd gebaseerd op een gemeenschappelijke ‘sense of urgency’ en een
hoge mate van wederzijds vertrouwen. Het verschil tussen voorgaande genoemde
regionale samenwerkingen en Brainport, is dat de arbeidsmarktagenda van Brainport
zich voornamelijk op toptalent richt die nodig zijn voor de Hightechbedrijven zoals
Philips, NXP, ASML om bij te blijven bij de wereldwijde competitie. Het uitgangspunt
daarbij is dat deze toptalenten niet alleen een baan wordt aangeboden, maar een
levenslange carrière in de regio samen met hun families. Dit arbeidsmarktbeleid is
gebaseerd op het ﬂexicurity concept, waarbij een hoge mate van zekerheid wordt
gecombineerd met ﬂexibiliteit. Een van de instrumenten die daarbij is ontwikkeld
is Brainport Talentbox. Dit is een online platform waarmee Technology and ITprofessionals van over de hele wereld aan werkgevers en beschikbare banen in de
regio worden gekoppeld door middel van een eportfolio matching tool. Ondanks dat
Brainport voornamelijk op hoger opgeleiden is gericht, draagt de werkgelegenheid
die gecreëerd wordt wel bij aan het vergroten van de kansen en mogelijkheden
voor werklozen jongeren (Muﬀels, van der Meer, & Bekker, 2016). Een laatste
voorbeeld van regionale samenwerking betreft het Economic Board in de regio
Amsterdam. Ook hier werken partijen uit de Triple Helix (onderwijs, bedrijfsleven,
onderwijs en kennisinstellingen) samen met als ambitieuze doelstelling om een
van de drie meest innovatieve regio’s in Europa te worden in 2025. De regio wil in
2025 de beste, op nieuwe technologie, afgestemde arbeidsmarkt van Europa zijn,
gericht op het succesvol benutten, behouden en aantrekken van talent. Onderdeel
daarvan is het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs, voorkomen dat studenten
vroegtijdig uitvallen uit het onderwijs, en het bevorderen van goede overgangen
tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Om dit te bewerkstelligen worden er nieuwe
publiekprivate samenwerkingsprojecten opgezet (Gemeente Amsterdam, 2019).
Vergelijkbaar met de werkateliers die binnen het Kennispact MBO Brabant zijn
georganiseerd, worden er in samenwerking tussen mboinstellingen en technische
bedrijven hybride leeromgevingen gecreëerd waarin leren en werken wordt

gecombineerd zodat studenten kennis maken met de nieuwste technieken (zie
Actieplan Innovatief Vakmanschap 2014-2017).
House of Skills
Een van de initiatieven die binnen het Economic Board is ontwikkeld, is
House of Skills. Dit is een publiekprivate samenwerking tussen bedrijfsleven,
brancheorganisaties, werknemers en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen,
onderwijs en bestuurders in de metropoolregio Amsterdam. Deze partijen werken
nauw samen om de huidige (diplomagerichte) arbeidsmarkt te veranderen naar een
meer op vaardigheden (skills) gerichte arbeidsmarkt. Speerpunten zijn bevordering
van intersectorale mobiliteit en Leven Lang Ontwikkelen. Het richt zich in het
bijzonder op een betere persoonbaan match van middelbaar opgeleiden in
sectoren met relatief veel verlies van werkgelegenheid. Bijzondere aandacht gaat
uit naar sectoren waarin beroepen en banen onder invloed van de technologische
veranderingen (robotisering, digitalisering, AI, Big Data en 3D technologie) in
snel tempo veranderen. Tevens richt het zich in het bijzonder op de groeiende
groep van ﬂexwerkers zoals freelancers en ZZP’ers. Enkele instrumenten die
daartoe zijn ontwikkeld binnen House of Skills zijn onder andere assessments en
competentiescans, loopbaanadvies, skills trainingen, matching op basis van skills en
een platform waar werkgevers en werknemers elkaar kunnen vinden (House of Skills,
2019).
Een belangrijk instrument dat binnen het House of Skills programma wordt
ontwikkeld is het zogenaamde skills paspoort. Op basis van een beoordeling van
iemands vaardigheden (‘skills assessment’) wordt een skills paspoort gemaakt dat
inzicht geeft in persoonlijke vaardigheden en ambities. Zo wordt ook duidelijk wat
diegene bij moet leren om kans te maken op een nieuwe, passende baan. Ook op
Europees niveau wordt met een dergelijk skills paspoort gewerkt, in de vorm van
de ‘European Skills Passport’ (ESP, zie European Skills, Passport, z.d.). Ook dit is
een online platvorm waar Europese burgers hun competenties en talenten kunnen
documenteren in de vorm van een Europass cv om te gebruiken bij sollicitaties.
Het House of Skills initiatief sluit nauw aan bij het gedachtegoed van het
persoonwerkﬁt paradigma vanwege de oriëntatie op skills en op de verbetering van
de match tussen baan en persoon. Het verschil zit hem in dat het zich vooral richt op
de aanbodkant van de match en niet zozeer op de vraagkant, dus op de verandering
in de taken en functie zelf die nodig is om iemand met bepaalde skills kans te geven
op een passende baan.
Macro: Activerend arbeidsmarktbeleid en beschermd werk (’Customized
employment’)
Op macroniveau zijn er betrekkelijk veel interventiestudies of experimenten verricht
die gericht zijn op verbetering van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt. Macroniveau studies richten zich per deﬁnitie niet op de interne
arbeidsmarkt van een bedrijf of organisatie maar op de regionale of landelijke
arbeidsmarkt. Veelal zijn de studies die uit de literatuurstudie kwamen gericht op

67

66

de aanbodzijde van de arbeidsmarkt (n=8 of 36.36%) of een combinatie van beiden
(n=10 of 45.45%). Het gaat hierbij veelal om begeleidings en trainingsprogramma’s,
loonkostensubsidies en werkgelegenheidscreatieprogramma’s. Veelal betreft het
mensen die niet meer aan het arbeidsproces deelnemen en via deze programma’s
worden teruggeleid naar betaald werk.
Aangepaste of beschermde werkgelegenheid (CE of Customized Employment)
Verder zijn er weinig experimentele RCT-studies gevonden die de eﬀecten van
sociale innovaties op basis van een experimenteel onderzoeksdesign evalueerden.
Er werden echter wel een aantal gevalsstudies gevonden van interessante (pilot)
projecten die binnen het beoogde perspectief passen en waar lering uit kan worden
getrokken. Deze laatstgenoemde projecten waren vooral gerelateerd aan het concept
‘customized employment (CE)’, ofwel aangepast/beschermd werk, waarbij het
werk wordt aangepast aan de mogelijkheden en beperkingen van de mindervalide
werkende. Het begrip CE wordt in de HR-literatuur soms gedeﬁnieerd als ‘het
individualiseren van de arbeidsrelatie tussen werkgever en werkzoekende waarbij
rekening wordt gehouden met de behoefte van beide partijen.
Het houdt in dat de organisatie van het werk dus rekening houdt met de talenten,
sterke punten, behoeften en interesses van een werkende met een arbeidsbeperking.
Daarmee vertoont CE veel gelijkenissen met de eerder besproken Job Carving
methodiek. Rogers en zijn collega’s (2008) onderzochten in de VS de eﬀecten van
het innovatieve ‘Anoka County Transition & Customized Employment (TCE)’ project
op arbeidsmarktintegratie van jongeren met een arbeidsbeperking. TCE betrof
een samenwerking tussen Werkgeversservicepunten en zeven schooldistricten
met als doel om door middel van de CE-benadering een succesvolle overgang
tussen onderwijs en arbeidsmarkt te realiseren voor werkloze jongeren tussen
de 18 en 24 jaar met een fysieke en/of mentale arbeidsbeperking. Tijdens het
project gingen deelnemers zelfstandig op zoek naar een geschikte werkplek
(zelfregie). Vervolgens werden er op basis van de interesses, mogelijkheden en
talenten van de deelnemer en de behoefte van de werkgever nieuwe functies
gecreëerd (functiecreatie). Na plaatsing van de jongeren werden er eventueel
benodigde ondersteuningsinstrumenten ingezet, zoals coaching op de werkplek en
technologische hulpmiddelen. Ook werden werkgevers begeleid en ondersteund
door middel van trainingen waarin de benodigde vaardigheden werden ontwikkeld
om kwetsbare groepen te kunnen ondersteunen en begeleiden op hun werkplek.
Na aﬂoop van het 5 jaar durende project bleek dat 62% van de 475 deelnemers
een arbeidsplaats had gevonden op de reguliere arbeidsmarkt. Daarvan behield
81% tenminste 3 maanden zijn of haar baan, en nog eens 75% behield minimaal
6 maanden zijn of haar baan. Van de jongeren die geen opleiding volgde op het
moment van het project, vond 72% een baan. Daarmee laat dit project zien dat
CE een eﬀectief instrument is om duurzame arbeidsplaatsingen te realiseren
voor kwetsbare groepen die niet in staat zijn te proﬁteren van traditionele
begeleidingsmethoden.

Regionale arbeidsmarktprogramma’s
De zoektocht van literatuur naar dit type interventies leverde weinig hits op, maar
wel een aantal relevante studies die de eﬀecten van arbeidsmarktprogramma’s
gericht op verbetering van de aansluiting op de (externe) arbeidsmarkt onderzochten.
Deze interventies zijn vaak onderdeel van het activerende arbeidsmarktbeleid
en bestaan onder andere uit training en scholing (leerwerkplaatsen of
werkervaringsplaatsen met training of scholing), gesubsidieerd werk (zoals
loonkostensubsidies), werkgelegenheidscreatie in de publieke sector (beschermde
werkgelegenheid), en arbeidsbemiddeling en begeleiding. Het hoofddoel van deze
interventies is het vergroten van de baankansen van deelnemers (Bredgaard, 2015).
Ze zijn echter meer aanbod dan vraaggericht aangezien ze niet gericht zijn op
aanpassing van de arbeidsorganisatie of het werk zelf zoals bij bovenstaand CEproject.
Card, Kluve en Weber (2010) vergeleken in een metaanalyse de eﬀecten van
deze interventies. Hieruit blijkt dat intensieve begeleiding en arbeidsbemiddeling
(coaching) vooral op de korte termijneﬀect hebben, en scholing en training vooral
eﬀectief zijn op de langere termijn. Daarnaast blijkt uit een vergelijkbare studie dat
de eﬀecten verschillen per doelgroep, voor mensen in de bijstand (veelal langdurig
uitgesloten) zijn de eﬀecten van deze reintegratie programma’s kleiner dan voor
mensen met een werkloosheidsuitkering. Daarnaast blijken achtergestelde groepen
relatief meer proﬁjt hebben van (langdurige) intensieve arbeidsbemiddeling, terwijl
training en loonkostensubsidies eﬀectiever zijn voor langdurige werklozen (Card,
Kluve & Weber, 2017). Deze intensieve, persoonsgerichte en langdurige begeleiding
is noodzakelijk voor de complexe problematiek waar (langdurig) werkloze en
kwetsbare groepen vaak mee te maken hebben (Bernhard & Kopf, 2014; OECD,
2005). Experimenteel onderzoek door Bigotta e.a. (2018) van een tweejarig Zwitsers
RCT-experiment met intensieve maatwerkbegeleiding van mensen in de bijstand liet
een eﬀect zien van 9% extra uitstroom naar betaald werk over een periode van 2 jaar
(zie ook Muﬀels & Gielens, 2019).
Vertrouwensexperiment
Een ander voorbeeld waarin geëxperimenteerd is met een andere manier wordt
omgegaan met de toeleiding van bijtstandsgerechtigden naar werk of andere vormen
van sociale participatie zoals vrijwilligerswerk betreft de ‘Vertrouwensexperimenten’
die plaatsvinden in het kader van de Participatiewet in verschillende gemeenten
in Nederland (waaronder Tilburg, Utrecht, Wageningen, Groningen, Amsterdam,
Nijmegen, Apeldoorn en Oss).
Deels vinden deze experimenten plaats in het kader van nieuwe wetgeving waarbij
de wetgever de gemeente onder bepaalde voorwaarden toestaat te experimenteren
met een andere manier van uitvoering om die eﬀectiever te maken (artikel 83 PW).
Deels maken gemeenten gebruik van de ruimte in de wet om een andere aanpak
en bejegening van de bijstandsgerechtigde te realiseren waarvan ze verwachten
dat deze beter werkt. Gemeenten zoals Tilburg, Wageningen en Apeldoorn hebben
deze experimenten “Vertrouwensexperimenten” genoemd. Ze zijn van mening
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dat in de moderne ﬂexibele arbeidsmarkt de nadruk in de wetgeving op regels en
handhaving middels strenge controles en sancties niet goed meer werkt, met name
niet voor de meest kwetsbare mensen, zoals arbeidsongeschikten, ouderen en
laaggeschoolden. De huidige regelgeving vertrekt in sterke mate vanuit wantrouwen
richting uitkeringsgerechtigde terwijl zij van mening zijn dat een aanpak welke is
gebaseerd op vertrouwen beter zou kunnen werken. Hierbij wordt verwezen naar
gedragseconomische en motivatiepsychologische theorieën over belonen versus
straﬀen, vertrouwen, intrinsieke motivatie, en zelfredzaamheid. Verwezen is ook
naar de capability benadering van Sen waarin investeringen in menselijk kapitaal
en talenten van belang zijn om mensen mogelijkheden te geven en daarmee
keuzevrijheid om het leven in te richten zoals men dat zelf graag wil (zie ook van der
Klink e.a., 2016). Door het starten van deze experimenten willen zij onderzoeken
wat beter werkt, het huidige beleid van controle en straﬀen of een beleid waarin
de bijstandsgerechtigde wordt beloond voor zelfredzaamheid en eigen initiatief
in de vorm van extra vrijlating van verdiensten en waarin de kwetsbare bijstander
door middel van individuele maatwerk en intensieve begeleiding toegeleid wordt
naar (deeltijd) betaald werk of andere vormen van sociale participatie (Groot,
Muﬀels, & Verlaat, 2019). Dit is gedaan middels experimenten die zijn opgezet
als RCT met verschillende typen van interventies waaronder eigen regie (geen
sollicitatieverplichtingen maar wel coaching op zelfredzaamheid) en intensieve
maatwerkbegeleiding, daarbij werd uitgegaan van een additioneel eﬀect van 10%.
Op dit moment zijn nog geen deﬁnitieve resultaten bekend. Dit project past naadloos
bij het GAM perspectief omdat hierbij de waarden eigen regie, zelfredzaamheid,
vertrouwen en goed werkgeverschap (MVO) maar ook de investering in menselijk
kapitaal en in de ontwikkeling van talent centraal staan.
Investeringen in menselijk kapitaal zijn essentieel
In een recente studie van Ibarraran, Kluve, Ripani en Rosas Shady (2019) onder
werkloze jongeren in Colombia worden de lange termijneﬀecten van scholings en
trainprogramma’s bevestigd. In diezelfde studie vonden ze dat jongeren een betere
start op de arbeidsmarkt hadden doordat zij in betere reguliere banen terecht
kwamen. Bovendien vonden zij ook lange termijneﬀecten op de kwaliteit van de
banen, waarbij deelnemers terecht kwamen in reguliere banen met een hoger loon
en betere secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarbij bleek dat het eﬀect toeneemt op
langere termijn. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de investering in menselijk
kapitaal essentieel is omdat het de kansen op werk en dus de mobiliteit verhoogt,
maar ook tot duurzame werkzekerheid leidt en een hogere kwaliteit van de banen.
Tegelijkertijd laat dit zien dat het investeren in menselijk kapitaal en dus in mensen
loont vanwege het signaleringseﬀect dat ervan uitgaat. De overheid in dit geval,
maar dat geldt ook voor de werkgever (Frey et al., 1993), geeft een signaal af dat hij
bereid is te investeren in de werknemer en dus vertrouwen heeft in hem of haar dat
deze de investering waarmaakt, waardoor de investering wordt terugverdiend, welk
signaal door de werknemer wordt opgevat en beantwoord door extra zijn of haar
best te doen en daardoor betere prestaties te leveren (Frey & Jegen, 2001; Fehr &
Schmidt 2003). Tegelijkertijd leidt het vertrouwen dat in hem of haar is gesteld en
de investering tot een blijere werknemer die mede daardoor beter presteert (zie ook
Frey & Stutzer, 2002).

Volgorde en timing van arbeidsmarktinterventies
Tot slot blijkt dat het eﬀect van arbeidsmarktinterventies ook afhankelijk is van
de timing en volgorde waarin de arbeidsmarktinterventies plaatsvinden. Zo blijkt
dat arbeidsbemiddelingsprogramma’s eﬀectiever zijn in vervolg op een interventie
gericht op het verkrijgen van benodigde kwaliﬁcaties (zoals scholing en training),
in vergelijking met wanneer de omgekeerde volgorde werd gevolgd Lechner en
Wiehler (2013). Tevens laten Lechner en Wiehler (2013) zien dat het eﬀect van een
arbeidsmarktinterventie afneemt naarmate de deelnemer langere tijd werkloos
is. Dit komt doordat productieve kennis en vaardigheden verouderen wanneer
ze niet gebruikt en verder ontwikkeld worden (zie De Grip & Van Loo, 2002).
Daarom is beleid vaak erop gericht om uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk
te laten terugkeren naar betaald werk met de inzet van ﬁnanciële prikkels (zoals
sollicitatieplicht, sancties ofwel dreigende korting op de uitkering). Daarmee wordt
vervolgens voorkomen dat het menselijk kapitaal aan waarde verliest en dat wanneer
de uitkeringsgerechtigden weer werk vindt de opbouw van menselijk kapitaal weer
herstart. Dit laat tevens zien dat tijdens periodes van werkloosheid en verblijf in
de uitkering continue investeringen in menselijk kapitaal nodig zijn om de kans op
werk te behouden terwijl in Nederland vanwege de beschikbaarheidseis voor de
arbeidsmarkt investeringen in training en scholing tijdens werkloosheid maar zeer
beperkt mogelijk zijn.

3.4.3.4 Conclusies literatuurstudie
De literatuurstudie laat zien dat de meeste interventies een verbetering van de
persoonbaan ﬁt bewerkstelligen door de aanbieder geschikt te maken voor de taak
of de functie, bijvoorbeeld door middel van het opwaarderen van kwaliﬁcaties. Een
uitzondering hierop vormen de zogenaamde ‘customized employment’ (beschermde
werkgelegenheid) projecten gericht op mensen met een beperking waarbij zonder
aanpassingen op de werkplek inschakeling in betaald werk niet mogelijk is. Maar
ook vormen van ‘job carving’ (herontwerp van functies), in het bijzonder de IHWmethode (Inclusief Herontwerp van Werkprocessen), waarin de functie wordt
afgestemd op de kwaliﬁcaties en mogelijkheden van de werkende. Hieruit blijkt
dat interventies op microniveau gebaseerd op het in dit verslag voorgestelde
kantelend menswerk perspectief, waarbij het werk wordt aangepast aan de talenten
en mogelijkheden van de persoon, in de wetenschappelijke literatuur nog weinig
gedocumenteerd zijn. Desalniettemin worden er stappen in de goede richting gezet,
gelet op de eerdergenoemde schaarse maar veelbelovende interventies. Deze
laten zien dat wanneer er pogingen gedaan worden om het werk aan te passen
aan de mens, zoals bij CE projecten, job crafting, job carving (IHW-methode) en
de ‘sterke punten’ benadering, dat dit tot positieve uitkomsten leidt, zowel voor de
medewerkers in de vorm van verhoogd welbevinden en verbeterde productiviteit
als voor de organisatie in de vorm van betere benutting van talenten en betere
bedrijfsprestaties.
Op mesoniveau zijn er veel minder studies in de literatuur bekend maar wel bleek
dat er een aantal veelbelovende initiatieven in de regio bestaan die passen bij de
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waarden van het GAM model en de uitgangspunten van het kantelend arbeidsmarkt
perspectief. Waaronder het Werkgelegenheidsplan van Philips, De Werkgeverij
(WZW), het Economic Board en het House of Skills project in de regio Amsterdam,
de samenwerking in de Brainport regio, het JWL (Jeugd Werkloosheid Vrijezone)
initiatief in Midden-Brabant en het MBO Kennispact in Brabant waarin door middel
van samenwerking tussen werkgevers, onderwijs en overheid sociale innovaties
werden ontwikkeld om de aansluiting op de interne en externe arbeidsmarkt te
verbeteren. Sleutelbegrippen hierbij zijn werkervaring en training, gezamenlijk
werkgeverschap, vertrouwen, en regionale samenwerking.
Tot slot passeerden een aantal studies op macroniveau de revue, vooral op het
vlak van beschermde werkgelegenheid en regionale arbeidsmarktprogramma’s. De
eerstgenoemde beogen door middel van aanpassing van het werk mogelijkheden
te creëren om te participeren op de (reguliere) arbeidsmarkt voor groepen met een
arbeidsbeperking. Daarvoor is samenwerking nodig tussen werkgevers, werknemers
en maatschappelijke organisaties op regionaal niveau. In het kader van het regionale
arbeidsmarktbeleid tonen studies aan dat reintegratie programma’s traditioneel
geen groot eﬀect hebben op de werkgelegenheid met uitzondering van projecten
waarbij intensieve maatwerkbegeleiding werd geboden in combinatie met training
en scholing. Bovendien leiden de investeringen in mensen als gevolg van training
en scholing tot duurzame werkgelegenheid op de lange termijn door de positieve
invloed op de kwaliteit van banen. Ook laten de vertrouwensexperimenten zien dat
een aanpak welke is gebaseerd op vertrouwen, en positieve in plaats van negatieve
prikkels, beter zou kunnen werken. Deze bevindingen vormen een stevig fundament
voor het alternatieve mens of talent gerichte persoonbaan ﬁt paradigma.
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Blog: Sociale innovatie en de ﬁt
tussen mens en werk:
‘de mens centraal’
december 2018
Door: Samuel van Neure MSC
In hoeverre bestaat er een misﬁt tussen mens en werk op de arbeidsmarkt en wat
zijn de eﬀecten hiervan? Maar nog veel belangrijker, welke (sociale/arbeidsmarkt)
innovaties zijn mogelijk om de ﬁt tussen mens en werk op de arbeidsmarkt te
bevorderen? Als junior onderzoeker zal ik hier dit jaar voor het Centrum voor
Arbeidsmarktinnovatie onderzoek naar doen.
Vanuit de personenvironment benadering (Edwards, 1991) kan duurzame
inzetbaarheid gezien worden als de ﬁt tussen werknemer en zijn of haar huidige
en toekomstige werk. Tevens veronderstelt deze benadering dat wanneer er een
balans is tussen de werknemer en zijn of haar werk, de werknemer zich gezond voelt,
plezier heeft in zijn werk en goed presteert. Door technologische, demograﬁsche
en economische ontwikkelingen is er een misﬁt tussen mens en werk ontstaan op
de arbeidsmarkt. Zo kan werk bijvoorbeeld overgenomen worden door intelligente
robots of goedkope en eﬃciënte automatisering, waardoor de aard en verdeling van
arbeid drastisch kan veranderen.
Dit vraagt om sociale innovaties waarbij de mens met zijn of haar talenten,
capaciteiten en behoeften centraal staat, in de plaats van de functie of het werk. Op
de interne arbeidsmarkt betekent dit dat de werkorganisatie wordt aangepast aan de
talenten en behoeften van de mens in plaats van andersom. Job crafting en inclusief
herontwerp van werkprocessen zijn hierbij nuttige instrumenten. Daardoor wordt de
ﬁt tussen mens en werk bevorderd en worden alle talenten van medewerkers benut.
Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer werknemers de mogelijkheid krijgen
om talenten te benutten in hun werkomgeving, dit tot verbeterd welbevinden (Botha
& Mostert, 2014; Harzer & Ruch, 2012, 2013) en betere prestaties (Dubreuil, Forest,
& Courcy, 2014; Stander, Mostert, & De Beer, 2014; van Woerkom & Meyers, 2015;
van Woerkom, Mostert, et al., 2016) leidt.
Om de aansluiting tussen mens en werk op de externe arbeidsmarkt te bevorderen
dient arbeidsmarktbeleid zich meer te richten op het bevorderen van sociale
participatie, zelfredzaamheid en eigen regie. Daarbij vormen individueel maatwerk
en intensieve begeleiding de veronderstelde middelen om mensen weerbaar en
veerkrachtig te maken. Om sociale innovaties te realiseren en kansen te scheppen
opdat mensen die eigen regie en zelfredzaamheid waar kunnen maken is een
goede samenwerking tussen de stakeholders (zoals kennisinstellingen, overheid,
ketenrelaties, concurrenten) noodzakelijk. Dat vraagt om het opbouwen van
vertrouwensrelaties tussen de stakeholders.

Dit onderzoek zal zich richten op interventies in de vorm van sociale innovaties
waarbij de brug geslagen wordt tussen de interne en externe arbeidsmarkt (zie ﬁguur
1). Door middel van werkateliers in samenwerking met de partners van het Centrum
voor Arbeidsmarktinnovatie zal de vertaalslag van wetenschap naar praktijk gemaakt
worden. Daarbij zal gekeken worden welke knelpunten, barrières en factoren een
belangrijke rol spelen bij een succesvolle invulling van sociale innovaties.
Benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek? Houd dan vooral de LinkedIn
pagina en website van het Centrum voor Arbeidsinnovatie nauwlettend in de gaten!
Figuur 1. Fit tussen mens en werk: Aansluiting externe en interne arbeidsmarkt
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3.4.4 Dialoogtafel toekomst academische werkplaats Gelderland
Op 27 mei 2019 vond er op de Radboud Universiteit Nijmegen een dialoogtafel
plaats over de toekomst academische werkplaats.
Hierbij waren vertegenwoordigers van de volgende organisaties aanwezig:
HAN, Radboud Universiteit, ROC Rivor), provincie Gelderland, Centrum voor
Arbeidsmarktinnovatie
Hieronder een weergave van het gesprek dat plaatsvond.
Kennismaking & inventarisatie
Na een korte kennismaking met elkaar en introductie van het Centrum voor
Arbeidsmarktinnovatie zijn we gestart met een korte inventarisatie van onderwerpen
waar de aanwezigen vanuit hun respectievelijke rollen reeds mee aan de slag zijn en
die de vraagstelling raken.
Dat leverde een beeld op van grote betrokkenheid bij de transitie van de Gelderse
arbeidsmarkt vanuit een aantal verschillende perspectieven.
Enkele voorbeelden hieruit:
• Het ontwikkelen van HRM-onderwijs naar deskundigheid op het gebied van de
arbeidsmarkt.
• Geen 4-jaarsplannen meer maar durven experimenteren met wat er gebeurt in
het hier en nu, daarvan leren en accepteren dat er ook geregeld iets niet lukt.
• Onderzoek naar sustainable careers.
• Verschuiving van content leren naar de vraag: Hoe blijf je een leven lang bij?
Welke vaardigheden verlangt dit?
• Door het modulair ontwikkelen van MBO-onderwijs op basis van elearning
wordt dit toegankelijk gemaakt voor iedereen, waaronder werknemers in
organisaties. Daarmee ondersteunt het een leven lang ontwikkelen.
• Het beschouwen van de hele onderwijskolom van primair onderwijs tot en
met universitair onderwijs vanuit de provincie om ontwikkeling van deelnemers
en aansluiting op de arbeidsmarkt te optimaliseren.
Vanuit de provincie worden de 3 hoofdlijnen van het huidige, goedgekeurde beleid
toegelicht (met de kanttekening dat de politieke arena momenteel nog volop in
beweging is, met alle gevolgen die dat voor programma’s zou kunnen hebben):
1. Aantrekken en behouden van talenten en het benutten van potentieel dat reeds
aanwezig is.
2. Wendbaarheid van individu, organisatie en onderwijs vergroten.
3. Inclusiviteit als vaste waarde van ons denken en handelen.
Daarbij beoogt de provincie om tot een meerjarig programma te komen waarin
ook wordt meegenomen hoe anticyclisch te handelen op de arbeidsmarkt en
conjunctuurbestendige oplossingen te realiseren. Tevens benadrukt de provincie de
rol van medezeggenschap, de noodzaak hen nadrukkelijk te betrekken bij
strategische en sociale innovaties.

Regionale samenwerking
Gaandeweg ontspon zich een levendig gesprek over mogelijke samenwerking tussen
de aanwezige partijen waarin veel passie en enthousiasme tot uitdrukking kwam.
Inhoudelijk zien we verbinding vanuit het uitgangspunt dat adaptief vermogen nodig
is op het niveau van de arbeidsmarkt, van organisaties en hun bestuurders, van
teams en de individuen binnen de teams. Dat adaptieve vermogen als vertrekpunt
nemen voor werkplaats waar onderzoek, onderwijs en praktijk worden gecombineerd
spreekt tot de verbeelding.
Hiervoor hebben we de volgende (voorlopige) lijnen benoemd:
• Adaptief vermogen centraal stellen.
• Hoe creëer je adaptief vermogen en hoe stimuleer je dat?
• Welke sociale innovatie(s) heb je daarbij nodig?
• Hoe zorg je voor inclusief denken en handelen?
• Hoe kun je de persoon – werk ﬁt vorm geven?
• Welk leiderschap draagt bij aan het adaptief vermogen van mens, organisatie en
arbeidsmarkt?
• Benader het vraagstuk van adaptief vermogen vanuit een multilevel
stakeholdersbenadering.
Alle aanwezigen ervaren positieve energie om dit met elkaar verder vorm te
geven en uit te werken naar een concreet voorstel. Waarbij het voorstel ook zou
moeten behelzen dat we als partijen zelf in de uitvoering ervan direct bijdragen aan
inclusiviteit en werkzekerheid (deze laatste over de betrokken organisaties heen).
Een optie om bij aan te haken is de vraag die de provincie momenteel heeft uitgezet
aan de onderwijsinstellingen in de regio naar voorstellen om een Leven Lang
Ontwikkelen vorm te geven. Hiervoor heeft de provincie een aantal domeinen
benoemd als speerpunten zoals Energie, Logistiek, Agro Food, Circulaire Economie,
Techniek, Vrijetijdseconomie. Er kunnen ook andere speerpunten worden
ingebracht. Tevens wil de provincie in het kader van dit plan komen tot een Talent &
Kenniscentrum. Wellicht past een werkplaats zoals we die voor ogen hebben in deze
reeds gedane uitvraag.
Tot slot hebben we samen vastgesteld dat de betrokken partijen deze dialoog
willen voortzetten met als doel tot een concreet voorstel tot samenwerking te
komen. Vanuit de overtuiging dat een werkplaats waarin de 3 onderwijsinstellingen
samenwerken op basis van concrete vraagstukken vanuit de arbeidsmarkt veel kan
bijdragen aan het functioneren van de Gelderse arbeidsmarkt.
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Hoofdstuk 4: Uitwisselen arbeidsmarktinformatie
Op het terrein van verzamelen en uitwisselen van arbeidsmarktinformatie heeft het
Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie de volgende doelstelling geformuleerd:
Het bevorderen van overdraagbaarheid van kennis zodat voldoende kennis en
competentie aanwezig is over arbeid en leren bij de overheid, onderwijs en
arbeidsorganisaties om de vragen rondom arbeidsmarkt en leren te kunnen
beantwoorden.
De onderzoeksvragen die worden beantwoord zijn:
• In welke mate dragen duurzame inzetbaarheidsinstrumenten bij aan het
voorkomen van werkloosheid en het bevorderen van werkzekerheid?
• Welk instrument draagt bij aan speciﬁeke data voor arbeidsmarktbeleid
op werkloosheid, Arbeidsmarktinnovatie en arbeidsmarktuitdagingen voor
ondernemers, onderzoekers en overheid?
• Hoe kunnen we impact van Arbeidsmarktinnovatie op het voorkomen en/of
opheﬀen van werkloosheid en de impact van het Centrum meten?
In zijn algemeenheid concluderen we dat er veel instrumenten zijn, vooral
instrumenten die binnen organisaties kunnen worden gebruikt om zicht te krijgen
op duurzame inzetbaarheid van mensen en de ontwikkeling daarvan. Zowel op
individueel niveau, teamniveau als op organisatieniveau. Tegelijkertijd constateren we
dat het aanwezig zijn van instrumenten niet 1 op 1 leidt tot wendbaar organiseren en
duurzame loopbanen.
We zien dat het vooral de mindset is die bij mensen moet worden veranderd. Pas
daarna zijn instrumenten zinvolle hulpmiddelen om beweging te ondersteunen en te
helpen richting te bepalen en de koers te realiseren.
Wanneer medewerkers en leidinggevenden daadwerkelijk tot actie overgaan ontstaat
behoefte aan gericht informatie verzamelen en zichzelf ontwikkelen. Instrumenten
die vervolgens die informatiebehoefte tegemoet komen, dan wel hen ondersteunen
om zich gericht te ontwikkelen, worden dan wel benut.
De activiteiten die rondom arbeidsmarktinformatie zijn georganiseerd zijn beperkt
in cijfers uit te drukken (artikel 4.1). In paragraaf 4.2 wordt een korte beschrijving
gegeven van de activiteiten die verricht zijn vanuit het lectoraat HRM van de HAN.
In de aansluitende paragraaf geeft prof. dr. Annet de Lange antwoord op de vraag
in welke mate duurzame inzetbaarheidinstrumenten een bijdrage leveren aan het
voorkomen van werkloosheid (paragraaf 4.3.). Inzake het ontwikkelen van een
speciﬁek arbeidsmarktinstrument voor Gelderland sluiten wij aan bij het Brabants
Arbeidsmarkt Model van prof. dr. R. Muﬀels (paragraaf 4.3)

4.1. Uitwisselen van arbeidsmarktinformatie in cijfers
Tabel 4.1.1. Duurzame inzetbaarheid
Aantal deelnemers ‘Masterclass Duurzame inzetbaarheid’
Aantal praktische businesscases . Masterclass Duurzame inzetbaarheid’
Aantal deelnemers Themabijeenkomst ‘Succesvol ouder worden op het
werk. Waarden cijfers en instrumenten die er toe doen’
Aantal blogs inzake HRM en Arbeidsmarktinnovatie
(van prof. dr. Annet de Lange)
Artikel prof dr. Annet de Lange over duurzame
inzetbaarheidsinstrumenten i.r.t. voorkomen werkloosheid

Tabel 4.1.2. Dashboard en impactanalyse Arbeidsmarktinnovatie
Aantal besprekingen met stakeholders
Aantal diepteinterviews voor impactanalyse

11
4
53
5
1

5
4

4.2. De impact van samenwerking met het HAN Lectoraat HRM:
Werkgevers worden in toenemende mate geconfronteerd met een sterk
veranderende arbeidsmarkt. Hoe kun je als werkgever voorbereid zijn op
de toekomst? De maatschappelijke verandering om medewerkers voor het
arbeidsproces te behouden, vraagt om een grondige en gedegen visie over de inzet
van het menselijk kapitaal. Hoe houd ik mijn organisatie vitaal? Welk HR-beleid
moeten we vormgeven om klaar te zijn voor de toekomst?
Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is dus een belangrijk thema geworden.
De vraag blijft echter wat duurzame inzetbaarheid precies is en wat werkgever
en medewerker kunnen doen om duurzame inzetbaarheid concreet te maken.
Inzicht in de eigen kern en stuurgetallen is hierbij de eerste stap. De balans tussen
organisatiedoelen en individuele mogelijkheden van medewerkers is daarna
cruciaal. In samenwerking met het Lectoraat Human Resource Management (HRM)
van de Hogeschool Arnhem Nijmegen richtten wij ons op het (boven)regionaal en
praktijkgericht maken van onder meer die drie aspecten.
Het lectoraat HRM van de HAN, vertegenwoordigt door prof. dr. Annet de Lange,
is een van de samenwerkingspartners in het DWSRA project. In het kader van dit
project heeft het lectoraat samen met het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie in de
afgelopen twee jaar een programma van activiteiten georganiseerd.

79

78

De regionale Hogeschool Arnhem Nijmegen is een bekend en actieve kennisinstelling
in Gelderland. Door de samenwerking was het bereik erg groot en werden de
activiteiten goed bezocht. Daarmee was de impact, hoewel soms moeilijk in cijfers uit
te drukken, groot in de regio.

-

In de paragraven 4.2.1 t/m 4.2.3 geven we een korte weergave van de activiteiten
die binnen het programma van het DWSRA project hebben plaatsgevonden. Tot slot
heeft prof. dr. Annet de Lange een artikel geschreven waarin zij in gaat op de vraag
in welke mate duurzame inzetbaarheidinstrumenten een bijdrage leveren aan het
voorkomen van werkloosheid (paragraaf 4.3).
In paragraaf 4.4 treft u een aantal voorbeelden aangedragen door partners van het
Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie.

-

4.2.1. Masterclass Duurzame Inzetbaarheid
In maart – april 2018 organiseerde het lectoraat, WZW en het Centrum voor
Arbeidsmarktinnovatie een masterclass duurzame inzetbaarheid over waarden,
cijfers en instrumenten die ertoe doen. Hieraan namen 11 deelnemers deel vanuit
zorgorganisaties, gemeente en een uitvaartonderneming. De 4 daagse masterclass
bestond uit de volgende onderdelen;
o Inleiding duurzame Inzetbaarheid,
o Aan de slag met cijfers,
o Vitaliteit en doelgroepen,
o Slotbijeenkomst: pitches van door de deelnemers ontwikkelde buisinesscases
In totaal zijn er 4 businesscases opgeleverd die het (strategisch) gebruik van cijfers
en HR-instrumenten in organisaties verbeteren. De businesscases zijn na de
masterclass ook daadwerkelijk ingezet in de diverse organisaties van de verschillende
deelnemers. Daarmee is de impact van deze leergang , hoewel niet exact in cijfers uit
te drukken, als groot te omschrijven.
Hieronder geeft een deelnemer aan de masterclass, een jaar na dato, weer hoe zij
de “lessen” uit de masterclass en de businesscase heeft toegepast in haar eigen
organisatie.
Naar aanleiding van de Masterclass duurzame inzetbaarheid die ik in 2018 volgde
heb ik afgelopen najaar het volgende voorstel ingebracht in het Management Team:
- Het toevoegen van een vijftal vragen over duurzame inzetbaarheid aan het
jaarlijkse ontwikkelgesprek. Het doel is in eerste instantie bewustwording bij de
medewerkers en daarnaast het goede gesprek voeren met je leidinggevende over
duurzame inzetbaarheid.
- Er is een vitaliteitshuis ingericht met interventies. Dit huis is gebaseerd op het
huis van werkvermogen. Het vitaliteitshuis is een levend document waar
interventies aan toegevoegd kunnen worden. Het moet vooral maatwerk blijven.

-

Het SMT is de projectgroep duurzame inzetbaarheid geworden. Naast
het bespreken van zieke medewerkers worden hier ook thema’s rondom
duurzame inzetbaarheid besproken. Tevens wordt de rode draad die uit de
ontwikkelgesprekken komt besproken om er vervolgens organisatie breed wat
mee te doen.
Op de dag van de zorg heeft iedereen een kaart ontvangen met uitleg over
duurzame inzetbaarheid en daarnaast een broodtrommel gekregen in het kader
van een gezonde lunch. Naar aanleiding hiervan ben ik momenteel de teams aan
het bezoeken om een korte presentatie te geven over duurzame inzetbaarheid.
Volgend jaar wordt er een module duurzame inzetbaarheid toegevoegd aan het
medewerker tevredenheidsonderzoek om het werkvermogen te kunnen meten.
Regelmatig wordt er een stukje over duurzame inzetbaarheid geplaats op
intranet, toevallig heb ik vandaag een stuk geschreven over het programma ‘Sterk
in je werk’ waar medewerkers kosteloos gebruik van kunnen maken.

Dit is een notendop wat we tot nu toe hebben gedaan op het gebied van duurzame
inzetbaarheid. Uiteraard hebben we hier de ondernemingsraad nauw bij betrokken.

4.2.2 Thema Bijeenkomst Succesvol Ouder worden op het werk! Waarden,
Cijfers en Instrumenten die er toe doen.
Op 2 april organiseerde het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie de
themabijeenkomst Succesvol ouder worden op het werk! Waarden, Cijfers en
Instrumenten die er toe doen.
Cijfers wijzen uit dat in 2019 de helft van de volwassen bevolking van Nederland
ouder is dan 50 jaar. Dit aantal loopt in de komende jaren verder op.
Wat betekent dit voor de Arbeidsmarkt en zijn we daar als werknemers, werkgevers,
onderwijspartners en (regionale) overheid wel klaar voor? Hoe voorkomen we een
oplopend ziekteverzuim en benutten we aanwezig talent juist optimaal?
In deze themabijeenkomst gaf prof. dr. Annet de Lange de nieuwste inzichten over
het thema ‘Succesvol ouder worden op het werk’. Ondersteund door relevante cijfers,
kennis en informatie over arbeidsmobiliteit en employability over de levensloop van
mensen ging ze samen met de deelnemers aan de slag met vragen als:
• Wat betekenen deze cijfers voor jou zelf, voor jou als werkgever en voor jouw
arbeidsmarktregio?
• Wat zijn de relaties tussen ouder worden en employability?
• Welke rol kan mobiliteit spelen om breed employable te zijn en blijven?
• Welke voordelen zijn er voor werkgevers en de regio?
• Op welke manier kunnen we werknemers hierin ondersteunen en faciliteren?
53 mensen (HR-adviseurs, onderwijsspecialisten, loopbaancoaches etc. vanuit
ondernemers uit verschillen-de sectoren) namen deel aan deze themabijeenkomst.

81

80

Verslag: Themabijeenkomst Succesvol
Ouder worden op het werk!

opgroeien (leefstijl, economische en opleidingsmogelijkheden, medische hulp etc.) is
veel meer van invloed.
De arbeidsparticipatie vanaf 65 jaar blijkt per land erg uiteen te liggen. Nederland
scoort hierin aan de lage kant als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Japan die op
nummer 1 staat. Slechts 7,7% in 2018 gaf aan na het 65e levensjaar door te werken
(OECD, 2019).

Op 2 april 2019 zette prof dr. Annet de Lange de ruim 50 bezoekers van onze
themabijeenkomst in het Cardo theater van Pluryn mentaal en fysiek in beweging om
na te denken over succesvol ouder worden op het werk. In deze bijdrage treft u een
terugkoppeling van deze energieke middag.
Op de vraag wat verstaan wij onder Succesvol ouder worden kwam het volgende
beeld naar voren:
	
  

Arbeidsparticipatie percentage Europa leeftijd ouder dan 65 jaar (OECD, 2019)
Als we weten dat onze genen minder invloed hebben dan bijvoorbeeld
omgevingsfactoren dan blijkt succesvol ouder worden op het werk meer
beïnvloedbaar te zijn dan men in eerste instantie dacht.

Annet de Lange nam ons mee in de nieuwste cijfers en inzichten van Succesvol ouder
worden op het werk. Hieronder enkele highlights.
Nederland behoort tot de top van Europese landen waar inwoners een hoge
levensverwachting rond 80 jaar weten te bereiken. Echter zijn er ook landen die
nog een hogere levensverwachting kennen zoals Japan en IJsland, Zwitserland. De
beïnvloeding van onze genen op onze levensverwachting blijkt vele malen minder te
zijn dan wij vaak aannemen. Waar we precies geboren worden en op welke wijze we

Succesvol ouder worden op het werk kan gedeﬁnieerd worden als:
Het op hoog niveau blijven functioneren of op een positieve wijze gaan afwijken
in de ontwikkeling van werkuitkomsten (zoals werkvermogen, vitaliteit en
werkmotivatie) over de levensloop in vergelijking met collega’s uit dezelfde
leeftijdsgroep door proactief zelfregulerend met (intra en interindividuele)
veranderingen in het ouder worden op en buiten het werk om te gaan en een
blijvende ﬁt (in termen van fysieke, sociale en mentale capaciteiten) met het werk te
behouden over de tijd (gebaseerd op onder andere: de Lange e.a., 2019; Kooij, 2015;
Zacher e.a. 2018).
Interventies om gezond en capabel ouder te worden op het werk kunnen en
moeten op zowel macro, meso als micro niveau plaatsvinden om uiteindelijk
succesvol te blijven met een ouder wordende beroepsbevolking Zie ﬁguur
hieronder het ecologisch en multiniveau perspectief voor ontwikkeling mensen van
Bronfonbrenner.

83

82

Er bestaan nog een groot aantal aannames over ouder wordende medewerkers die
uit onderzoek niet juist blijken te zijn: Zo zijn oudere medewerkers bijvoorbeeld niet
vaker ziek of minder gemotiveerd om bij te leren op het werk.

Leefstijl heeft grote invloed
Leefstijl heeft een grote invloed op de mate van duurzame inzetbaarheid. Leefstijl
vind plaats op micro niveau, maar kan op Meso en Macro niveau ondersteund
worden. Leefstijlcoach Claudia Brunet nam ons mee in wat we zelf kunnen
beïnvloeden door goede voeding en bewegen. Ze gaf ons een aantal oefeningen mee
die je heel makkelijk op het werk tussendoor kan doen.

	
  

Een aantal factoren kunnen succesvol ouder worden op het werk bevorderen of juist
tegenwerken, zoals:
• Mate van ontwikkelingsmogelijkheden
• Mate van talentbenutting
• Beweging
• Voeding
• Zingeving
Vanuit HR kan succesvol ouder worden op het werk bevorderd worden door een
aantal mogelijkheden in het beleid op te nemen en in de prakti
jk toe te passen. Zie
	
  
ﬁguur hieronder:

In groepen werd er vervolgens gewerkt aan nieuwe denk en oplossingsrichtingen
om op macro, meso en micro niveau succesvol ouder worden op het werk te kunnen
bevorderen. Dit leverde het volgende beeld op

Macroniveau
Stimuleren Flexibel
pensioen

Mesoniveau
Ontwikkelingsgerichte
cultuur

Microniveau
Werken naar vermogen
en aanpassingsvermogen

Stimuleren ﬂexibel uitleen /
detacheringsprojecten:
• mensen in de kracht
zetten
• bewegen en ontwikkelen
stimuleren

Integraal personeelsbeleid Ontwikkelingsgraad
• Stimuleren Juiste ﬁt
en Ontwikkelings
persoon / rol / werk
mogelijkheden
• Waardering,
Betrokkenheid en trots
• Lange termijn doelen,
positief leeftijd HR
beleid

Leven lang leerkrediet en
Leven lang ontwikkel
krediet

Persoonlijk leiderschap
Stimuleer eigenaarschap

Behoud van vitaliteit /
gezondheid / geluk
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Stimuleren gezonde leefstijl
• APK vitaliteit,
• gezondheid,
• employability,
• gezonde kantines
• Waar nodig wet en
regelgeving aanpassen
• Preventieakkoord,
sportakkoord, etc.

Programma’s Vitaliteit en
Ontwikkeling:
• Budgetten voor
persoonlijke en
teamontwikkeling
• sportschoolkorting,
• beschikbaar stellen vers
fruit

Beelvorming ten opzichte
van oudere werknemers
veranderen

Training gezondheid
bevorderend leiderschap
en werken in teams

Eigenaarschap en
autonomie

4.2.4. Artikel : Voorkomen van werkloosheid via een multilevel perspectief
op werkvermogen?

Eigen regie willen en
mogen nemen

Door: Prof. dr. Annet H. de Lange

Bewustwording en
zingeving
Positieve houding /
mindset gericht op de
toekomst
Werknemers
tevredenheid

4.2.3 Blogs van prof. dr. Annet de Lange op
centrumvoorarbeidsmarktinnovatie.nl
In aansluiting op de Masterclass duurzame inzetbaarheid publiceerde prof. dr.
A. De Lange (lector) prikkelende blogs op de website van het Centrum voor
Arbeidsmarktinnovatie met als thema: Hoe kunnen ‘human resource praktijken’
bijdragen aan een eﬃciënte organisatie van bedrijfsprocessen en uiteindelijk aan
de realisatie van de doelen van een organisatie en een regio? De context waarin
bedrijven en instellingen opereren, maakt de vraagstelling extra complex.

Inleiding
Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, 2019) geven weer dat steeds
meer oudere werknemers van 55 jaar en ouder aan het werk zijn. Zo is de netto
arbeidsparticipatie in de leeftijdscategorie 55 jaar tot 65 jaar gestegen van 63% in
2016 (1e kwartaal) naar 67% in 2018 (1e kwartaal) en ook het aantal ouderen dat
na 65 jaar door werkt neemt elk jaar iets toe (van 10% in 2016 naar 12% in 2018).
Uit de Nederlandse benchmark werkvermogen blijkt (blikopwerk, 2019; de Lange &
Laurier, 2017) dat de groep 55-64 jarigen echter relatief het laagste werkvermogen
over de tijd weergeeft. Ook in de werkloosheidcijfers van het CBS zien wij deze
groep terug als een risico groep waarin de percentage werkloosheid gemiddeld hoger
is dan de andere leeftijdscategorieën. Er is echter wel een positieve ontwikkeling in
de daling van de werkloosheid over alle leeftijden zichtbaar over de tijd (zie Figuur 2;
Culuenaere e.a., 2018).
Het werkvermogen meet of werkenden psychisch, fysiek en sociaal in staat zijn om
nu en in de toekomst te werken (Ilmarinen, 2006; 2007) en kan ingedeeld worden
in een slechte werkvermogen score (7-27 punten), een matig werkvermogen (2836), een goed werkvermogen (37-43 punten) en uitstekend werkvermogen (44-49)
(Tuomi, Ilmarinen, & Jahkola, 1997) (zie www.blikopwerk.nl voor meer informatie).

Prof. dr. Annet de Lange publiceerde in 2018 en 2019 een vijftal blogs op de website
www.centrumvoorarbeidsmarktinnovatie.nl;
•

Februari 2018: omdat het wel kan: Arbeidsmarktinnovatie via inclusief HRM en
werkgeverschap

•

April 2018: Waarom heeft niemand het over het signiﬁcante mobiliteitslek in de
sector Zorg en Welzijn?

•

Oktober 2018: Vitaal Gelderland Werkt; van Vitaal werk naar Kanswerkgever

•

Januari 2019: Bangalore India: Lessen voor de Nederlandse Arbeidsmarkt

•

Juni 2019: De mobiliteitsindex: van Groen naar Rood en de Triple Helix.

Relatie werkvermogen en leeftijd 2010-2017 (blikopwerk, 2019)
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Daarnaast geeft de Nederlandse benchmark weer dat het niet in alle sectoren
eenvoudig is om een goed tot uitstekend werkvermogen te hebben. Gemiddeld
gezien rapporteren meer medewerkers een slecht tot matig werkvermogen in het
onderwijs en de horeca.
WAI-‐Score	
  verdeling	
  per	
  bedrijfstak	
  -‐	
  Totaal	
  2010	
  t/m	
  2017	
  
P	
  Onderwijs	
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43,00	
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41,00	
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42,49	
  

43,12	
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41,67	
  

42,42	
  
42,15	
  
41,97	
  

41,31	
  
41,15	
  

43,92	
  

43,07	
  

43,18	
  
42,79	
  

42,67	
  
42,32	
  
42,23	
  

42,36	
  
41,98	
  

40,77	
  

40,66	
  
40,32	
  

40,31	
  

39,90	
  

40,02	
  

39,14	
  

42,91	
  

42,31	
  
42,20	
  

41,88	
  

40,21	
  

40,00	
  

43,45	
  

41,53	
  
40,53	
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38,00	
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18	
  -‐	
  24	
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25	
  -‐	
  34	
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  -‐	
  44	
  

2014	
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  -‐	
  54	
  

2015	
  
55	
  -‐	
  64	
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65+	
  

Relaties werkvermogen en opleidingsniveau (BOW, 2019)

	
  

43,16%	
  

43,71%	
  

E	
  Waterbedrijven	
  en	
  afvalbeheer	
   1,78%	
   10,41%	
  
M	
  SpecialisGsche	
  zakelijke	
  diensten	
   2,09%	
   10,31%	
  

Gemiddelde	
  WAI	
  score	
  naar	
  lee<ijdscohort	
  per	
  jaar	
  

40,15%	
  

46,89%	
  

F	
  Bouwnijverheid	
   2,23%	
   10,89%	
  

45,00	
  

41,01%	
  

45,86%	
  

O	
  Openbaar	
  bestuur	
  en	
  overheidsdiensten	
   1,83%	
   11,14%	
  

Onderzoek van Lundin, Kjelleberg et al. (2015) heeft aangetoond dat er signiﬁcante
verbanden bestaan tussen een laag of slecht werkvermogen en werkloosheid en dat
dit verband gedeeltelijk verklaard kan worden door de baseline gezondheidsscores,
fysieke en psychosociale kenmerken van het werk van oudere werknemers. Waarbij
een slechtere gezondheid en zwaarder werk samenhing met een lager werkvermogen
en werkloosheid over de tijd. Inzetten op het verbeteren van het werkvermogen
is dan ook een belangrijk preventief om werkloosheid te voorkomen en duurzame
inzetbaarheid te faciliteren. Uit de benchmark resultaten werkvermogen van blik op
werk (BOW, 2019) komen ook duidelijk verbanden weer tussen opleidingsniveau
en werkvermogen. Waarbij met name de jongste groep zonder opleiding een matig
werkvermogen

40,19%	
  

46,21%	
  

Q	
  Gezondheids-‐	
  en	
  welzijnszorg	
   1,98%	
   11,15%	
  

	
  

41,80%	
  

42,40%	
  

B	
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   1,87%	
   12,18%	
  
N	
  Verhuur	
  en	
  overige	
  zakelijke	
  diensten	
   1,99%	
   11,89%	
  

Werkloosheidpercentage totaal versus ontwikkeling per jaar in leeftijdscategorieën
(CBS, 2019)
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Werkvermogen categorieën per sector (BOW, 2019)
Uit een recente review van Osagie e.a. (2019) naar eerder onderzoek over
werkvermogen komen verschillende micro-(individueel), meso-(team of
organisatieniveau), macro (arbeidsmarktniveau) antecedenten en consequenties
van werkvermogen (zie Figuur 5) naar voren. Een laag werkvermogen hangt op
macroniveau signiﬁcant samen met een verlaagde arbeidsparticipatie en een
arbeidsongeschiktheidsuitkering (Bethge, et el., 2018; Lundin, et al., 2016) en
werkloosheid (Bethge, et al., 2018; Lundin et al., 2016), evenals vervroegd pensioen.
Maar werkgevers kunnen op micro-, meso- en macroniveau ook preventieve of
curatieve interventies inzetten om het werkvermogen positief te beïnvloeden.
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Mesoniveau: o.a.
* Werkeisen
* Energiebronnen

Macroniveau: o.a.
* SES
* Fysieke omgeving

Werkvermogen

Microniveau: o.a.
* Employability
* Gezondheid
* Mortaliteit

Consequenties

Antecedenten

Microniveau: o.a.
* Leeftijd
* Gezondheid

Mesoniveau: o.a.
* Verzuim
* Vertrekintentie
Macroniveau: o.a.
* Werkloosheid
* Uitkering

	
  

Overzicht resultaten review werkvermogen: micro, meso en macro niveau (Eghe e.a., 2019)
Eerder onderzoek naar duurzame inzetbaarheid (de Lange e.a., 2015; de Lange & van
der Heijden, 2016) maakt duidelijk dat werkgevers meer aandacht kunnen besteden
aan het bewaken van het ontwerp van werk waaraan werknemers blootgesteld
worden over de tijd door aandacht te besteden aan:
A) een gezonde en veilige werkomgeving;
B) fysiek en mentaal welzijn op het werk;
C) geen agressie en leeftijdsdiscriminatie op het werk;
D) het verbeteren van een werkprivé balans en het bewaken van overwerk;
E) het stimuleren van een gezonde werk en leefstijl op het werk;
F) Informeel en formeel leren op het werk door alle leeftijdsgroepen;
G) Steun door leidinggevenden en collega’s in geval van werken in dienstverband;
H) Een zingevend Toekomstperspectief.
Pak, Kooij, De Lange en Van Veldhoven (2018) hebben daarnaast gevonden, in een
systematisch literatuuronderzoek naar micro, meso interventies op indicatoren
van langer doorwerken, dat met name baan hulpbronnen zoals autonomie, sociale
steun, feedback en leiderschap, maar ook HR praktijken als gezondheidspromotie
en stimulerende loopbaan begeleiding bijdragen aan een hoger werkvermogen (zie
ook gezondheidsraad, 2018). Een integrale kijk en aanpak is daarom aan te bevelen
om werkloosheid te voorkomen (zie ﬁguur 6 Fitmodel; de Lange e.a., 2015); met
aandacht voor de wisselwerking tussen zelfmanagement, het werk en omgeving,
leiderschap op het werk en tot slot de mogelijke preventieve, curatieve HRM
interventies en praktijken die door de werkgever ingezet kunnen worden om een ﬁt
te behouden tussen de ouder wordende werknemer en zijn of haar werk.

Fitmodel: een positief integraal perspectief op werkvermogen, vitaliteit en employability
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4.3. Een prognosemodel voor de regionale arbeidsmarkt
(gebaseerd op een initiatief in Brabant)
De arbeidsmarkt verandert snel, beroepen veranderen snel onder invloed van de
vierde technologische revolutie. Bedrijven moeten steeds sneller reageren om te
kunnen blijven bestaan en tegen de stroom in te groeien. Jongeren die naar het
middelbaar en hoger beroepsonderwijs gaan vragen om te worden uitgedaagd en
opgeleid voor meerdere competenties, taken, beroepen en sectoren. Ze zijn mobieler
dan ooit en kiezen de opleiding die hen het beste voorbereidt op die dynamische
regionale arbeidsmarkt en hen een voorsprong geeft op anderen voor de beste
plekken op de arbeidsmarkt. Van de MBO/HBO opleiding vraagt dit het ontwikkelen
van competenties, waarden en talenten en van kunde, kennis en karakter van de
studenten voor een loopbaan waarin ze zich voortdurend zullen moeten ontwikkelen
(leven lang ontwikkelen) tot zowel vakman, burger en mens. Dit is veel gevraagd
van het onderwijs en van de student. Alleen het beste onderwijs, met bevlogen
docenten wiens kennis in nauwe samenwerking met bedrijven is verankerd, kan

bewerkstelligen dat jongeren hun weg vinden en de hoge opleidingsidealen waar
kunnen maken. De juiste keuze van opleiding, school en kennisaanbod is daarbij
van cruciaal belang om de juiste leerling op de juiste plek op de arbeidsmarkt te
krijgen zodat de verkregen kennis en kunde in het onderwijs optimaal wordt benut
en de student zich verder kan ontwikkelen in de loopbaan en werkloosheid kan
worden voorkomen. Het Nederlandse beroepsonderwijs staat hoog aangeschreven
internationaal, maar het kan nog beter onder andere waar het de doelmatigheid van
het onderwijs betreft en als het gaat om een adequate aanpassing van de organisatie
en inhoud van het onderwijs aan de nieuwe eisen en vragen die de arbeidsmarkt en
vooral de leerling in het licht van de snelle technische ontwikkelingen stellen. Voor
een goede analyse van de gevolgen van de snelle technologische en economische
veranderingen zijn goede regionale data nodig zodat de student gevolgd kan
worden tijdens de onderwijsperiode maar ook daarna tijdens de loopbaan op de
regionale arbeidsmarkt. Veel informatie over de deelname aan het onderwijs en de
studenten stromen daarbinnen is reeds beschikbaar bij DUO, het SBB, het Ministerie
van Onderwijs en het CBS. Bij de laatste is ook veel informatie aanwezig over de
regionale arbeidsmarkt, zoals waar studenten terecht komen en waar tekorten of
overschotten in het regionale aanbod van onderwijs bestaan (macro-doelmatigheid).
Wat ontbreekt is een koppeling tussen beide in de vorm van een student volgsysteem
waarbij studenten zowel in de onderwijsloopbaan als daarna op de arbeidsmarkt
kunnen worden gevolgd om na te gaan of studenten wel in hun voorkeursberoep
terecht komen en in hoeverre er een goede aansluiting of ﬁt is in de baan of het werk
tijdens de loopbaan. Wat ook ontbreekt is een goede analyse van de toekomstige
gevolgen van de technologische veranderingen voor de inhoud van de beroepen
en de gevraagde competenties en vaardigheden die daarvoor nodig zijn en wat dat
betekent voor het aanbod van het onderwijs in de (sub)regio. In Brabant heeft dit
geleid tot een initiatief vanuit het MBO onderwijs om een regionaal prognosemodel
van de arbeidsmarkt te ontwikkelen BRAM(Brabants Regionaal ArbeidsmarktModel)
genaamd. Dit initiatief beoogde om zowel de macro-doelmatigheid van met name
het MBO onderwijs in kaart te brengen als ook de arbeidsmarktrelevantie van
de aangeboden MBO opleidingen, uitgaande van een prognosemodel met als
tijdshorizon 3 tot 5 jaar. Het model bevat evenwel ook informatie over het HBO en
WO. Hieronder beschrijven we kort wat BRAM inhoudt.
Onderzoek Macro-Doelmatigheid MBO Brabant: Factsheet en Computerlab
In Brabant hebben Tilburg University en ROA in 2018 en begin 2019 gezamenlijk
op basis van een prognosemodel onderzoek verricht om inzicht te krijgen in de
opleidingen die (heel) goed of (heel) slecht presteren in verband met de benutting
van kwaliﬁcaties van leerlingen in het latere beroep en met de positie die ze na
afronding van de opleiding bekleden op de AM. Hiertoe is een Factsheet MD MBO
Brabant ontwikkeld. Daarom is onder andere in januari 2018 een Computerlab MBO
Macro-Doelmatigheid gehouden met als doel om bestuurders en stakeholders met
elkaar te laten sparren over alternatieve scenario’s om met krimp en technologische
verandering om te gaan en meer samenwerking tussen de scholen te realiseren.
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Centraal stond het ontwikkelen van een model of instrument om beter inzicht
te krijgen in de macro-doelmatigheid en arbeidsmarktrelevantie van het MBO
onderwijs (arbeidsmarktrelevantie; kosteneﬃciëntie, toegankelijkheid). Door het
bediscussiëren van alternatieve beleidsscenario’s ontstonden gedeelde nieuwe
inzichten om bijvoorbeeld door gezamenlijk opleidingen te gaan organiseren en
een gezamenlijk toekomstplan te ontwikkelen en te komen tot een doelmatiger
arbeidsmarktrelevanter aanbod in de regio. Het model werd in de Brabantse context
BRAM genoemd maar kan in de Gelderse context als G(e)AM door het leven gaan. De
methodiek kan relatief eenvoudig worden uitgebreid naar andere onderwijsvormen
(HBO, WO) en andere regio’s. Hieronder worden de afzonderlijke voorgestelde
modules kort toegelicht. Op dit moment wordt gewerkt aan een nadere invulling en
uitwerking.
Zes modules regionaal prognosemodel arbeidsmarkt
Met het model kan de bestaande situatie van vraag en aanbod van onderwijs in de
regio in kaart worden gebracht maar kunnen ook prognoses worden gemaakt voor
de komende 3 tot 5 jaar rekening houdend met demograﬁsche ontwikkelingen,
regionale (verhuis)mobiliteit, arbeidsmarktmobiliteit en gevolgen van economische en
technologische veranderingen. Het model geeft in verband met macro-doelmatigheid
inzicht op het niveau van de (sub)regio en de school of instelling in waar knelpunten
bestaan in de arbeidsmarktrelevantie van opleidingen, in de benutting van de
competenties en vakmanschap van afgestudeerden en in het voorkomen dat
afstudeerders werkloos worden. Het monitoren van de leerlingenstromen binnen
het onderwijs en naar de arbeidsmarkt kan beter. In relatief veel regio’s worden
regionale dashboards ontwikkeld die echter deze stromen niet goed in kaart kunnen
brengen omdat stroomgegevens ontbreken of niet beschikbaar zijn voor analyse.
Bovendien ontbreken prognoses op opleiding of instellingsniveau waarin rekening
wordt gehouden met technologische ontwikkelingen en veranderingen in demograﬁe
en mobiliteitsstromen. Daardoor schieten ze tekort om in de informatiebehoefte van
bestuurders en stakeholders te voorzien. Dit kan beter. Het model of instrument
probeert in deze lacune te voorzien door in zes modules een volledig operationeel
arbeidsmarktmodel te ontwikkelen dat in de komende jaren kan dienen om
invloedrijke veranderingen goed cijfermatig te kunnen onderbouwen opdat beleid
beter is toegerust om de gevolgen van bepaalde beleidsbeslissingen op instellings en
regionaal niveau in kaart te brengen op basis van alternatieve beleidsscenario’s. Het
bestaat uit 5 modules:
Module 1: Verﬁjning ROA arbeidsmarktmodel naar instelling en opleiding om betere
regionale prognoses te maken;
Model 2: Verﬁjning model met geactualiseerde arbeidsmarktinformatie op
instellingsniveau op basis van schoolverlatersenquête ROA en regionale
arbeidsmarktdata waarmee prognoses worden verbeterd.
Module 3: Gevolgen in kaart brengen van technologische veranderingen op beroepen
en arbeidsmarkt aan de hand van werkateliers met onderwijs en werkgevers

Module 4: Inzoomen op verandering van beroepen vanwege robotisering en
digitalisering door middel van een analyse van “Skills Surveys” in Nederland en
daarbuiten.
Module 5: Ontwikkeling van een werkbaar regionaal prognosemodel voor de
arbeidsmarkt om de arbeidsmarktrelevantie, kosteneﬃciëntie en toegankelijkheid
van opleidingen te analyseren.
Het model levert:
• Kwantitatieve informatie over verwachte vraag en aanbodontwikkelingen naar
opleiding op de arbeidsmarkt waardoor macro doelmatigheid onderwijs
verbeterd kan worden
• Actuele kwantitatieve gegevens over schoolverlaters, de benutting van hun
potentieel en de match op de arbeidsmarkt
• Kwalitatieve trends en veranderingen in beroepen op basis van de werkateliers
en doorvertaling naar kwantitatieve prognoses
• Kwantitatieve trends in takenpakketten (van beroepen) op basis van beschikbare
“Skills Surveys”.
• Het model kan voor andere onderwijsvormen en andere regio’s worden gebruikt
Wat BRAM kan in vergelijking met Dashboard OCW
Het dashboard van OCW verschaft demograﬁsche prognoses van het aantal
studenten (aanbod) aangevuld met baan/werk informatie van studenten na 1 jaar
op basis van CBS gegevens. Het model verschaft prognoses vraag en aanbod aantal
studenten rekening houdend met arbeidsmarkt en technologische ontwikkelingen per
opleiding in regio, op basis van arbeidsmarktrelevantie van opleidingen (percentage
werkzaam, benutting/match plus indicator toekomstig arbeidsmarktperspectief (ITA).
-

Prognose aantal studenten MBO-HBO per opleiding in de regio op basis van
bevolkingsprognoses plus prognose vraag rekening houdend met technologische
en arbeidsmarktontwikkelingen
Toekomstig arbeidsmarktperspectief per opleiding in de regio, op basis van
bovenstaande vraagaanbod prognoses
Arbeidsparticipatie en benutting kwaliﬁcaties van studenten (match) na 1,5
jaar, dat wil zeggen percentage onder werkende schoolverlaters die na 1,5 jaar
een functie hebben waarop minimaal het eigen opleidingsniveau is vereist
Kwalitatieve trends en veranderingen in beroepen op basis van werkateliers
Kwantitatieve trends in takenpakketten van beroepen en gevolgen van
arbeidsmarkt en technologische ontwikkelingen voor vraag en aanbod van
studenten per regio op basis van ‘’skills survey”

Besluit
De kwaliteit van de beschikbare regionale onderwijs en arbeidsmarkt data wordt
steeds beter maar wat ontbreekt is een goed inzicht in de dynamiek. De dashboards
schieten daarin soms te kort. Het regionale arbeidsmarktmodel wordt door ROA
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gebruikt om op regionaal niveau inzicht te geven in de ontwikkelingen in vraag
en aanbod. Ook in Gelderland zijn deze doorrekeningen door ROA gemaakt. Met
deze uitbreiding wordt het model verﬁjnd maar tegelijkertijd wordt een instrument
ontwikkeld voor bestuurders en beleidsmakers om beleidsveranderingen beter te
onderbouwen en een methodiek te ontwikkelen om met elkaar het gesprek aan te
gaan om te komen tot gedeelde inzichten en gemeenschappelijk beleid.

4.4 Praktijkvoorbeelden:
In de interviews met adviesraadleden zijn een aantal voorbeelden naar voren
gekomen waaruit blijkt dat er binnen bedrijven eerst een verandering van de mindset
moet komen voordat een instrument eﬀectief benut kan worden.
We dus zien dat het vooral de mindset is die bij mensen moet worden veranderd. Pas
daarna zijn instrumenten zinvolle hulpmiddelen om een beweging te ondersteunen
en te helpen richting te bepalen en de koers te realiseren.
Wanneer medewerkers en leiding daadwerkelijk tot actie overgaan ontstaat behoefte
aan gericht informatie verzamelen en zichzelf ontwikkelen. Instrumenten die
vervolgens die informatiebehoefte tegemoet komen dan wel hen ondersteunen om
zich gericht te ontwikkelen, worden dan wel benut.
Voorbeeld: inzet Tip Track bij KLM.
Tip Track is een app die zich richt op het bewust maken van duurzame inzetbaarheid
van mensen en het geven van suggesties v wat zij hier aan kunnen doen.
Uitgangspunt van de app is dat de persoon eigenaarschap moet ontwikkelen voor
zijn/haar eigen duurzame inzetbaarheid. Vanuit dit eigenaarschap ontstaat pas
beweging.
Een concrete casus als voorbeeld:
De app is door KLM ingezet als onderdeel van hun duurzaam inzetbaarheidsbeleid.
KLM had reeds beleidsmatig persoonlijke budgetten toegekend aan medewerkers
voor opleiding & ontwikkeling maar daar werd maar mondjesmaat gebruik van
gemaakt. Inzet van de app leidde in korte tijd tot een sterke toename van het
gebruik van deze budgetten. In de app worden ook concrete suggesties gedaan voor
opleidingen die medewerkers zouden kunnen volgen. Deze casus lijkt erop te duiden
dat Tip Track heeft bijgedragen aan bewustwording en het in beweging zetten van
de medewerkers, in die zin dat zij een opleiding willen gaan volgen. Wel is onderkend
dat medewerkers vaak meteen in de actie willen schieten en tip track die insteek
nog onvoldoende ondersteunt vanuit het onderliggende gedragsmodel. Daarom is
Tip Track nu terug naar de tekentafel om alle praktijkervaringen te vertalen naar een
aangepast ontwerp.

Organisatie van werk
Een minstens zo belangrijke constatering is dat werk in veel organisaties in grote
mate is gestandaardiseerd met als gevolg dat steeds terugkerende handelingen
(routines) de boventoon voeren. Hierdoor ontbreken prikkels om te leren, wat
een belangrijke bouwsteen van aanpassingsvermogen en daarmee duurzame inzetbaarheid is. Van een werknemer verlangen dat deze duurzaam inzetbaar is en
blijft heeft wel als voorwaarde dat er een werkomgeving is waarin voldoende prikkels
tot veranderen en leren aanwezig zijn. Dat betekent dat werkgevers niet alleen
bedrijfsmatige criteria moeten hanteren bij het inrichten van hun werkorganisatie,
maar ook de kwaliteit van het werk en de kwaliteit van de arbeidsverhoudingen
(eigenaarschap, resultaatverantwoordelijkheid, samenwerken) nadrukkelijk
mee moeten nemen in hun inrichtingsvraagstuk. We zien dit vraagstuk terug in
meer traditioneel georganiseerde organisaties maar ook daar waar technologie
werk ingrijpend verandert zien we dat deze invalshoeken veelal ontbreken. De
mogelijkheden van de technologie blijken dan bepalend voor de inrichting van werk
zonder de criteria kwaliteit van arbeid en arbeidsverhoudingen daarin mee te nemen.
Voorbeeld: in veel gemeenten zijn de parkeerwachters vervangen door een scanauto.
Het werk bestond uit veel buiten in contact zijn met burgers en bedrijfsleven over
het parkeerbeleid en mensen bewegen om zich aan het parkeerbeleid te houden (al
dan niet met een bekeuring). Nu rijdt er een scanauto rondjes door de stad en regelt
de technologie automatisch dat iedereen gescand wordt . Op kantoor komen de
foto’s binnen die nog eenmaal worden geveriﬁeerd achter een computer en daarna
wordt de eventuele bekeuring automatisch verstuurd. Elke interactie met de burger
en het bedrijfsleven ontbreekt nu, tenzij deze in beroep gaat tegen de bekeuring.
Qua eﬃciëntie een enorme sprong vooruit. Echter, het werk bestaat nu uit rondjes
rijden zonder een inhoudelijke bijdrage, dan wel achter een computer zitten en een
sterk routinematige controle uitvoeren. Los van het aantal mensen dat nog nodig is
na deze technische innovatie is het achtergebleven werk enorm verschraald.
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Artikel: Contract met
de samenleving
Door: Jaap Jongejan
Met veel plezier kijken we naar de economische groei, naar de daling van het
werkloosheidspercentage. Meer mensen aan het werk draagt bij aan mens,
economie en samenleving. Maar helaas blijven, ondanks de positieve berichten
over de daling van de werkloosheid, te veel mensen aan de kant staan. Ondanks
alle goede afspraken en goede bedoelingen. Ondanks alle inspanningen zijn we als
samenleving blijkbaar nog steeds niet in staat om iedereen die wil en kan een plek te
bieden/geven in een werkomgeving. We zijn ervan overtuigd dat ‘meedoen’ in een
werkomgeving in velerlei opzichten voor (bijna alle) mensen belangrijk is. Meedoen
geeft zin aan het bestaan van mensen. En dat dit ‘meedoen’ weer een positief eﬀect
heeft op de samenleving, behoeft geen betoog. Wij stellen ons ten doel om iedereen
die wil en kan een plek te bieden in een werkomgeving. Daarbij hanteren we een
brede deﬁnitie van werk en van meedoen.
Anders denken, anders doen en veranderen met perspectief zijn de woorden
waarlangs wij de slogan ‘iedereen doet mee’ vormgeven. Niet via een beleidsregel,
niet via een blauwdruk. We vragen niet om aanpassingen van instituties of
aanpassingen in wetgeving, maar denken andersom door het bundelen van bestaande
middelen en ideeën.
Waar gaat het om?
We accepteren niet langer dat er 950.000 mensen (buiten de WW om) niet op
de één of andere wijze mee kunnen of mogen doen. Uiteindelijk beslissen we als
samenleving zelf of mensen wel of niet mee mogen doen op de arbeidsmarkt. Soms
door wetgeving, soms door onwetendheid, soms door niet kunnen, soms door
verkeerde afspraken.
Wat is het idee?
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die niet aan het werk komen zonder
intensieve hulp, krijgen een zogenaamd contract met de samenleving. Een contract
voor vier jaar. Vier jaar omdat het wel vier jaar duurt om de afstand te overbruggen
die vaak na jaren van mislukken om aan het werk te komen, is ontstaan. Vergelijk
het met het ontstaan van een hardloopblessure. Die ontstaat geleidelijk totdat we
uiteindelijk met klachten bij de dokter uitkomen. De herstelperiode duurt net zo
langs als de ontstaansperiode. En dan is een traject voor iemand met afstand tot de
arbeidsmarkt van drie maanden dus veel te kort. Alleen een beroepsopleiding duurt
al vier jaar. Het contract met de samenleving betekent voor ons een contract met de
(decentrale) overheid, regionale werkgevers en opleidingen (verschillende gradaties).
Iedere deelnemer krijgt een persoonlijke leerwerklijn waarbij de mogelijkheden,

kwaliteiten en capaciteiten van de deelnemer het tempo en de inhoud van het traject
bepalen. We spreken niet langer van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In
plaats daarvan hebben we het over deelnemers in de kern van de arbeidsmarkt waar
de samenleving omheen staat. De samenleving haalt deze deelnemers naar zich toe
en brengt ze in beweging. En de tijd is onze vriend.
Wat je echt wil, kan ook echt!
De huidige sociale zekerheid is nog te veel ingericht langs de lijn van de ﬁnanciële
zekerheid. De uitkering staat centraal. Bij ons staat het meedoen centraal. Meedoen
houdt in dat je als deelnemer een contract met de samenleving tekent. Meedoen
betekent dat je met je eigen programma je eigen geld verdient. De uitkering is
passé. De samenleving betaalt omdat je meedoet en mee mag doen en de extra
(opleidings)activiteiten waarin je meedoet in jouw programma reken je af met
maatwerkvouchers. Maar vanaf dag één ontvangt de deelnemer een salaris.
Je eigen programma vul je in met vouchers voor bijvoorbeeld meer of minder
begeleiding, meer of minder werkervaring, meer of minder leren.
Maar een samenleving bestaat uit meer dan werken. De vouchers geven ook
mogelijkheden voor andere activiteiten, andere zorg, voor schuldhulpverlening
voor….. Eigenlijk alles wat nodig is om je contract met de samenleving tot een succes
te maken.
Realiseerbaar? Ja!
Alles wat je echt wilt is realiseerbaar. Ons initiatief past bij het belangrijkste doel
van onze economie: volledige werkgelegenheid. Waarbij ‘’volledig’’ en ‘’werk’’ en
‘’gelegenheid’’ natuurlijk op verschillende manieren gedeﬁnieerd kunnen worden.
Iedereen doet mee. Dat lukt alleen als al die anderen die al meedoen hierin meedoen.
Maar dat is niet zomaar gerealiseerd. Volledig is ook niet ons doel, maar stel dat je
10% van de huidige groep mensen die echt niet meedoen hiermee helpt, dan hebben
we een enorme slag gemaakt. Werk is meer dan betaalde arbeid. Werk is meedoen.
Werk is ook ontwikkelen, proeftuinen bouwen, leren, maar ook mislukken. Maar
in alle gevallen onder de paraplu van het contract met de samenleving. We laten
gedurende 4 jaar niemand los. Natuurlijk meedoen is wat lokale overheid, werkgevers
en onderwijsinstellingen bieden. Er is in Nederland werk genoeg, maar niet volgens
de deﬁnitie van betaalde arbeid. Werkgevers, werknemers, overheid en onderwijs
spannen zich natuurlijk al heel lang in voor deze doelgroep. Maar blijkbaar niet met
voldoende succes. Kan het fundamenteel anders?
Een experiment
Met ons initiatief bieden we 25 mensen een contract met de samenleving. Met een
vierjaren maatwerkprogramma (ﬂexibel, aan te passen enz.). De huidige bronnen,
uitkering, subsidies enz., blijven gebruikt worden. Deelnemers ontvangen echter
vanaf dag één een salaris. 25 werkgevers doen mee en adopteren ieder één
deelnemer (die overigens niet 4 jaar bij die werkgever zijn, deelnemers lopen hun
eigen programma en kunnen wisselen van werkplek). Vijf opleidingsinstituten doen
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mee en adopteren ieder vijf deelnemers (deze deelnemers doorlopen hun eigen
programma). Vijf gemeenten (RSD) doen mee en adopteren ieder vijf deelnemers.
Iedere deelnemer heeft dus en een persoonlijke coach (via een voucher) maar ook
een werkgever, een opleidingsinstituut en een gemeente die de deelnemer met raad
en daad kan bij staan. In het persoonlijke programma kan werken, leren, ontwikkelen
en helpen, de komende vier jaar in verschillende periodes ingevuld worden. De
coach, de werkgever, opleiding en de gemeente volgen samen de deelnemer en het
succes van de deelnemer (deﬁnitief meedoen) is ook hun succes.
Een sociale business case
Uiteraard leven we in een wereld waar gerekend moet worden. Maar we leven ook in
een wereld waar vaak eenzijdig gerekend wordt met ﬁnanciële kosten (economie). In
onze businesscase willen we ook ruimte vragen voor het rendement van geluk, geluk
voor de deelnemers en geluk voor de samenleving. Op die wijze rekenen verrijkt ons
pas echt.
Jaap Jongejan
Directeur bestuurder Stichting SBI
Voorzitter Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie

Hoofdstuk 5: Ontwikkelen van arbeidsmarktbeleid
Het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie heeft een aanjaag en ontwikkelrol
en is daarmee zowel initiator als regisseur wanneer het op innoveren binnen
het arbeidsmarktbeleid aankomt. Zo spoort het centrum vernieuwende
arbeidsmarktkansen op, wordt de haalbaarheid en marktpotentie van nieuwe
initiatieven getoetst en worden (MKB) bedrijven en clusters gestimuleerd om
kansrijke plannen te realiseren. Beleid komt zo voort vanuit (wetenschappelijk)
onderzoek in combinatie met de praktijk van werkgevers en werknemers.
Binnen het ontwikkelen van arbeidsmarktbeleid had het Centrum voor
Arbeidsmarktinnovatie het volgende doel:
• Het bevorderen dat regionale samenwerking op arbeidsmarktknelpunten als
functie binnen individuele organisaties worden verankerd.
• Burgers, werknemers, leidinggevenden, HR functionarissen, etc. zijn bekend met
de kennis en mogelijkheden van het GAM binnen de eigen organisatie en de
eigen regio.
De onderzoeksvragen die worden beantwoord zijn:
• Hoe kan regionale samenwerking op arbeidsmarktknelpunten als functie
binnen een organisatie worden verankerd? Wat is de impact van het Centrum
voor Arbeidsmarktinnovatie op de samenwerking binnen de regio?
De activiteiten die het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie heeft opgepakt binnen
het ontwikkelen van arbeidsmarktbeleid hebben zich zowel gericht op de individuele
(HR) professional, de individuele bedrijven en samenwerking tussen bedrijven via de
leergang Arbeidsmarktinnovator, als ook de ontwikkeling van regionaal en provinciaal
arbeidsmarktbeleid middels het kennisfestival waar de Gelderse Schijf van Vijf voor
een vitaal Gelders Arbeidsmarktbeleid is aangeboden aan de provincie Gelderland.
In paragraaf 5.1 worden de activiteiten binnen het ontwikkelen van
arbeidsmarktbeleid in cijfers uitgedrukt.
In paragraaf 5.2 wordt de impact van de leergang Arbeidsmarktinnovator
weergegeven. Vervolgens wordt in paragraaf 5.3 de resultaten van het kennisfestival
weergegeven welke het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie samen met de
provincie Gelderland organiseerde.

5.1. Ontwikkelen van arbeidsmarktbeleid in cijfers
Tabel 5.1.1. Leergang Arbeidsmarktinnovator
Aantal gegeven leergangen
Aantal uitgereikte certiﬁcaten Arbeidsmarktinnovator
Aantal bedrijven die een Arbeidsmarktinnovator hebben

5
61
32
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Arbeidsmarktinnovator gevolgd en volbracht.

Tabel 5.1.2. Kennisfestival Vitaal Gelderland Werkt
Aantal deelnemers kennisfestival

260

Aantal deelnemers diner pensant

30

Aantal workshops en marktplaats

19

Aantal sprekers (inclusief route captains)

8

Aantal betrokken en gepresenteerde projecten en/of organisaties

46

5.2. De impact van de leergang Arbeidsmarktinnovator
Doel van de leergang Arbeidsmarktinnovator
De leergang is opgezet met als doel bij te dragen aan het ontwikkelen van
gezamenlijk arbeidsmarktbeleid op bovenregionaal niveau. Als subdoel is daarvoor
geformuleerd: Hoe kan regionale samenwerking op arbeidsmarktknelpunten als
functie binnen een organisatie worden verankerd?
Dit vindt binnen de leergang plaats door overdracht van bij onderzoek en innovaties
verkregen kennis, het toepassen van die kennis in business cases en door deelnemers
te ontwikkelen in de professionele rol van Arbeidsmarktinnovator.
Doelstellingen
Concrete doelstellingen waren:
• 47 deelnemers.
• Oordeel van de deelnemers of de leergang heeft bijgedragen aan regionale
samenwerking.
• Oordeel over de toegevoegde waarde van de leergang van de deelnemers.
• De mate waarin business cases voor de eigen organisatie tot stand zijn gekomen.
• De mate waarin netwerken in beeld zijn gebracht.
Impactanalyse
Voor de impactanalyse is primair uitgegaan van bovengenoemd doel en
doelstellingen. Secundair is gekeken naar de leeropzet en leerimpact vanuit
onderwijskundige perspectief, mede gezien de combinatie van kennisoverdracht en
ontwikkeling in de professionele rol van Arbeidsmarktinnovator.
De impactanalyse is tot stand gekomen langs 5 invalshoeken:
• Evaluatiebijeenkomst met een aantal deelnemers uit verschillende leergangen.
• Het bijwonen van de eindpresentatie van business cases door deelnemers aan
het einde van verschillende leergangen.
• Analyse van hun persoonlijke ontwikkelverslagen die zij tijdens de leergang
hebben bijgehouden.
• Evaluatiegesprek met de programmamanager van de leergang.
• Evaluatiegesprekken met de leden van de Raad van Advies.
Resultaten concrete doelstellingen
Aantal deelnemers:
In totaal hebben 61 deelnemers uit 32 verschillende organisaties de leergang

Het oordeel van de deelnemers of de leergang heeft bijgedragen aan regionale
samenwerking.
Met name datgene wat de deelnemers daadwerkelijk hebben gedaan in hun business
cases laat zien dat de leergang direct bijdraagt aan regionale samenwerking. Wat
daaraan opvalt is dat er andere partijen bij de business cases zijn betrokken dan
waar zij voor de leergang mee samenwerkten. Daarnaast verwoorden de deelnemers
het als ‘meer verbindend samenwerken om aan een inclusieve arbeidsmarkt te
werken’. De opgenomen kennis en inzichten hebben daartoe geleid, nadrukkelijk in
combinatie met een toegenomen vertrouwen in het kunnen uitoefenen van de rol
van Arbeidsmarktinnovator. Enkele concrete voorbeelden:
‘Veel meer bezig om te verbinden met andere organisaties en netwerken (ACE, DNA,
WZW, het Werkbedrijf).’
‘Dialoogdiner georganiseerd met 6 bedrijven samen met sociale partners.
Overwegend familiebedrijven die niet snel bij elkaar in de keuken laten kijken.’
‘Het netwerk is steviger geworden door de leergang en levert nu ook meer op.’
Oordeel over de toegevoegde waarde van de deelnemers
Hier komen verschillende aspecten naar voren vanuit de deelnemers. In de eerste
plaats dat zij anders zijn gaan kijken naar de arbeidsmarktvraagstukken. En dat
‘anders kijken’ werkt weer door in hun houding en gedrag. Ze zijn zich bewuster
geworden door welke ‘brillen’ zij zelf naar de vraagstukken (kunnen) kijken en door
welke ‘brillen’ anderen dat doen. Het leidt tot een bredere oriëntatie dan voorheen.
In de tweede plaats legitimeren de aangereikte kennis, inzichten en tools hun rol als
Arbeidsmarktinnovator. Het biedt hen comfort om de regie te nemen en legitimeert
hun handelen. In de derde plaats zijn zij gegroeid in hun professionele rol en houding.
Vrijwel alle deelnemers geven aan dat hun vertrouwen in zichzelf en hun eigen
capaciteiten om als Arbeidsmarktinnovator te opereren zijn toegenomen.
Enkele concrete voorbeelden: ‘ik ben anders gaan kijken naar de dingen’.
‘vraagstukken werden vanuit heel verschillende gezichtspunten belicht waardoor je
goed wist wie je mee moet nemen in het proces en waarom’.
‘vertrouwen dat je krijgt omdat je deskundig bent, het legitimeert je rol’.
‘bijna ongemerkt veel kennis opgedaan’. ‘meer lef en zelfregie ontwikkeld gedurende
de leergang’. ‘door mijn uitstraling voelen anderen zich uitgenodigd’.
De mate waarin de business cases voor de eigen organisatie tot stand zijn gekomen.
Alle deelnemers hebben deelgenomen aan projecten waarin een business case werd
uitgewerkt en gepresenteerd als proeve van bekwaamheid. Deze presentatie vond
plaats aan een panel van deskundigen en in aanwezigheid van vertegenwoordigers
van de eigen organisatie. Vanuit het panel is gereﬂecteerd op het project, de aanpak
en de resultaten.
De mate waarin netwerken in beeld zijn gebracht.
Met betrekking tot de netwerken zijn er twee signiﬁcante waarnemingen. In
de eerste plaats heeft de leergang er toe geleid dat de deelnemers in en buiten
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hun organisatie andere verbindingen zijn aangegaan en hebben zij daarmee hun
professionele netwerken eﬀectief uitgebreid. In de tweede plaats biedt de leergang
hen een regionaal netwerk dat krachtig blijkt. Het leerproces waar zij samen
doorheen zijn gegaan tijdens de leergang schept een band. De unieke kijk op de
arbeidsmarkt die zij samen hebben ontwikkeld heeft voor een verbinding gezorgd
van ‘gelijkgestemden’ waar zij gebruik van maken. Daarmee is in de kern een nieuw
regionaal netwerk gevormd.
Leeropzet en leerimpact
Bij de beoordeling hiervan zijn we onder meer uitgegaan van onderstaand raamwerk:
Leeropzet
De leergang hanteert verschillende uitgangspunten. Zo is een breed leerdomein
geformuleerd. Dit biedt meer kans op creativiteit, experimenteren en afstand nemen
tot de materie. Dit is gecombineerd met waarderend leren. Hierbij wordt uitgegaan
van de talenten die er zijn, wordt zelf een toekomstige ambitie geformuleerd
(eigenaarschap) en worden de talenten op weg naar dat doel verder ontwikkeld.
Kenmerk van waarderend leren is dat het een positieve motivatiespiraal genereert
om te doen. Fouten maken mag en die worden benut om van te leren. Dat sluit aan
bij het principe van action learning dat als een rode draad door de leergang loopt. De
begeleiding was erop gericht leerprocesvaardigheden en methoden over te dragen
zodat de afhankelijkheid van de begeleiding afnam. Gezien de resultaten een eﬀectief
gebleken leeropzet.
Leerimpact
De leerimpact was hoog. De combinatie van theorie en praktijk die op deze wijze is
aangeboden heeft geleid tot een voortdurende confrontatie van denken en doen.
Het heeft tot nieuwe inzichten geleid, oplossingen zijn bedacht en vervolgens in
de praktijk gebracht. Deelnemers hebben leerervaringen opgedaan die buiten hun
directe leerdomein liggen (kennis en inzicht in het functioneren van een transitionele
arbeidsmarkt) waardoor hun bereidheid om verder en breder te gaan en diepere
lagen aan te boren werden vergroot. Door de businesscases zijn inzichten in de
praktijk toegepast en is geleerd van de resultaten. Bijzonder om te noemen is dat
vele deelnemers aangeven dat zij persoonlijk sterk zijn gegroeid tijdens de leergang.
Bijzonder omdat weliswaar de leeropzet hier mede op is gericht, tegelijkertijd is de
duur van de leergang relatief kort voor een dergelijk resultaat. Een compliment waard.
Verbeterpunt
Een verbeterpunt voor de leergang ligt in de diversiteit van de deelnemers.
Diversiteit in sectoren, posities, rollen, disciplines. De dynamische, complexe en
diverse vraagstukken van de transitionele arbeidsmarkt verlangen een leer en
informatieverwerkingscapaciteit van de deelnemers die aansluit bij het vraagstuk,
een heterogeen samengestelde groep. De constatering is dat dit wisselend was bij
de verschillende leergangen. De leergang wint aan kracht als deze heterogeniteit nog
meer wordt gerealiseerd.

Foto’s van de leergang
Arbeidsmarktinnovator
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Interview: De arbeidsmarkt heeft
innovators nodig
januari 2019
Door: Pieter Verbeek
De huidige en steeds snellere veranderingen op de
arbeidsmarkt vragen om nieuwe oplossingen. Om een
andere, innovatieve manier van denken. Het Centrum voor
Arbeidsmarktinnovatie leidt arbeidsmarktinnovators op in
haar leergangen. Programmadirecteur Sandra Franken legt uit.
“De arbeidsmarkt heeft innovators nodig”, stelt programmadirecteur Sandra
Franken. “Zowel in organisaties als bij gemeenten en UWV zijn ze nodig om kennis
en innovaties te delen, en vorm en inhoud te kunnen geven aan de vraagstukken.
Duurzame inzetbaarheid bereik je bijvoorbeeld niet alleen door te trainen, maar
juist ook door een andere verbinding. Of, nog steeds wordt niet altijd erkend dat
ziekteverzuim ook samenhangt met andere factoren dan gezondheid.”
Innovatieve oplossingen voor de arbeidsmarkt
Maar wat betekent het nu om arbeidsmarktinnovator te worden? Om buiten de
gebaande paden van de arbeidsmarkt te durven kijken en dit ook overtuigend
te kunnen verkopen. Al ruim twee jaar organiseert het Centrum voor
Arbeidsmarktinnovatie vanuit haar academie de Leergang Arbeidsmarktinnovator. Op
18 januari 2019 start de volgende editie. De deelnemers werken vanuit het Gelders
Arbeidsmarkt Model, vertelt Franken. “Dat biedt een raamwerk op basis van waarden
zonder dat het vastgeklonken zit in structuren. Het model is een mix van kennis en
inzichten vanuit de wetenschap en de praktijk, maar ook van denken en doen.”
Deze kennis biedt het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie aan in de vorm van
hoorcolleges van lectoren, hoogleraren en andere betrokken partijen die allemaal
een eigen perspectief laten horen op de arbeidsmarktvraagstukken. “Wat ze allemaal
gemeen hebben, is dat ze inspiratie hebben opgedaan uit het Gelders Arbeidsmarkt
Model. Zij geven hun invulling weer aan de hand van een van de pijlers van het model:
werk in plaats van baangarantie, zelfregie, collectief werkgeverschap en een
faciliterende overheid.”
‘De zekerheid moet je nu uit jezelf halen’
Via LinkedIn kwam ik de aankondiging tegen voor het congres Vitaal Gelderland
Werkt, vooral de verandering van de arbeidsmarkt en wat dat betekent voor
jongeren sprak mij erg aan. Daar bleek een Leergang aan vast te zitten, die me erg
interessant leek. Ik kon gebruikmaken van mijn duurzame inzetbaarheidsuren om

dit te gaan volgen. Er zijn veel bijeenkomsten geweest waar we kennis op hebben
gedaan, een nieuwe manier geleerd om naar arbeidsmarktproblemen te kijken, zoals
personeelstekorten, en de samenwerking te zoeken door regionaal te verbinden.
Voor mijzelf heb ik dit vertaald en uitgewerkt in een eigen concept, de Studio Stoute
Schoenen. Ik zie in mijn praktijk hoe mensen een onzekere toekomst tegemoet
zien. We zijn gewend dat er voor ons wordt gezorgd, maar dat gaat allemaal
verdwijnen. De zekerheid moet je nu uit jezelf halen. Met de Studio Stoute Schoenen
wil ik uitdagen om anders te gaan denken en doen. We moeten steeds meer de
vertaalslag maken vanuit jezelf. Hoe kun je zelf je eigen werk creëren? Wat is jouw
arbeidsmarktwaarde? Wat is je talent? Continu wil ik de vraag ‘wie ben ik’ daarin
vertalen. Je moet helder krijgen voor jezelf wat je meerwaarde is. In deze Leergang
zijn we daarin uitgedaagd om die vraag aan onszelf te stellen.
Mary van Kronenburg, studiekeuzecoach bij de HAN (Hogeschool ArnhemNijmegen) en
zelfstandige loopbaancoach
‘Inzichten in wat wel of niet werkt’
Ik ben in deze Leergang vooral een stuk herkenning tegengekomen van de projecten
die ik al doe. De Leergang, dankzij haar theoretische kader, verdiept, inspireert en
geeft me inzicht waarom dingen wel of niet werken. Het helpt mij om mijn eigen
projecten beter te ontwikkelen. Ik herken bijvoorbeeld nu meer de eﬀecten ervan.
Als zzp’er werk je natuurlijk veel alleen, dus ook in het denken en vormgeven. In
de Leergang kon ik dat in het kader toetsen. Ik reﬂecteer heel erg op inhoud. Het
gedachtengoed poog ik als ambassadeur te pluggen in de Drechtsteden. Ik merk nu al
nieuwsgierigheid onder potentiële klanten. In deze regio ben ik bezig om een project
met doelgroepenvervoer uit te breiden naar samenwerking met burgers. Ik wil de
verschillende processen met elkaar verbinden. Met een groot scherm van 2x3m, een
soort infographic, wil ik laten zien hoe deze verbinding zorgt voor werkgelegenheid.
De input daarvoor heb ik uit deze Leergang gehaald.
Arie van den Herik, zzp’er op het gebied van arbeidsmarktprojecten
Kennis, houding en gedrag
Maar arbeidsmarktinnovator worden is niet een kwestie van alleen kennis ophalen.
Franken: “We werken ook aan houding en gedrag en hoe we problemen aanpakken.
Een voorbeeld is dat Unilever samenwerkt met onderwijsinstellingen. Werknemers
worden gedetacheerd om les te geven en zelf te ontdekken waar hun passie ligt.
We kijken ook wat de werkgevers samendoen. Bij de Leergang begin 2017, hadden
we bijvoorbeeld drie deelnemers uit dezelfde gezondheidszorginstelling, maar dan
van drie verschillende afdelingen. De ene ging over beleid, de ander over plaatsing
van cliënten en de derde over het ophalen van talenten van gehandicapten. Alle
drie hadden ze een eigen manier van kijken naar dezelfde vraagstukken. Dankzij
de leergang zijn ze nu een gezamenlijk plan aan het ontwikkelen hoe ze inclusief
werken beter kunnen regelen. Dat is echt revolutionair. Doordat ze een gezamenlijke
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leergang deden kwamen ze op een zelfde model uit. Zo leg je verbinding en maak
je het concreet.” De deelnemers aan de Leergang Arbeidsmarktinnovator moeten
zelf ook aan de slag, namelijk met een persoonlijk eindproject. Franken: “Daarin
kijken ze naar arbeidsmarktvraagstukken met een andere benadering. HRM’ers
kijken bijvoorbeeld meer naar de ﬁt en talenten van mensen in relatie tot hun werk
en binnen de eigen organisatie. In de toekomst moeten we nu eenmaal veel breder
gaan kijken en gebruik gaan maken van andere instrumenten. Je arbeidsmarktwaarde
bepaalt immers de continuïteit van je bedrijf. Nu komt die continuïteit in gevaar door
personeelstekorten. Dat kan je niet alleen oplossen met HRMinstrumenten. Je lost
het probleem niet op als de mensen er niet zijn. Door breder te kijken leer je meer
over je eigen arbeidsmarktwaarde.”
Adviseur Werkplezier
De Leergangen Arbeidsmarkinnovator hebben de afgelopen jaren dan ook geslaagde
eindprojecten opgeleverd. Zo heeft een team bijvoorbeeld een Adviseur Werkplezier
geïntroduceerd voor hoveniers die in een regio werken. “Het vak hovenier begin je
vanuit je passie”, vertelt Franken. “Als de hoveniers ineens personeel aannemen en
dan vooral werkgever worden, verandert dat. Daar wordt je hart niet warmer van.
De Adviseur Werkplezier neemt alles uit handen voor de hoveniers. Van arbo, wet
en regelgeving, cao, stageovereenkomsten tot leerlingenbegeleiding. Zo kunnen
de hoveniers zich meer richten op hun vak. Het O&O Fonds is er mee bezig om
het nu uit te werken.” Een ander voorbeeld is te vinden in de glastuinbouw, waar
ondernemers en werkgevers niet gewend zijn om met elkaar te praten over hun
bedrijfsvoering, het zijn immers concurrenten. Franken: “Een van onze deelnemers
heeft een Waardendiner georganiseerd, waarbij de glastuinbouwondernemers bij elke
gang hun ervaringen en dilemma’s als werkgevers met elkaar delen, zonder dat ze
hun concurrentie opgeven. Het is echt een enorme stap dat ze glastuinbouwers met
elkaar aan tafel heeft gekregen. Dat heeft ze bereikt door houding en gedrag.”
Franken ontwerpt als programmadirecteur de Leergang en is zelf procesbegeleider bij
het programma. “Uiteindelijk vind ik dat de deelnemers zichzelf moeten trainen. Wat
ik kan aanbieden zijn handvatten, oefeningen en zelfreﬂectie, maar ik kan niemand
iets leren.

Interview: Nieuwe manieren van
kijken naar talenten
februari 2019
Door: Pieter Verbeek
Leergang Arbeidsmarktinnovator opent Ingrid Stoverinck
de ogen
De zorginstelling Pluryn ondersteunt mensen met complexe hulpvragen en jongeren
met gedragsproblemen. Het afgelopen jaar legde de organisatie meer de focus
op het helpen van deze ‘talenten’ aan betaald werk om zo breed bij te dragen aan
inclusief werkgeverschap. Ingrid Stoverinck en twee collega’s deden daarvoor de
nodige inspiratie op bij de Leergang Arbeidsmarktinnovator van het Centrum voor
Arbeidsmarktinnovatie.
Ingrid Stoverinck, adviseur arbeid en inmiddels ook arbeidsmarktinnovator bij
Pluryn, volgde van november 2017 tot maart 2018 de Leergang, samen met collega’s
Marscha Lamers en Marlijn Oosterhoﬀ. Het was haar leidinggevende die haar de
kans gaf om de opleiding te volgen. “Binnen Pluryn zijn we vanuit de dienstverlening
arbeidsparticipatie continu bezig met de ontwikkeling van cliënten. Het is niet
altijd voordelig om naar betaald werk door te groeien, zoals voor degenen die in de
Wajong zitten. Hoe vullen we inclusief werkgeverschap in? We kregen dan ook de
opdracht om vanuit arbeidsparticipatie en HR perspectief te onderzoeken wie van
onze talenten interesse heeft naar betaald werk en hoe we inclusief werkgeverschap
binnen Pluryn nog steviger kunnen neerzetten. Daarvoor konden we de Leergang
Arbeidsmarktinnovator volgen. Ons werk heeft veel te maken met waar het Centrum
voor Arbeidsmarktinnovatie voor staat. De vraag hoe je anders kan kijken naar de
arbeidsmarkt staat ook bij ons centraal.”
Werkgeversperspectief
Het is een van de belangrijkste dingen die je meekrijgt in de Leergang, vertelt
Stoverinck. “Toen we startten dachten we vooral vanuit ons dienstverlenende
perspectief na over hoe we onze talenten konden helpen aan betaald werk. Dankzij
de opleiding leerden we juist ook nadenken vanuit een werkgeversperspectief. Wat
kunnen we vanuit dat perspectief doen voor de talenten? We keken meer naar onze
talenten als werknemers in plaats van als cliënten. In de Leergang hebben we die
twee perspectieven met elkaar weten te verbinden. Wij zijn er dan ook van overtuigd
dat iedereen wel een talent heeft.”
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Talentencafé
Met de geleerde theorieën en het creatieve en ludieke denkproces in de Leergang
kwamen Stoverinck en haar collega’s uit op het idee om als eindopdracht een
Talentencafé te organiseren binnen Pluryn, om daar talenten en werkgevers bij
elkaar te brengen. “Pluryn is namelijk zo groot dat veel leidinggevenden op eigen
eilandjes werken. We willen met hen verder kijken. Door het Talentencafé hopen we
dat werkgevers en talenten op een andere manier naar elkaar gaan kijken. In echt
contact ontstaat vaak een meerwaarde en weet je wat je voor elkaar kunt betekenen.
Uiteindelijk hopen we dat hierdoor meer diversiteit ontstaat. Om dit eindproduct
te organiseren, moesten we echter eerst alle talenten die we in huis hebben in
beeld brengen vanuit één systeem, zodat we geen dubbel werk doen. Voorafgaande
moesten we echter eerst een informatieve bijeenkomst organiseren.”

meededen aan de Leergang uit allerlei takken van sport kwamen. Dat is heel leerzaam
hoe zij dat doen in die andere branche. Die diversiteit, dat anders leren kijken en het
zelf ontdekken waar je eigen talenten liggen, dat is erg mooi. Ook ik heb veel gewerkt
aan mijn eigen ontwikkeling en met een andere bril leren kijken naar wat ik doe. Ik
was onbewust bekwaam bezig in mijn werk. Het heeft mij echt geholpen om meer
bewust te worden. En dat vond ik heel verfrissend. Ik kwam er achter dat ik meer met
HRM had dan dat ik ooit dacht. Ik was in mijn werk vooral gericht op beleid en wet
en regelgeving. Ik ben echter mensgericht en wil graag ophalen wat er speelt op de
werkvloer, en veel meer dan alleen maar met beleid bezig zijn. Nu werk ik inmiddels
voor de afdeling HR en hoop ik de verbinding met HR en de werkvloer dichter bij
elkaar te brengen.”

Ervaringsverhalen
Op deze bijeenkomst, die ze het Innovatiecafé noemden, kwamen niet alleen
leidinggevenden en medewerkers van Pluryn af, maar ook mensen van gemeenten,
WSP’s en bedrijven. Stoverinck vertelt: “We begonnen met een kort ﬁlmpje
waarin we onszelf voorstelden en hebben daarna een aantal werkgevers hun
ervaringsverhaal persoonlijk laten vertellen, over wat zij op de werkplek allemaal
meemaakten. Het mooie daarvan is dat we vier verschillende verhalen, uit vier
verschillende regio’s hadden. Ze vertelden niet alleen over successen, maar ook over
tegenvallers. Dat vond ik heel sterk. Juist van de belemmeringen waar je tegenaan
loopt kunnen anderen leren.” Zo was er het verhaal van een jongen uit het speciaal
onderwijs die het zo goed deed tijdens zijn stage bij een startend bedrijf, dat ze hem
na het verlaten van school een betaalde baan wilden aanbieden. Dat lukte echter
niet, omdat er geen formatieplek vrij was. Stoverinck: “Het was echt jammer dat dit
niet lukte. Het was nog te vroeg voor de organisatie. Maar dit is wel een voorbeeld
van hoe we mensen de kans willen geven.” Verder organiseerden Stoverinck
en collega’s tijdens het Innovatiecafé een markt waar de recruiters van Pluryn
vertelden hoe ze sleutelen aan functies en anders kijken naar talent. Bij de kraam
van de Gemeente Nijmegen konden vele vragen worden beantwoord over inclusief
werkgeverschap, Stoverinck zelf vertelde een verhaal over wet en regelgeving en haar
collega lanceerde het project Werkspot. “Vaak blijven op de werkvloer veel kleine
klusjes liggen. Een organisatie kan ons dan in dit project mailen met deze losse taken.
Dan kijken wij wie van onze talenten ze kan oppakken. We willen kijken hoe mensen
hierop reageren. Als het loopt willen we kijken hoe we het meer commercieel kunnen
organiseren.” Na het succes van het Innovatiecafé gaan Stoverinck en haar collega’s
zich opmaken voor het grotere Talentencafé dat later dit jaar zal plaatsvinden.

5.3. De impact van het kennisfestival Vitaal Gelderland Werkt!

Persoonlijke ontwikkeling
De Leergang heeft dan ook ﬂink bijgedragen aan het succes van het project, stelt
Stoverinck. Maar ook op persoonlijk vlak zorgde het voor de nodige beweging. “Naast
innovatie en diversiteit heb ik ook geleerd verder te kijken dan de eigen organisatie
en juist de verbinding met anderen aan te gaan. Het leuke was dat de mensen die

Op 20 september 2018 vond het kennisfestival Vitaal Gelderland Werkt! plaats.
Voor het kennisfestival heeft het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie de
samenwerking gezocht met de provincie Gelderland. Door samen te werken was de
slagkracht, het bereik en daarmee de regionale impact voor beide partijen twee keer
zo groot.
Het programma stond in het teken van een vitale Gelderse Arbeidsmarkt. Het
kennisfestival werd georganiseerd op sportpark Papendal in Arnhem. Aansluitend
aan de dag werd er diner pensant georganiseerd voor strategische stakeholders van
Gelderland.
Het doel van het kennisfestival en het diner pensant was drieledig:
• kennisdeling, (o.a. door de routecaptains)
• goede voorbeelden laten zien n in workshops
• input voor het toekomstige arbeidsmarktbeleid ophalen uit de provincie
Gelderland.
Het beoogde aantal deelnemers aan het kennisfestival was 200. Uiteindelijk
hebben 260 bezoekers deelgenomen aan het kennisfestival overdag. Aan het diner
pensant, aansluitend aan het kennisfestival, hebben 30 strategische stakeholders
deelgenomen.
De Adviesraadleden van het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie traden gedurende
de hele dag op als routecaptain. Beleidsmedewerkers van de provincie Gelderland
en WZW traden naast hen op als facilitator. De 5 verschillende routes leiden langs
workshops van verschillende goede arbeidsmarktvoorbeelden en in dialoog met de
routecaptains werd input opgehaald voor de Gelderse Schijf van Vijf, die aan het
einde van het kennisfestival werd overhandigd aan Conny Bieze, gedeputeerde van
de provincie Gelderland.
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De thema’s van de routecaptains waren:
- Vitaal Leren
- Vitaal Innoveren
- Vitaal Werken
- Vitaal Leven
- Vitaal Ondernemen
In totaal werden er in de workshoprondes 10 verschillende Gelderse Arbeidsmarkt
initiatieven getoond en stonden er op de informatiemarkt nog eens 5.
Tevens overhandigde dr. Sarah Detaille van de Han het eerste exemplaar van haar
boek Fit for the future aan de gedeputeerde.
De Gelderse Schijf van Vijf:
De uitkomsten van zowel het kennisfestival als het diner pensant zijn op de dag
symbolisch door middel van een Gelderse Schijf van Vijf aangeboden aan de
gedeputeerde van de provincie Gelderland. Later zijn deze uitkomsten door het
Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie met de afdeling onderwijs en Arbeidsmarkt
besproken. Zij hebben de uitkomsten en adviezen uit deze dag verwerkt in het
provinciale Arbeidsmarktbeleid voor de coalitie 2018-2022. Daarmee is de regionale
impact van dit kennisfestival groot te noemen.

Vitaal ondernemen:
• MKB-er als strategische partner
Wat bezoekers vonden:
Bezoekers van het kennisfestival gaven een gemiddeld cijfer van een 8 als waardering
voor de dag.
Bezoekers gaven onder meer aan, dat zij:
• tijdens het evenement nieuwe leerervaringen opgedaan rondom onderwijs en
arbeidsmarkt in Gelderland
• nieuwe partners gevonden hebben voor verdere samenwerking
• nieuwe kennis opgedaan hebben rondom werkconcepten voor een vitale
arbeidsmarkt
Vitaal werken werd als hoogste prioriteit voor toekomstig Arbeidsmarktbeleid
aangegeven.
Tijdens de dag werd er door bezoekers veel getwitterd over allerlei onderdelen van
de dag.

Belangrijke Adviezen vanuit Schijf van Vijf en Diner pensant:
Vitaal leven:
• Levensstijl interventies campagne
• Onderliggende pijler voor het thema Arbeidsmarkt Onderwijs
Vitaal werken:
• Duaal werkgeverschap / provinciaal werkgeverschap
• Initieel onderwijs in het bedrijf (bijv. defensie)
• Hybride vormen als experiment (snelheid vergroten, basisvakken eruit,
vakmanschap centraal)
• Provinciaal arbeidsmarktlab
Vitaal werkgeverschap:
• Werkgeverschap vanuit talenten (ook bij 4-daagse werkweek)
• Vitaal werkgeverschap inhoud en vorm geven
Vitaal leren:
• Aansluiting vinden en verbinding maken met SER-agenda
• Provinciaal Datapact (ROA-onderzoek, WZW cijfers etc.; pact maken om
arbeidsmarktcijfers werkgever en onderwijsproof te maken)

Enkele quotes van deelnemers:
‘Vitaal op alle fronten. Vitaliteit door Duurzame Inzetbaarheid. Veel info en
aanknopingspunten vandaag op Papendal.”
‘We schaatsen met 250 deelnemers. # Vitaal Gelderland. Mooie insteek vanuit
Topsport.’
‘Congres #Vtaal Gelderland Werkt. Veel inspriratie opgedaan over leren, werken,
innoveren, ondernemen en leven. En dat op mijn derde werkdag. Goed begin.’
‘Eerst goed voor jezelf zorgen... @uytdehaage, goed verhaal! #vitaalgelderlandwerkt
#oppapendal’
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De Gelderse Schijf van Vijf die
overhandigd is aan de gedeputeerde
van de provincie Gelderland

Keynote: Arbeidsmarkt en
samenleving worden steeds
complexer
Uitgesproken door Arnold Devreese (directeur Sociale Zaken),
namens SER-voorzitter Mariëtte Hamer (20 september 2018)
Het gesproken woord geldt.
We zijn hier in Papendal in een prachtige omgeving waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten, kunnen werken,
ontspannen, sporten, eten en drinken. Een goede combinatie
om met elkaar tot een mooi resultaat te komen. Het past ook
uitstekend bij de titel van deze dag: ‘Vitaal Gelderland Werkt’.
Als ik naar het programma van deze dag kijk, dan zie ik die
onderdelen allemaal terugkomen. Er is ruime gelegenheid om elkaar te ontmoeten
en kennis uit te wisselen, voor de inwendige mens wordt gezorgd en er is zelfs
mogelijkheid om het boogschieten te beoefenen. Bovendien bruist het programma
van de initiatieven waarin samenwerking in de regio centraal staat met als doel een
vitaal Gelderland. Het is heel goed en belangrijk dat jullie hier vandaag allemaal
zijn om met elkaar te werken aan de schijf van vijf voor een vitaal Gelderland. Het
regionaal organiseren en verbinden van oplossingen is ook het uitgangspunt van het
project ‘Leven lang ontwikkelen’ waarin de SER de rol van aanjager heeft. Ik zal u
daar zo wat meer over vertellen. Maar eerst zal ik ingaan op de vraag waarom het zo
belangrijk is om vitaal te zijn en te blijven op de arbeidsmarkt van de toekomst.
Arbeidsmarkt en samenleving worden steeds complexer
Fundamentele veranderingen in de samenleving hebben grote invloed op onze
wijze van leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren. En omgekeerd geldt
dat de manier waarop en de mate waarin mensen leren, arbeid verrichten en zorg
krijgen ook weer invloed heeft op diezelfde ontwikkelingen. Ik zal daar een aantal
voorbeelden van geven, u zult ze vast in meer of mindere mate herkennen:
In de eerste plaats hebben nieuwe technologieën enorme invloed op zo mogelijk alle
facetten van het leven. U kunt zich daar uiteraard allemaal een voorstelling bij maken.
Op de arbeidsmarkt zien we dat technologische ontwikkelingen invloed hebben
op de vraag naar werk, de inhoud van het werk en de manier waarop we werk
organiseren. Bij de SER is daar natuurlijk veel aandacht voor. De SER-verkenning
Mens en technologie is inmiddels alweer twee jaar oud. Maar hij is nog steeds zeer
actueel. Hij laat zien dat technologisering kansen biedt maar constateert ook een
aantal belangrijke aandachtspunten. Bijvoorbeeld ten aanzien van het combineren
van werken en leven en de benodigde vaardigheden voor de toekomst.
Een tweede ‘cluster van veranderingen’ is te scharen onder de noemer
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sociaalculturele ontwikkelingen. Daarbij kunt u denken aan de toename van het
aantal eenpersoonshuishoudens, de sterk toegenomen participatie van vrouwen op
de arbeidsmarkt en de diversiteit in levensloop van mensen.
Ten derde is er veel gaande in de richting van een meer duurzame samenleving.
Zo wordt op dit moment gewerkt aan een breed gedragen Klimaatakkoord. Om de
klimaatdoelstellingen mogelijk te maken zijn tiendduizenden extra vakkrachten nodig
zoals netbeheerders, installateurs en mensen in de bouw. Die zijn nu al niet makkelijk
te vinden. Bovendien wordt een beroep gedaan op andere vaardigheden, zoals IT- en
technische vaardigheden. Daarmee zal ook de behoefte aan middelbaar opgeleiden
groeien. Tot slot is er sprake van toenemende onzekerheid door de ﬂexibilisering op
de arbeidsmarkt. Mensen hebben steeds minder vaak een vast contract. We werken
vaker in tijdelijke verbanden of als zzp-er. Gedurende hun loopbaan wisselen mensen
ook veel vaker van baan. De verwachting is zelfs dat de gemiddelde student van nu
voordat hij of zij 38 is 10 tot 14 banen zal hebben gehad! Kortom, de arbeidsmarkt
en de samenleving worden steeds complexer. Dat stelt het aanpassingsvermogen van
mensen en bedrijven enorm op de proef. Op de arbeidsmarkt ontstaat een mismatch
van vraag en aanbod. Ook voor de provincie Gelderland kan op korte termijn een
spanning op de arbeidsmarkt ontstaan. Een recente quickscan van het Planbureau
voor de Leefomgeving over de werkgelegenheidsgevolgen van de energietransitie
laat dat zien. De extra vraag naar werkkrachten die zal ontstaan als gevolg van de
energietransitie, zal naar verwachting groter zijn dan het extra aanbod. In hoeverre
die verwachting werkelijkheid zal worden is afhankelijk van de omvang van de
extra investeringen en van het aanpassingsvermogen van de arbeidsmarkt. Welke
aanpassingen dan nodig zijn is verschillend per provincie, maar ook per sector en per
regio. Oftewel, een ﬂink aantal onzekerheden voor de toekomst van de arbeidsmarkt.
Moet u dat dan maar lijdzaam afwachten? Nee, natuurlijk niet en dat doet u ook niet.
Dat blijkt al uit het feit dat u deze dag organiseert en de inspirerende initiatieven
die op uw programma staan. Ik wil enkele daarvan zo dadelijk nog benoemen. Maar
eerststa ik graag met u stil bij het belang van een leven lang ontwikkelen.
Het belang van een leven lang ontwikkelen
Ik schetste u zojuist een aantal ontwikkelingen die onze samenleving fundamenteel
veranderen. Die ontwikkelingen bieden ons kansen om de dingen morgen beter
en slimmer te doen dan vandaag: ze bieden bijvoorbeeld mogelijkheden voor
snellere dienstverlening, betere zorg, duurzame energie en gezonder werken. Ze
bieden ook kansen en mogelijkheden voor iedereen persoonlijk om nieuwe paden
te bewandelen en jezelf verder te ontwikkelen. Aan de andere kant brengen deze
ontwikkelingen risico’s met zich mee. Zoals gezegd stelt de toegenomen dynamiek
op de arbeidsmarkt het aanpassingsvermogen van mensen en bedrijven enorm op de
proef. Er zijn groepen burgers, werkenden en (met name) kleinere ondernemers voor
wie het lastig is om alle veranderingen bij te houden. De vraag is: Hoe kan Nederland
voorop blijven lopen in het bijhouden van de veranderingen? En op een manier dat
we iedereen daarin meenemen?

‘Het’ antwoord bestaat wellicht niet. Maar ik zie in ieder geval drie belangrijke
onderdelen van het antwoord:
• een leven lang ontwikkelen;
• een positieve leercultuur; en
• gezamenlijkheid.
Op ieder van deze onderdelen ga ik kort in.
Een leven lang ontwikkelen.
Tijdens onze loopbaan zullen we allemaal veel meer dan nu moeten investeren in
leren en ontwikkelen om onze kennis en vaardigheden up to date te houden. Een
complexe uitdaging voor het onderwijs is dat we kinderen opleiden voor banen die
nu nog niet bestaan. Die technologie zullen gebruiken, die nog niet is uitgevonden.
Om problemen op te lossen die we nog niet kennen. Het is belangrijk dat jonge
mensen op school worden voorbereid op deze dynamiek en onzekerheid. Maar niet
alleen onze kinderen krijgen hiermee te maken. Kennis en vaardigheden verouderen
in een hoog tempo. Een leven lang leren en ontwikkelen wordt voor ons allemaal
“keiharde” noodzaak. Niet alleen voor de hoger opgeleiden – die doen dat vaak toch
al wel maar juist ook voor alle anderen voor wie het vaak minder vanzelfsprekend is.
Bijvoorbeeld door slechte ervaringen vroeger in de schoolbanken. Naast het belang
van bijscholen krijgen werkenden ook vaker te maken met omscholing doordat hun
baan verdwijnt of dreigt te verdwijnen. Leven lang ontwikkelen zal niet alleen via
scholing vorm moeten krijgen, maar ook op de werkplek zelf door het zogenoemde
informeel leren. Dat alles vraagt om een sterke leercultuur.
Een positieve leercultuur
Daarmee bedoel ik een cultuur waarin iedereen zich kan ontwikkelen en die bijdraagt
aan een sterke positie als kennis en innovatieland. Die leercultuur is cruciaal om de
maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden en de kansen van technologische
transities en innovatie ten volle te benutten. Iedereen betrekken bij, en intensief
investeren in een sterke leercultuur is nodig voor een sterke economie en voor een
open, inclusieve samenleving waarin iedereen zijn weg kan vinden en een stapje
verder kan komen. De SER heeft hierover vorig jaar een advies uitgebracht: Leren
en ontwikkelen tijdens de loopbaan. Daarin is ook veel aandacht besteed aan goede
faciliteiten voor het individu om de regie te nemen over de eigen loopbaan en om
onafhankelijke ondersteuning te krijgen bij de loopbaanontwikkeling.
Blijven ontwikkelen zou net zo vanzelfsprekend moeten worden als eten en drinken.
Die vanzelfsprekendheid ontstaat niet vanzelf. Om rond een leven lang ontwikkelen
echt een stap verder te komen is gezamenlijke actie nodig.
Gezamenlijkheid
Ik wil kort inzoomen op de samenwerking tussen het onderwijs, het bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties. Naar mijn overtuiging is een nauwe samenwerking
tussen onderwijs en praktijk nodig om aan te blijven sluiten bij de dynamiek van de
arbeidsmarkt.
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Opvoeden en opleiden is een maatschappelijke opgave. Daarbij denken we in de
eerste plaats aan de onderwijsinstellingen. Zij zijn de pedagogische en didactische
experts. Voor de inhoud en de uitvoering zou echter een veel breder en intensiever
beroep op de samenleving gedaan kunnen worden. Verbinding met de samenleving
is nodig om de inhoud van een opleiding aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt. Dat
geldt voor initiële opleidingen, postinitiële opleidingen en korte bijscholingscursussen
en trainingen. Bedrijven en maatschappelijke organisaties willen hier graag bij helpen,
is mijn ervaring. Ik merk dat bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties
hun eigen jargon, structuren en regels kennen. Dat betekent dat onderwijs en
bedrijfsleven elkaar moeten leren verstaan. Dat begint met goed luisteren en inleven.
Vandaag is een uitgelezen moment om dat te doen.
Het belang van een leven lang ontwikkelen loopt als een rode draad door het
programma van deze dag heen. Vragen waarover vandaag wordt nagedacht zijn
onder andere: welke vaardigheden heb ik nodig, nu en in de toekomst? Hoe kan ik
mij blijven ontwikkelen? Welke rol hebben werkgevers en het onderwijs daarbij?
Ik zag dat deze vragen onder andere aan de orde komen in de workshop ‘Innovatie
in de techniek’. Het is belangrijk om met elkaar over deze vragen na te denken en
vooral ook om dat op tijd te doen. We kunnen nu al met elkaar bouwen aan de
arbeidsmarkt van over tien jaar. Wat dan erg helpt is om te beschikken over goede
arbeidsmarktinformatie. Dat stelt ons in staat scherpere keuzes te maken voor een
betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het kan ook zicht geven op de
benodigde vaardigheden voor de arbeidsmarkt van de toekomst.
Het bevorderen van een leven lang ontwikkelen staat hoog op het prioriteitenlijstje
van de SER. De ministers Koolmees en Van Engelshoven hebben de SER aan het
begin van dit jaar de rol van ‘aanjager’ toebedeeld. Ik noemde dat al aan het begin
van mijn verhaal. We hebben de dankbare opdracht gekregen om ervoor te zorgen
dat een positieve leercultuur ontstaat onder de gehele (werkende en niet werkende)
beroepsbevolking, in organisaties en bij onderwijsinstellingen. Oftewel, dat een
leven lang ontwikkelen voor iedereen, voor mensen maar ook voor bedrijven en
organisaties, vanzelfsprekend wordt. Dat is een hoge ambitie en dat kan de SER
niet alleen. We kunnen in Den Haag samen met de Stichting van de Arbeid en
verschillende ministeries werken aan het opstellen van randvoorwaarden, het
wegnemen van belemmeringen, aanjagen en stimuleren.
Maar, de echte doorbraak gebeurt in de regio’s, bij bedrijven, gemeenten,
onderwijsinstellingen en samenwerkingsverbanden die dagelijks bezig zijn om die
positieve, sterke leercultuur in de praktijk vorm te geven. Daarom vind ik het zo
belangrijk om hier vandaag te zijn. Onder u is al een heel aantal regionale en
(inter)sectorale initiatieven gaande. Daar zit de energie en daar moet de echte
doorbraak plaatsvinden.
Het belang van de regio
Het spreekt mij bijzonder aan dat er in de provincie Gelderland op regionaal niveau
initiatieven zijn ontstaan die erop zijn gericht om de tekorten op de arbeidsmarkt
terug te dringen. Een behoorlijk aantal is hier vandaag ook aanwezig. Een belangrijk

uitgangspunt is om dat in gezamenlijkheid te doen, met alle betrokken partijen
waaronder de overheid, het onderwijs, werkgeversorganisaties en de vakbonden.
Zo heb ik gezien dat op de informatiemarkt het actieprogramma ‘Waard om voor
te Werken!’ van de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn zich presenteert. Dit
programma heeft als doel het terugdringen van de tekorten in de zorg in de provincie
Gelderland. Een mooi voorbeeld van samenwerking in de regio met als uitgangspunt
de vraag: waar hebben we elkaar nodig en hoe kunnen we elkaar versterken?
Een ander initiatief dat mijn aandacht trok en dat in een van de workshoprondes
aan de orde zal komen is het Leve(n) Lang Gelders Vakmanschap. Ook dit initiatief is
erop gericht tekorten op de arbeidsmarkt terug te dringen en wel in de techniek. Een
tweede doel daarbij is het ondersteunen van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.
En dat sluit aan op een andere belangrijke uitdaging voor de arbeidsmarkt van de
toekomst: ervoor zorgen dat iedereen goede kansen op volwaardig werk wordt
geboden. Op de arbeidsmarkt van de toekomst is iedereen nodig en moet iedereen
mee kunnen doen. Een dag als vandaag sluit één op één aan bij de ambitie van
de SER: regionale initiatieven laten zien, uitwisselen en verbinden. Daarbij is het
belangrijk niet alleen de kansen en goede voorbeelden te laten zien maar ook oog te
hebben voor de knelpunten die er ongetwijfeld nog zijn. Ik wens u toe dat u vandaag
ook de gelegenheid neemt om met elkaar te spreken over vragen zoals: Waar loopt
u in uw dagelijkse praktijk tegenaan? Wat houdt u tegen om een volgende stap
te zetten? Een dag als deze is er ook op gericht om dat boven tafel te krijgen. Ik
ben zeer geïnteresseerd in het resultaat van de dag en de schijf van vijf die later
vandaag aan Conny Bieze, gedeputeerde van de provincie Gelderland, zal worden
overhandigd.
Het mbo heeft goud in handen
Het beroepsonderwijs heeft een belangrijke rol in het leven lang leren en
ontwikkelen. In het advies Toekomstgericht beroepsonderwijs deel 2 constateert
de SER dat het mbo een sterke uitgangspositie heeft om de gevolgen van al de
ontwikkelingen die ik aan het begin noemde het hoofd te kunnen bieden. We
moeten daarbij niet vergeten dat het beroepsonderwijs een meervoudige opdracht
heeft. Het mbo heeft niet alleen de opdracht om studenten goed voor te bereiden
op hun entree op de arbeidsmarkt, maar ook op het doorstromen naar een
vervolgopleiding en op deelname aan de maatschappij. Het mbo is een cruciale
sector voor Nederland. Ruim 40 procent van de beroepsbevolking heeft een mboopleiding gedaan. Internationaal staat het mbo goed aangeschreven, met zijn grote
nadruk op praktijkgericht opleiden en de nauwe samenwerking tussen opleidingen
en bedrijfsleven. Veel afgestudeerden komen bovendien snel aan het werk. Het mbo
vervult daarbij een scharnierfunctie. Tussen verschillende typen beroepsonderwijs,
tussen opleidingen en (leer)bedrijven én tussen de beroepsuitoefening en de scholing
van werkenden.
U hebt de sleutel in handen
Ik zei het net ook al: de echte doorbraak voor een leven lang ontwikkelen
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vindt plaats in de regio’s, bij bedrijven, gemeenten, onderwijsinstellingen en
samenwerkingsverbanden die dagelijks bezig zijn om die positieve, sterke leercultuur
in de praktijk vorm te geven. U hebt de sleutel in handen. Vandaag is de dag
om elkaar als betrokkenen in de provincie Gelderland te ontmoeten en elkaars
initiatieven te leren kennen. Zodat we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen
versterken. Bespreek met elkaar hoe u dat kunt doen en wanneer u dat gaat doen.
Het zou mooi zijn als u vanavond de deur uitstapt met een aantal nieuwe afspraken
in de komende weken. Ik wens u een inspirerende dag toe en een gevulde agenda
voor de komende tijd!

Blog: Vitaal Gelderland Werkt!: van
Vitaal werk naar Kanswerkgever?
oktober 2018
Door: Annet de Lange
Op 20 september was het congres Vitaal
Gelderland werkt in Arnhem. Vragen die centraal
stonden op de dag waren:
Hoe ziet een vitale arbeidsmarkt er in 2030 uit in
Gelderland? Hoe stimuleren wij samenwerking,
vertrouwen en stevige verbindingen tussen vitaal
onderwijs, vitaal leven, vitaal werken en vitaal
ondernemen om gezamenlijk echt te innoveren?
Samen met de aanwezige stakeholders van de
Gelderse arbeidsmarkt vulden wij de schijf van vijf voor Vitaal Gelderland werkt! Als
routecaptain mocht ik mij buigen over het thema vitaal werken met als subthema’s
werkzekerheid en duurzame inzetbaarheid.
Beelden over vitaal werken waren er veel, zoals:
• plaats en tijd onafhankelijk werken met veel ruimte voor regelruimte werk en privé
• meer ruimte voor bewegen en zittend werk zoveel mogelijk vermijdend;
• Werk waarin techniek vitaliteit van werkenden ondersteunt en bevordert;
• Zingevend werk dat persoonlijke betekenis oplevert voor de uitvoerende;
• Onderwijs over de levensloop: ontwikkeling is basis van vitaal werk en vitale
arbeidsmarkt etc.
In de discussie met de deelnemers werd duidelijk dat er grote verschillen bestaan
in meningen over de invloed van techniek in relatie tot vitaal werk. Na het zien

van een mooi ﬁlmpje over invloed van techniek (zie: https://www.youtube.com/
watch?v=jHNetehfW9w), liepen de reacties erg uiteen. Sommige deelnemers gaven
aan te vrezen voor het verlies in zelfregie wanneer technologie totaal geïntegreerd
werd met toekomstig werk. “Ik volg dan alleen nog maar de stem van een robot op”.
Denk ik dan nog wel genoeg zelf na?” waren reacties. Aan de andere kant waren er
ook met name jongeren die erg enthousiast reageerde op de ondersteunende functie
van techniek in het creëren en behouden van vitaal werk. “Heerlijk dan kom ik nooit
meer te laat op mijn werk”. “Ik kan door techniek meer mogelijk maken in vitaal werk”.
Na de nodige discussie was het antwoord: Maatwerk is wenselijk in het realiseren van
vitaal werk. De een zal techniek willen gebruiken om vitaal werk mogelijk te maken,
terwijl de ander meer persoonlijke ruimte voor verdieping of bezinning zoekt.
Al met al konden wij voor de schijf van vijf de volgende kenmerken van vitaal werk
samen vastgesteld. Vitaal werk is werk wat zich kenmerkt door:
1. Een persoonwerk ﬁt: belasting werk past bij belastbaarheid werkende;
2. Voldoende autonomie en regelruimte;
3. Toekomstperspectief;
4. Zingevend werk, Betekenisvol werk;
5. Werk met een sterke leeromgeving;
6. Duidelijke rol en taakomschrijving;
7. Veilige werkomgeving;
8. Activeert tot gezond gedrag (door bijv. gezondheid bevorderend leiderschap);
9. Passende ﬁnanciële beloning.
Vraag is nu hoe kunnen wij vitaal werk herkennen als werkende in Gelderland of
andere regio’s?
Moeten wij kanswerk of kanswerkgevers leren herkennen of meetbaar maken?
Kanswerkgevers met vitaal werk in de aanbieding? Ik ben van mening van wel. Net
als een waarschuwing op een pakje sigaretten, verdient een werkende te weten
welke vitaliteitskansen er in werk wel of niet te vinden zijn.
Om dit te kunnen doen, zullen wij nog meer de diepte in moeten gaan over
bovenstaande elementen van vitaal werk.
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Foto’s van kennisfestival,
20-9-2018

UITNODIGING en Programma
Kennisfestival Vitaal Gelderland
Werkt

Het programma van het kennisfestival zag er als volgt uit:
9.00-9.30:
inloop van de deelnemers
9.30:
opening door Richard Engelfriet, dagvoorzitter
9.40:
Introductie van de Routecaptains
Vitaliteitsoefening
10.15-11.00 Workshop/Informatiemarkt / In gesprek met routecaptain
11.00-11.45 Keynote van Arnold Devreese, directeur sociale zaken SER (ipv
Mariette Hamer)
12.00-12.45 Workshop/Informatiemarkt / In gesprek met routecaptain
12.45-13.30 Lunch
13.30-14.25 Keynote van Jochem Uytdehaage, oud olympisch sporter,
geeft zijn kijk op de
Arbeidsmarkt
14.30-15.15 Workshop/Informatiemarkt / In gesprek met routecaptain
15.30
gezamenlijke afsluiting
De routecaptains overhandigen de opbrengst voor de schijf van vijf
aan gedeputeerde Connie Bieze. Zij geeft vervolgens in een interview
haar reactie op de dag en de opbrengsten.
16.15-17.00 Netwerkborrel
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UITNODIGING en Programma
Diner Pensant

Het programma van het diner pensant zag er als volgt uit:
De aanwezigen werden verdeeld aan vijf verschillende tafels waarbij de routecaptains
van het kennisfestival de tafelheer of dame was. Gedurende het diner werd met de
gasten gesproken over de arbeidsmarktagenda van de provincie Gelderland.
17.30 uur

Uitnodiging
Diner Pensant Vitaal Gelderland Werkt!

18.50 uur
19.50 uur

Geachte heer/mevrouw,
Hoe ziet een vitale Gelderse arbeidsmarkt eruit in 2028? Hoe stimuleren we samenwerking en vertrouwen
voor stevige verbindingen tussen onderwijs en bedrijfsleven? Alleen samen hebben we de innovatiekracht
om vitaal vooruit te gaan en de bestaande uitdagingen aan te gaan.
Op 20 september 2018 nemen ruim 200 mensen deel aan het evenement Onderwijs en Arbeidsmarkt:
Vitaal Gelderland Werkt! Tijdens deze dag geven zij input voor de Schijf van vijf voor een vitale Gelderse
Arbeidsmarkt. (zie voor het programma van deze dag: www.gelderland.nl/VitaalGelderlandwerkt)
Hierbij nodigen wij u persoonlijk uit om tijdens een
‘Diner Pensant’ op 20 september 2018 vanaf 17.00 uur
de Gelderse Schijf van vijf nader vorm en inhoud te geven
Samen met partners en experts vanuit bedrijfsleven, overheid en onderwijs willen we tot strategische en
concrete acties, projecten en vernieuwingen komen die vorm en inhoud geven aan een vitaal Gelderland.
Daarmee maken we de Schijf van vijf compleet.
Samenwerken gaat immers in essentie om het aangaan van verbindingen: verbindingen tussen mensen,
gemeenschappen en de wereld waarin wij leven.
Het gesprek is hierbij van groot belang. Het werkt wanneer een ieder uitlegt wat zijn/haar belangen
zijn, wat je wilt halen en brengen en vervolgens elkaar hierop bevraagt. Hiermee creëren we een unieke
kans om de arbeidsmarkt van de toekomst een vitale impuls te geven. Wij zorgen hierbij voor het
driegangendiner, het gesprek zal door u allen worden gevoerd.
Het diner vindt plaats in het conferentiecentrum Papendal:
Restaurant 20 28
Papendallaan 3,
6816 VD Arnhem
De ontvangst is om 17.00 uur en het diner zal rond 21.30 uur afgelopen zijn.
Aangezien u op persoonlijke titel bent uitgenodigd voor dit diner, verzoeken wij u om bij verhindering
contact op te nemen met degene die u heeft uitgenodigd.
Wij verheugen ons erop u te mogen verwelkomen,
Conny Bieze, gedeputeerde provincie Gelderland
Jaap Jongejan, voorzitter Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie
Ron van Gent, directeur VNO-NCW Midden
Pascalle Neijenhuis, directeur a.i. WZW
Erik Groot, directeur AWVN
Annet de Lange, lector HRM, Hogeschool Arnhem-Nijmegen
Ruud Muffels, hoogleraar Tranzo, Universiteit van Tilburg
Richard Gerrits, voorzitter Ikbenboa
Lees ook het volledige programma: https://www.gelderland.nl/VitaalGelderlandwerkt

Centrum voor
Arbeidsmarkt
innovatie

21.00 uur
21.15 uur

Aftrap door Connie Bieze en Jaap Jongejan (voorzitter Centrum voor
Arbeidsmarktinnovatie)
- welkom aan genodigden en gedeputeerde Provincie Gelderland
- toelichting op samenwerking Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie
en Provincie Gelderland
- doel van het dinerpensant en de Schijf van Vijf
- uitleg over de aanpak
Intermezzo:
Nicolette Horn presenteert kort de Schijf van Vijf
Intermezzo:
Ron van Gent presenteert kort het belang onderwijsarbeidsmarkt
voor ondernemers
Wrap-up en korte samenvatting door Jaap Jongejan
Ter afsluiting neemt Conny van Biezen (gedeputeerde) het woord om
de deelnemers te bedanken voor hun aanwezigheid en haar indruk
van deze dag en dit diner.
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Hoofdstuk 6. Wat is de impact van het Centrum voor
Arbeidsmarktinnovatie?
Doel van het project is inspiratie, informatie en participatie te bieden voor
ondernemers die gedeelde verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van
menselijk talent op basis van sociale innovatie om zo werkloosheid te voorkomen of
op te heﬀen en/of nieuwe manieren van regionale samenwerking op de arbeidsmarkt
tot stand te brengen.
Voor de speciﬁeke bijdragen hierin verwijzen wij naar de eerdere hoofdstukken en de
bijlagen daarbij. Daarin wordt de impact van de speciﬁeke activiteit verwoord.
Samenstelling Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie
Een niet te onderschatten deel van de impact van het Centrum is gelegen in haar
samenstelling. De combinatie van SBI-Formaat, WZW, AWVN, Tranzo (Universiteit
van Tilburg), Lectoraat HRM van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en vakbond
BOA-ACP als stakeholders leidt tot een aantal meervoudige perspectieven op het
vraagstuk.
Meervoudige perspectieven
Het programmamanagement heeft ervoor zorg gedragen dat deze meervoudige
perspectieven in alle activiteiten van het Centrum integraal tot hun recht zijn
gekomen. Dat is al een betekenisvolle impact op zichzelf. Het meest concreet zien
we dit terug in de mate waarin deelnemers zich bewust zijn geworden van de
noodzakelijke transitie op de regionale arbeidsmarkt, wat dit van hen verlangt en de
stappen die zij daar vervolgens in hebben gezet. Het regionale sectoroverstijgend
denken en handelen om werkzekerheid op een andere manier vorm te kunnen geven
en de focus op talenten van mensen om deze sectoroverstijgende transities mogelijk
te maken zijn goed geland en hebben navolging gekregen.
Multi level benadering
De activiteiten zijn opgezet vanuit een multi level benadering. Ondernemers,
bestuurders, leidinggevenden, staven, uitvoerende werknemers, al deze groepen zijn
vanuit de meervoudige perspectieven ‘meegenomen’ in het denken en handelen van
een regionale arbeidsmarkt. Waarbij de meervoudige perspectieven voor een stevig
fundament zorgen voor het WAAROM en in welke RICHTING we dan oplossingen
moeten zoeken die recht doen aan alle (gezamenlijke) belangen.
Buitenwereld weet het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie te vinden
Gaandeweg hebben we ervaren dat de ‘buitenwereld’ steeds meer het Centrum
wist te vinden. Vragen naar onze kennis en ervaringen, naar samen een activiteit
opzetten en uitvoeren namen toe. Het unieke karakter van het Centrum werd daarbij
als aanleiding geduid. Uniek in de zin van de visie (GAM als basis), de meervoudige
perspectieven in haar activiteiten (onderwijs, instituties, arbeidsmarkt, organisaties,
werknemers) en het maatwerk dat bij elke vraag werd geleverd.

Verduurzaming Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie
Het roept de vraag op hoe we datgene wat we zijn gestart kunnen verduurzamen?
Want in de Nederlandse structuur kennen we weliswaar arbeidsmarktregio’s, maar
een structureel samenwerkingsverband vanuit de meervoudige perspectieven zoals
het Centrum dit kent, gericht het ontwikkelen en delen van kennis en ervaring op het
gebied van een regionale arbeidsmarkt, ontbreekt. Dat pleit ervoor wegen te vinden
om dit samenwerkingsverband voort te zetten en de toenemende vraag van de
‘buitenwereld’ verder te stimuleren en beantwoorden om het eﬀectief functioneren
van regionale arbeidsmarkten te versnellen en ondersteunen.
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