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VOORWOORD 
 
Noord-Holland Werkt 
 
Deze rapportage is opgesteld in het kader van het project Noord-Holland Werkt. 
Doel van het werkprogramma was om in de regio Noord-Holland Noord te 
experimenteren vanuit de volgende uitgangspunten: 
 

1. het streven naar het voorkomen van uitval en het vraaggestuurd opleiden 
voor de vraag van morgen; 

2. Het organiseren van de keten uitgaande van de vraag; 
3. Het screenen en selecteren van het aanbod en het schoon afleveren aan de 

poort om het aandeel niet-werkenden in de regio te verkleinen; 
4. Ontschotting van middelen. 

 
Dit alles vanuit een aantal leidende kernbegrippen, die in deze rapportage in de 
volgende hoofdstukken nader worden toegelicht, te weten: 

• Regionaal; 
• Vraagsturing; 
• Preventie van uitval; 
• Middelencoördinatie; 
• Organiserend vermogen. 

 
In Noord-Holland Werkt ging het niet in de eerste aanleg om de output. Toch heeft 
het werkprogramma geresulteerd in de invulling van 250 vaste en structurele banen 
in de glastuinbouw op Agriport en zijn er vier flexibele leer/werkomgevingen 
opgezet, aangestuurd door werkgevers, waarin werksoorten, opleidingen, vacatures 
en mensen worden ondergebracht om maximaal te kunnen schakelen naar de 
vraag. De ervaringen met dit innovatieve produkt, de Poortwachteracademie, zal 
ingezet worden bij de landelijke uitrol van Poortwachtercentra in 2008 en 2009. 
Minister Donner heeft op 17 maart 2008 tijdens zijn werkbezoek aan Noord-Holland 
Noord van beide resultaten ter plaatse kennis kunnen nemen. 
 
Maar zeker zo belangrijk is het inzicht in het proces geweest. Wat werkt wel en 
wat werkt niet en waarom? In deze rapportage is zoveel mogelijk aangegeven wat 
de afwegingen waren en welke succes- en faalfactoren daarbij een rol hebben 
gespeeld. Zoveel mogelijk zijn conclusies en aanbevelingen opgeschreven. 
 
Deze conclusies en aanbevelingen zijn niet altijd even spannend. Gebleken is dat 
vooral beleidsmatige en financiële belangen en cultuurverschillen tussen de vraag- 
en aanbodkant oplossingen in de weg staan. Dan hangt het erg van de wil af van 
partijen of oplossingen die altijd wel voorhanden zijn, of zijn te creëren, ook 
daadwerkelijk gegrepen worden. Het zijn in elk geval niet primair wettelijke 
belemmeringen die oplossingen in de weg staan, al zou het wel helpen om de 
samenwerking in de SUWI-keten te versterken door meer collectieve prikkels in te 
bouwen en meer prioriteit en ruimte te geven aan het klantcontact met 
ondernemers. De bestaande (financiële) prikkels en doelstellingen op deelterreinen 
werken een verkokering in de hand. 
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Effectieve, regionale samenwerking is vooral afhankelijk van het vertrouwen in en 
tussen partijen en de durf en moed bij individuele partijen om de eigen belangen 
ondergeschikt te maken aan het hoger liggende doel: invulling te geven aan de 
vraag vanuit het bedrijfsleven, de motor van de regionale economie. 
 
Het streven naar een participatiegraad van 80% zal nooit voor een ondernemer 
aanleiding zijn om iemand in dienst te nemen. Al zal hij geen probleem hebben om 
hieraan een bijdrage te leveren als daarmee zijn vraag wordt bediend. 
Maar participatie- en reïntegratiedoelstellingen en het invullen van vacatures lopen 
lang niet altijd synchroon. Bij vraaggestuurd werken staat bovenal het invullen van 
vacatures voorop. 
 
Dit is geen vanzelfsprekendheid bij de SUWI-partners, daar zij nog altijd 
beoordeeld worden op het behalen van de eigen, vaak aanbodgerichte 
beleidsdoelstellingen. Daar komt bij dat bij regionale arbeidsmarktprojecten zoals 
Agriport de veelheid aan autonome gemeenten met elk een eigen beleid een tot nu 
toe niet te nemen hobbel is gebleken. 
 
Deze constateringen sluiten aan bij de bevindingen van het rapport “Matchen van 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt” van de Inspectie Werk & Inkomen (december 
2007). In dit rapport wordt aangegeven dat er steeds meer samengewerkt wordt in 
de SUWI-keten, maar dat de effectiviteit niet altijd meetbaar is en dat lokale 
omstandigheden in de vorm van bestuurlijke, organisatorische en persoonlijke 
(politieke) belangen hierbij een belangrijke rol spelen. 
 
Als het gaat om de samenwerking op de regionale arbeidsmarkt is de rol van de 
Provincie en het Ministerie van SZW beperkt, maar niet onbelangrijk. Juist doordat 
zij meer op afstand staan, kunnen zij vanuit een meer onafhankelijke en daarmee 
minder bedreigende rol toegevoegde waarde leveren aan de regionale 
samenwerking. 
De Provincie kan dit doen door specifieke arbeidsmarktinformatie te verzamelen, 
bijvoorbeeld via een pendelonderzoek, alsmede door aanjaagsubsidies beschikbaar 
te stellen voor cruciale regionale (economische) projecten. 
Het ministerie kan naast het sturen op meer collectieve prikkels voor de SUWI-
partners, vooral via de organisatie van Regiotops en de inzet van regionale 
accountmanagers, partijen aanspreken, motiveren en verbinden. 
 
Ook in dit werkprogramma zijn we tegen organisatiebelangen, persoonlijke 
belangen, taalproblemen en cultuurverschillen aangelopen. Maar zeker ook de wil 
om iets op te lossen (ook als het je eigen probleem niet is), het zijn allemaal 
cruciale factoren die van invloed zijn op de mate van samenwerking. Deze zaken 
zijn onmogelijk in een handreiking te vervatten. Was het maar zo makkelijk. Wel 
hebben we de omstandigheden en tegenstellingen zichtbaar kunnen maken. 
 
Het werkprogramma was organisch van opzet. Want als je vanuit de vraag werkt, 
weet je niet altijd wat je op voorhand onderweg tegen zult komen. Het 
oorspronkelijke werkprogramma zat behoorlijk vol. Sommige activiteiten konden 
worden uitgevoerd, anderen zijn qua opzet wat aangepast gedurende het jaar. Dit 
ook omdat veel uitwerkings- en uitvoeringsvraagstukken in de praktijk gewoon veel 
meer tijd bleken te vergen, dan van te voren was in geschat. 
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Behalve voor de projectleider (gemiddeld 2 dagen in de week), moesten de andere 
deelnemers in het project hun tijd voor het project ook steeds met bestaande 
werkzaamheden in eigen huis combineren. Deze lichte vorm van samenwerking was 
praktisch, maar hield wel het gevaar in dat tijdlijnen niet altijd gehaald werden en 
andere belangen in de uitvoering even voorrang kregen. 
 
De Stuurgroep zelf is beperkt bijeen geweest, ook om agendatechnische redenen 
en omdat veel stuurgroepleden elkaar al regelmatig treffen in andere gremia in de 
regio. Afstemming heeft vooral via bilaterale gesprekken plaatsgevonden of via de 
mail. Het overleg van het RPA is gebruikt om ook de tussentijdse rapportages te 
bespreken in de regio naar de diverse achterbannen. 
 
Een speciaal woord van dank gaat uit naar het ministerie van SZW dat ons middels 
dit werkprogramma in staat stelde in de regio Noord-Holland Noord te onderzoeken 
(Focus to Move), te leren (Agriport Werkt) & te innoveren (Poortwachteracademie). 
 
Speciaal danken wij de beide bewindspersonen van het departement van SZW voor 
de getoonde belangstelling tijdens de uitvoering van het werkprogramma en voor 
de persoonlijke inbreng en betrokkenheid tijdens de diverse bijeenkomsten. 
 
De stuurgroep Noord-Holland Werkt 
Rian van Dam - Gemeente Alkmaar 
Ted Zaat  - CWI Noordwest Nederland 
Jan Boerma  - UWV 
Aad de Wit  - ROC Kop NH 
Piet Kamminga - VNO/NCW West / Poortwachtercentrum N-Holland Noord 
Jan Batstra  - Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord 
 
Betrokken bij de uitvoering: 
Jan Oonk  - Gemeente Alkmaar 
Arthur Helling - Projectleider Noord-Holland Werkt 
 

 
 
Foto links: Minister Donner (SZW) spreekt tijdens de startbijeenkomst van het 
Poortwachtercentrum Zaanstreek op 25 april 2007 bij Albert Heijn te Zaandam. 
Foto rechts: Staatssecretaris Aboutaleb (SZW) laat zijn licht schijnen over de 
ontwikkelingen op Agriport tijdens het symposium “De wereld achter Agriport” op 
10 oktober 2007 te Middenmeer.  
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Samenvatting 
 
Samenvatting 
Het werkprogramma Noord-Holland Noord Werkt is uitgevoerd in de periode januari 
2007 – december 2007. De doelstelling van het werkprogramma was het opleveren 
van tools en handreikingen rond het organiserend vermogen en 
middelencoördinatie op de regionale arbeidsmarkt met als leidend uitgangspunt de 
vraag vanuit het bedrijfsleven. 
 
Deze doelstelling is vertaald in een tweetal werklijnen met daaronder een aantal 
concrete activiteiten bedoeld om  “leerstof ” te leveren voor de handreikingen: 
 
• Agriport Werkt; 
• Het tweede Poortwachtercentrum in Zuid-Kennemerland; 
• Fora Noord-Holland Noord; 
• Focus to Move; 
• Regionale Leerplaats Bedrijven (Poortwachteracademie); 
• Meer vraaggerichte benadering aanbodpartijen; 
• Samenwerking met het werkgeversforum Kroon op het Werk. 
 
Daarbij was inzicht in het proces van samenwerking minstens zo belangrijk als de 
realisatie van de verschillende doelstellingen en resultaten.  
 
Agriport Werkt 
Het samenwerkingverband Agriport Werkt was verreweg het meest majeure project 
binnen het werkprogramma. Agriport is een grootschalige glastuinbouw 
ontwikkeling ( 500 ha. in de eerste fase) in de gemeente Wieringermeer. Op 
termijn ontstaan circa 3.500 arbeidsplaatsen, deels vast, deels flexibel. 
Doel van het samenwerkingsproject was “het efficiënt organiseren van de regionale 
samenwerking om het aanbod te laten aansluiten op de vraag die daarvoor 
nauwkeurig in beeld gebracht is. Het gaat hierbij zowel om situaties van werk naar 
werk, van niet-uitkering naar werk als van uitkering naar werk”. Centraal staat het 
vervullen van de ontstane vacatures, bij voorkeur uit de regio en uit de bestanden. 
Agriport Werkt richtte zich daarbij op de vervulling van vaste banen met 
volwaardig loon. 
 
Ten behoeve van het project waren bij het begin een aantal afspraken gemaakt: 

• Werkgevers garandeerden geschikte kandidaten een baan (baangarantie); 
• Werkgevers konden na aanlevering zelf beslissen of een kandidaat werd 

aangenomen; 
• De aanbodpartijen namen zitting in een stuurgroep waarbij de 

vertegenwoordiger namens het CWI de contacten en informatie met de 
andere CWI’s verzorgde alsmede –via de bestaande overleggen van de 
verschillende CWI’s met de gemeenten- de gemeenten zou informeren; 

• 0,2 fte coördinatie en 0,2 fte begeleiding werd gevestigd op Agriport. Op 
deze manier was er voor de telers een vaste contactpersoon, zowel voor de 
beleidscoördinatie als uitvoering op de werkvloer.  
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Doel van het samenwerkingsproject was op om op basis van het ontstaan van de 
vacatures het aanbod dusdanig te organiseren dat de vacatures konden worden 
vervuld, bijvoorkeur uit de regio en dan bijvoorkeur uit de bestanden van het UWV 
en de WWB. 
 
Op basis van een initieel bestand van belangstellenden dat tijdens en naar 
aanleiding van een beurs is samengesteld is het gelukt een behoorlijk aantal 
mensen (250!) vanuit de regio toe te leiden naar vaste, fulltime arbeidsplaatsen. 
Ook het UWV bleek in staat werkzoekenden uit haar bestanden toe te leiden.  Er 
was gekozen om de toeleiding vanuit de gemeenten te laten verlopen via het 
reguliere overleg van het CWI met de gemeenten. Na een aanvankelijk goede start 
ontstond er veel ruis over onder andere de noodzaak van voorschakeltrajecten, de 
duur er van, de kosten, waardoor de toeleiding via het CWI en vanuit de 
gemeenten stagneerde. Ondanks ingrepen in de samenstelling van de projectgroep 
(de gemeente Alkmaar trad toe namens de gemeenten), consultaties en 
informatierondes voor sociale diensten bleek deze ruis niet te herstellen. Vooral de 
gemeenten kozen, ondanks de inspanningen van de gemeente Alkmaar, voor een 
reactieve opstelling. Het CWI stelde 2 fte beschikbaar voor de uitvoering, met de 
primaire focus op de mensen die korter dan 6 maanden werkzoekend waren. De 
gemeenten verweten de projectgroep dat ze hun mensen niet kwijt konden. 
Onderliggend speelden de issues dat het CWI geen budget had om te investeren in 
de werkzaamheden (anders dan het beschikbaar stellen van menskracht) en de 
gemeenten een baangarantie eisten voor alle mensen die ze aanleverden. In de 
perceptie van de gemeenten een vereiste voor de inzet van middelen vanuit de 
WWB. 
Het bovenstaande illustreert dat vooral voor gemeenten arbeidsmarktbeleid nog 
steeds grotendeels draait om het aan werk helpen van mensen en niet om het 
vervullen van vacatures. Als uitvloeisel hiervan werden onrealistische eisen gesteld 
aan werkgevers en de projectgroep, terwijl tegelijkertijd geen van de partijen in 
staat was tot financiële ondersteuning van de werkzaamheden van de 0,2 fte 
consulent met 0,2 fte ondersteuning in de uitvoering. 
 
Puntsgewijs zijn de volgende waarnemingen te doen: 
• De planologische voorbereiding van Agriport A7 duurde relatief lang met veel 

publiciteit; 
• Agriport A7 is een agribusinessterrein in aan- en opbouw. De kassenbouw is 

eerst per 2006 gestart; 
• De hectiek van de opbouwfase verdraagt zich slecht met het planmatig 

toeleiden en scholen; 
• Agriport A7 is een langdurig, meerjarig traject; 
• Agriport A7 is een geografisch groot project; 
• Bij opbouw van de kassen wordt ook gebruik gemaakt van o.a. (buitenlandse) 

tijdelijke werknemers; 
• Op Agriport A7 ontstaat uiteindelijk werkgelegenheid voor duizenden mensen, 

deze werkgelegenheid ontstaat echter geleidelijk; 
• De werkgelegenheid die ontstaat, kan niet volledig uit de directe omgeving 

worden vervuld; 
• In het wervingsgebied bevinden zich 23 gemeenten, dus ook een twintigtal 

sociale diensten die willen leveren; 
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• In het wervingsgebied bevinden zich 4 CWI’s; 
• In het wervingsgebied bevinden zich 3 sociale werkvoorzieningen die mensen 

willen plaatsen; 
• De werkgevers dragen niet bij aan de kosten van de bemiddeling; 
• Het bekostigen van vervoer van met name mensen vanuit een uitkering is een 

probleem, ook bij sollicitatie en training-on-the-spot. 
 
Overigens zijn in het begin van het project vertegenwoordigers van de 4 direct 
betrokken onderwijsinstellingen uitgenodigd voor een bijeenkomst. Dit heeft er in 
geresulteerd dat één van de onderwijsinstellingen als gesprekspartner voor Agriport 
Werkt optreedt die waar opportuun de anderen betrekt bij de ontwikkelingen. Dit 
heeft onder andere geleid tot het creëren en invullen van een tiental 
leerwerkplekken tot tevredenheid van de telers. 
 
Poortwachtercentrum Zuid-Kennemerland (Haarlemmermeer e.o.) 
Doel van deze activiteit was tweedelig: 

• het testen van het concept Poortwachtercentrum (PWC) in een andere 
omgeving ten behoeve van een te ontwikkelen format dat landelijk uitgerold 
kan worden en, 

• inzicht verkrijgen in de vraag in hoeverre de werking en resultaten van een 
PWC worden beïnvloed door de regionale economische structuur en andere 
omgevingsfactoren. 

 
In het eerste PWC (Noord-Holland Noord) stond en staat het voorkomen van uitval 
door herplaatsing centraal. Instrumenteel hierin zijn de bijeenkomsten met HRM-
mensen van de aangesloten bedrijven. Drijfveer voor de samenwerking is een 
gezamenlijk belang en zorg voor de werknemer. Vanuit de ervaringen in Noord-
Holland Noord zijn in de projectperiode allereerst in Haarlemmermeer en later ook 
in Zaanstad Poortwachtercentra opgestart. In de Haarlemmermeer is een 
marktplaatsconcept ontwikkeld, waar met name P&O-ers periodiek bij elkaar 
komen om personeel en vacatures te matchen. In Zaanstad is vooral een 
financieringsstructuur neergezet, die inmiddels als uitgangspunt wordt gehanteerd 
bij de landelijke uitrol van Poortwachtercentra in Nederland. De PWC-formule 
blijkt aantrekkelijk voor het bedrijfsleven vanuit financieel en sociaal oogpunt. 
Voor de succesvolle opstart lijkt het cruciaal om enkele leaderfirms vanuit de regio 
te interesseren die als kristallisatiepunt fungeren voor het overige – vaak kleinere – 
bedrijfsleven. 
Inmiddels zijn vanuit het ministerie middelen beschikbaar gesteld om de formule 
landelijk uit te rollen. Dit gebeurt in samenwerking met het Werkgeversforum 
Kroon op het Werk. 
 
Fora Noord-Holland Noord 
Voor een succesvol regionaal arbeidsmarktbeleid zijn middelen nodig zowel voor 
het organiserend vermogen als voor gemeente- en sectorgrenzen overstijgende 
projecten. Dit betekende dat enerzijds gemeentelijke middelen bovenlokaal 
moeten kunnen worden ingezet, anderzijds dat sectormiddelen voor de regio 
moeten worden ontsloten (in plaats van per sector of per bedrijf). Daarnaast zou 
worden bekeken hoe de provinciale middelen voor arbeidsmarktbeleid op een 
regionaal fonds konden worden aangesloten. 
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Met verschillende partijen is het idee van een Fonds Organisatie Regionale 
Arbeidsmarkt Initiatieven besproken. Hoewel de wenselijkheid van een dusdanig 
fonds door de individuele gesprekspartners werd erkend, is al vrij snel in het 
project duidelijk geworden dat dit initiatief een brug te ver was. De perikelen rond 
de financiering van het onderdeel Agriport Werkt illustreren dit duidelijk. 
Een tweede element dat een rol speelde in de beeldvorming was de discussie rond 
de instandhouding van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland 
Noord. In deze discussie werd duidelijk dat er bij de centrumgemeenten Hoorn en 
Den Helder geen draagvlak bestaat voor deelname aan het platform en daarmee de 
facto voor arbeidsmarktbeleid buiten de eigen gemeente/subregio.  
Gemeenten denken in het algemeen vanuit het eigen perspectief; ingezette 
middelen moeten eigen gemeentelijk voordeel hebben, hetzij in een 
(gegarandeerde) plaatsing, hetzij in het oplossen van gemeentelijke knelpunten. 
Bij middelen die regionaal worden ingezet bestaat daar geen garantie voor. 
 
Middelencoördinatie, hoe gewenst ook, blijft een weerbarstig onderwerp. Het 
onderwerp vraagt eigenlijk een meer doordachte en gestructureerde benadering. 
De regionale omstandigheden (2 van de 4 centrumgemeenten keerden het RPA 
Noord-Holland Noord de rug toe, financiering van Agriport kwam niet rond) waren 
er niet na om binnen de grenzen van het project dit onderwerp af te ronden. Wel 
zijn enkele ervaringsgegevens te geven voor een verdere uitwerking. 
 
Zo is het wenselijk om meer speelruimte binnen de toepassing van de WWB lokaal 
te realiseren: 

• Breng een component regionale samenwerking of projecten aan binnen de 
WWB. Dit geeft iedere gemeente dezelfde mogelijkheden 

• Geef ruimte voor een ruimere inzet van WWB-middelen in relatie tot het 
begrip “baangarantie” 

• Creëer de mogelijkheid tot voorinvesteringen in projecten, bijvoorbeeld via 
een revolving fund. 

 
Deze suggesties richten zich op het vergroten van de mogelijkheden van de 
gemeentelijke sociale diensten. Wordt arbeidsmarktbeleid echter benaderd vanuit 
een economische optiek dan zou ook te overwegen zijn middelen vrij te maken 
binnen de gemeentelijke begrotingen economische zaken. Dit lijkt echter moeilijk 
te sturen daar gemeenten op dit gebied volledig autonoom zijn. Een regionaal 
intergemeentelijk fonds zou hiervoor een alternatief kunnen zijn. 
 
Regionale Leerplaatsbedrijven/ de Poortwachteracademie 
De gedachte achter de Poortwachteracademie komt voort uit de behoefte om 
individuele scholingsvragen in een geografisch gebied te bundelen zodat een op 
maat gesneden aanbod kan worden gedaan. Dit wordt bereikt door deelnemende 
bedrijven vacatures beschikbaar te laten stellen aan een regionale pool waardoor 
een regionale, multisectorale arbeidsvraag ontstaat die via de praktijkleerplaats 
kan worden ingevuld. 
 
In de praktijk kent de Poortwachteracademie 3 dimensies: 
• het vervult vacatures door toetreders op de arbeidsmarkt; 
• het verstevigt de positie van kwetsbare werknemers op de arbeidsmarkt; 



 10 

• het bevordert de deskundigheid van werknemers. 
De poortwachteracademie doet dit door per deelnemend bedrijf inzicht te 
verwerven in de toekomstige vacatures in de deelnemende bedrijven.  
 
De realisatie van de Poortwachteracademie kwam in het najaar 2007 in een 
stroomversnelling door harde toezeggingen over de instroom van 10 -15 personen 
door de gemeente Alkmaar en de bereidheid van het bedrijfsleven om per maand 
10-15 personen te willen opnemen. 
 
In 2008 kunnen deze toeleidingsafspraken geëffectueerd gaan worden. 
Dit, omdat in het eerste kwartaal van 2008 het eerste leerwerkbedrijf 
(Metaalelectro/Logistiek) operationeel wordt. De andere drie volgen in het tweede 
kwartaal 2008 (Agribusiness, Procestechniek, Administratief). 
 
De Poortwachteracademie heeft een breed draagvlak en wekt enthousiasme. 
Vergelijken we de Poortwachteracademie met Agriport Werkt dan zijn er een 
aantal waarnemingen te doen: 
• het is overzichtelijk naar aantallen en gebied; 
• het is direct verbonden aan de gemeenten of buurgemeenten waar het project 

plaats vindt; 
• de resultaten slaan direct in de (buur)gemeenten neer; 
• de vacatures worden in de (buur)gemeenten vervuld; 
• het project is vanuit de bedrijven georganiseerd; 
• het bedrijventerrein “bedient” werknemers en werkgevers in beide gemeenten; 
• het project wordt door de bedrijven gedragen; 
• er is sprake van bestaand bedrijfsleven op een bestand bedrijventerrein; 
• bedrijven dragen direct bij aan de kosten; 
• eventuele scholing slaat regionaal neer; 
• er spelen geen problemen met vervoer etc.; 
• de relatie tussen de leverancier van de instroom en het bedrijfsleven is kort. 
 
Focus to Move (F2M) 
F2M is een Alkmaarse verfijning op het concept Loon boven Uitkering  (LBU). Doel is 
mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt zo snel mogelijk aan het werk 
te zetten. Vanuit de werksituatie komen eventuele (nog onbekende) 
belemmeringen in beeld. Deze worden dan aangepakt. Aan het einde van het 
traject moeten belemmeringen dusdanig zijn weggenomen dat overgang naar 
regulier werk een logische (vervolg)stap is. Focus to Move (F2M) wordt uitgevoerd 
door het Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland (WNK). F2M is feitelijk medio 
april 2007 gestart.  
 
De duur van het project is eigenlijk te kort om er zinnige conclusies aan te 
verbinden in het kader van dit werkprogramma. Wel kunnen enige observaties 
worden gedaan: 
• Na een wat moeizame start werken de sector Werk & Inkomen en het WNK 

steeds beter samen; 
• Er is sprake van een minimale uitval tijdens het traject; 
• Tot op heden is nog geen ingestroomde deelnemer uitgestroomd. Deels doordat 

tijdens de startperiode de aandacht teveel intern gericht is geweest, anderzijds 
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omdat de meeste deelnemers aan het eind van dit werkprogramma nog in 
traject zaten. 

 
Meer vraaggerichte benadering aanbod partijen 
In de projectaanvraag was het streven naar een meer vraaggerichte benadering 
geconcretiseerd in een tweetal producten: 
• Een handreiking waarin nader wordt ingegaan op het organiseren van de 

vraagkant en de aanbodkant met name gericht op de drie O’s; ondernemers, 
onderwijs en overheid. Dit onder andere gebaseerd op het experiment Focus to 
Move in de regio Noord-Kennemerland, de praktijkervaringen op Agriport A7 en 
de regionale leerplaats bedrijven, 

• Inzicht in de wijze waarop publieke partijen zich in concrete situaties zich 
hebben gericht op de vraag. 

 
Zoals eerder beschreven geven de concrete projecten een wisselend beeld. Veel is 
afhankelijk van de mensen en de wil samen tot oplossingen te komen. Het 
opstellen van een werkzame handreiking is daarom niet mogelijk. Volstaan moet 
worden met het beschrijven van de ervaringen zoals die zijn opgedaan. Wel is 
duidelijk dat een vraaggerichte benadering vraagt om ruimte voor de uitvoerders. 
Dit is nu vaak nog een knelpunt. De regelingen worden te zeer geïnterpreteerd 
vanuit een verantwoordingsmodel. Vraagbenadering vraagt een open houding en 
flexibiliteit bij alle partijen. Dit betekent dat uitvoerende organisaties deze 
flexibiliteit ook tentoon moeten kunnen spreiden. 
 
Kennisontwikkeling en kennisverspreiding 
Dit element omvatte een tweetal activiteiten: 
• Samenwerking met het Werkgeversforum Kroon op het Werk en met regionale 

vraaggestuurde initiatieven; 
• Doel van dit onderdeel was het opzetten van een Poortwachtercentrum-format 

bestemd voor de landelijke uitrol met het Poortwachtercentrum Noord-Holland 
Noord als aanspreekpunt voor praktische vragen en het samen met het 
Werkgeversforum opzetten van een landelijk portal als verbinding tussen en 
met de regionale PWC-uitvoering; 

• Communicatie en informatieverspreiding via: 
o Een tweetal rondetafel bijeenkomsten 
o Een drietal kleinere informatie- en discussie bijeenkomsten 

 
De samenwerking met het Werkgeversforum Kroon op het Werk heeft na een aantal 
gesprekken duidelijk vorm gekregen. Op basis van het ontwikkelde 
Poortwachtercentrum-format en de conclusies met betrekking tot het proces in 
Zaanstad en Haarlemmermeer, wordt momenteel de formule Poortwachtercentrum 
landelijk uitgerold. Dit met een aanjaagsubsidie van het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. Door het Werkgeversforum Kroon op het Werk wordt 
met behulp van de ervaringen vanuit Noord-Holland gewerkt aan de opzet van een 
backoffice-infrastructuur (Facility Point) voor een twintig- tot dertigtal regionale 
Poortwachtercentra die eind 2009 moeten zijn gerealiseerd. Het 
Poortwachtercentrum Noord-Holland Noord en het Werkgeversforum fungeren 
daarbij als centrale vraagbaak en stimulator. 
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Vermeldenswaard is verder een uitgebreide discussie met de uitvoerenden van het 
Sittardse MCA-model (Mobiliteitscentrum Automotive). In dit model werd met name 
de aanbodzijde georganiseerd in het kader van de personele gevolgen bij NedCar. 
Kern van het model is dat op uitvoeringsniveau door vertegenwoordigers van de 
toeleiders besluiten konden worden genomen over de inzet van middelen waarbij 
achteraf verantwoording wordt afgelegd. Belangrijke randvoorwaarde was wel de 
beschikbaarheid van inzetbare middelen en het bundelen van expertise en experts 
vanuit de publieke instanties. Conclusie was dat een synthese van het organiseren 
van de vraag via PWC-achtige structuren en het organiseren van de aanbodkant via 
MCA-achtige structuren de voorwaarden biedt om de diabolo van de regionale 
arbeidsmarkt invulling te geven. Feit blijft dan wel dat in de taille van de diabolo 
men elkaar wel moet willen vinden op de schaal van de regio. 
 
Als het gaat om communicatie en informatieverspreiding is vooral gekozen voor een 
mix aan bijeenkomsten groot en klein, maar gericht op de praktijk van 
samenwerking. 
 
De grotere bijeenkomsten waren de startbijeenkomst van het PWC Zaanstad met 
minister Donner op 25 april 2007 met 120 aanwezigen, de Open Bedrijvendag in 
Heerhugowaard op 29 september met VNO/NCW-voorzitter Bernard Wientjes. 
Tijdens het symposium “Heerhugowaard Werkt” met 80 genodigden is met de 
voorzitter van het RPA Noord-Holland Noord de afspraak gemaakt om de (latente) 
vacatures in Heerhugowaard open te gaan zetten. Hiermee kunnen vanaf 2008 10 
tot 15 mensen per maand binnen het bedrijfsleven gaan stromen. 
Verder is er 10 oktober 2007 een groot symposium gehouden op Agriport met 
staatssecretaris Aboutaleb voor een 100-tal belangstellenden. 
Op 17 maart 2008 heeft minister Donner een werkbezoek gebracht aan de regio, 
onder andere aan de Poortwachteracademie en Agriport. 
 
Maar er zijn ook vele kleinere sessies gehouden om praktijksituaties door te 
spreken met belanghebbende partijen, zoals met CDA-kamerleden, UWV-managers, 
ondernemersclubs en mensen van intergemeentelijke sociale diensten. 
Er zijn presentaties gegeven op beurzen en congressen voor P&O-ers. Er is 
meegewerkt aan de gemeentedagen, tal van bijeenkomsten van het ministerie van 
SZW (Regiowerktops en symposia), netwerkdagen van onder andere de Dienst 
Justitiële Inrichtingen en NCSI. 
Ook zijn bijdragen geleverd aan radioprogramma’s (onder andere BNR) en artikelen 
(landelijke dagbladen, vakbladen UWV en CWI, P&O-vakbladen). 
 
In hoofdstuk 1 benoemen we de belangrijkste conclusies en aanbevelingen rond de 
kernbegrippen: 
 
1.1. Regionaal; 
1.2. Vraagsturing; 
1.3. Preventie van uitval; 
1.4. Middelencoördinatie; 
1.5. Organiserend vermogen. 
 



 13 

Dit mede naar aanleiding van de ervaringen die zijn opgedaan met de 
deelprojecten die in hoofdstuk 2 nader worden toegelicht onder beschrijving van 
de belangrijkste conclusies en aanbevelingen en succes- en faalfactoren. Dit zijn: 
 
2.1. Focus to Move; 
2.2. De Poortwachteracademie; 
2.3. Agriport Werkt; 
2.4. Fora Noord-Holland Noord; 
2.5. Poortwachtercentra. 



 14 

1.1. Regionaal 
 
Arbeidsmarktbeleid is een regionale aangelegenheid. Werkgevers en werknemers 
vinden elkaar vooral in de regio, waarbij de meeste matches plaatsvinden in een 
straal van 20 km. 
Arbeidsmarktbeleid overschrijdt daarmee de gemeentegrenzen. 
In veel gemeenten in Noord-Holland Noord is arbeidsmarktbeleid nauwelijks een 
lokaal onderwerp. Zelfs een Sociale Dienst is in veel gemeenten maar een klein 
gemeentelijk onderdeel. Daarom werken steeds meer gemeenten samen in de vorm 
van een Intergemeentelijke Sociale Dienst, zoals de ISD Kop N-Holland, een 
samenwerkingsverband van zes gemeenten: Zijpe, Anna Paulowna, Harenkarspel, 
Wieringen, Wieringermeer en Niedorp. 
 
Bij Agriport Werkt is gebleken dat de lappendeken aan lokale en 
intergemeentelijke sociale diensten, met elk hun eigen beleid, een lastig te nemen 
hindernis is. Vaak wordt Economische Zaken daarbij niet betrokken, terwijl 
Agriport toch bovenal een economisch project is. Ook hier geldt dat veel 
gemeenten geen afdeling Economische Zaken hebben en zelfs vaak geen (fulltime) 
EZ-functionaris. Het is in elk geval niet goed gelukt om de gemeenten in voldoende 
mate op één lijn te krijgen. In paragraaf 2.3. gaan wij daar nader op in. 
 
Ook is duidelijk dat de regio Noord-Holland Noord een goede naam heeft 
opgebouwd door het RPA Noord-Holland Noord dat alle stormen heeft overleefd, 
alsmede door de opzet van het allereerste Poortwachtercentrum in Heerhugowaard 
begin 2004. 
Doch de tijdgeest laat zien (wellicht mede door de druk op de arbeidsmarkt) dat 
vooral de gemeenten de neiging hebben om allemaal voor zich te gaan lopen. 
“Werkgeversbenadering” is daarbij het adagium. Helaas zijn er nog weinig 
succesvolle initiatieven op dit punt bekend, ook landelijk niet. Werkgevers klagen 
na de verplichte sollicitatiebrieven nu ook over een gebrek aan coördinatie met 
betrekking tot de werkgeversbenadering vanuit de publieke kant. Agriport Werkt 
had onder andere tot doel om die publieke kant te bundelen. Dat is gelukt, zij het 
dat op uitvoeringsniveau veel problemen zijn ontstaan. 
 
In de regio Noord-Holland Noord zijn er 4 CWI’s. Daarnaast is het RPA Noord-
Holland Noord het platform waar publieke en private partijen elkaar treffen, 
informeren, kennis delen en beleid op elkaar proberen af te stemmen. 
Onderzoeken worden geëntameerd en (boven)regionale samenwerking wordt 
nagestreefd. 
Als we naar het RPA Noord-Holland Noord kijken zien we vooral dat de 
centrumgemeenten Alkmaar en Heerhugowaard regionaal willen denken en 
handelen. De twee andere centrumgemeenten Den Helder en Hoorn hebben meer 
de neiging voor eigen succes te gaan. Daar hebben we in het project last van 
gehad. 
 
Het publiek/private ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en het 
werkgeversinitiatief Poortwachtercentrum Noord-Holland Noord zijn meer typisch 
uitvoeringsorganisaties, waarbij de eerste zich richt op een breed aantal, meer 
economische vraagstukken en de tweede meer op het terrein van 
mobiliteitsvraagstukken en de sociale zekerheid. 
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De Provincie Noord-Holland staat op afstand. Zij heeft op het gebied van 
arbeidsmarktbeleid geen specifieke (wettelijke) taak, maar zorgt met 
aanjaagsubsidies om ontwikkelingen op gang te brengen. Dit met als uitgangspunt 
dat de regionale partijen het dan vervolgens verder oppakken. 
 
De agenda Onderwijs en Arbeidsmarkt 2004 -2007 van de Provincie N-Holland 
bevatte de volgende kernthema’s: 
 
1. Voorkomen en bestrijden voortijdige schooluitval; 
2. Ondersteuning werkervaringsplekken stichting Herstelling; 
3. Regionale aanpak sectorale knelpunten MKB (leerwerkplekken); 
4. De provincie als werkgever (leerwerkplekken); 
5. Provinciaal ESF-steunpunt; 
6. Stimuleren ondernemerschap. 
 
In de planperiode van dit project heeft de Provincie aangegeven zich te oriënteren 
op een aantal strategische kernsectoren die belangrijk zijn voor de regio, al is dit 
nog niet verankerd in bestaand beleid. Maar in beeld zijn: 
 

• Duurzame energie (windenergie); 
• Offshore en maritieme bedrijvigheid; 
• Toerisme en recreatie; 
• Composietensector en techniek; 
• Jachtbouw; 
• Agribusiness. 

 
In overleg met de regio heeft ze ook uitgesproken voorwaardenscheppende en 
ondersteunende instrumenten aan te willen bieden aan de regio, zoals een  
opleidingenmonitor en een pendelonderzoek. 
 
Conclusies: 

• De mobiliteit op de regionale arbeidsmarkt voltrekt zich grotendeels in een 
straal van 20 tot 30 kilometer. (Probeer op die schaal de regionale 
samenwerking vorm te geven!); 

• Gemeentelijk (arbeidsmarkt)beleid is nog te veel versnipperd en te weinig 
op elkaar afgestemd; 

• De Provincie heeft geen wettelijke taak op het gebied van 
arbeidsmarktbeleid, maar kan vanuit haar onafhankelijke positie, heel 
belangrijk zijn door smeerolie te leveren en hobbels te slechten tussen 
partijen. 

 
Knelpunten in Noord-Holland Noord:  

• Centrumgemeenten Hoorn en Den Helder keerden in 2007 het RPA de rug toe 
en kozen voor een eigen koers; 

• Veel gemeenten (lees sociale diensten) wilden het liefst individueel zaken 
doen met de telers op Agriport, terwijl juist de telers hadden gevraagd om 
één aanspreekpunt vanuit de gehele keten! 
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• Gemeenten waren niet bereid te investeren in toeleidingstrajecten en/of 
een opleidingskas op Agriport. Aan nut (eisen van de telers zijn te hoog) en 
noodzaak (mensen zijn al opgeleid en gescreend) werd getwijfeld. Ook werd 
vaak een baangarantie als voorwaarde geëist, terwijl de telers vanuit 
bedrijfseconomisch perspectief alleen een baan wilden vergeven bij 
gebleken geschiktheid. En een werkzoekende is vanuit een teler primair 
geschikt, mits hij de gestelde productienormen op korte termijn kan halen 
en een normaal ziektepatroon heeft. Werkzoekenden die al langer in een 
uitkeringssituatie zaten, bleken echter veel meer dan gemiddeld ziek te zijn 
en ook een beduidend lager productieniveau te halen. Dit had tot gevolg dat 
de vertrouwensvraag ging opspelen en telers weer meer zelf wilden 
screenen. Vanuit de vraagzijde kwam een roep om meer te investeren in een 
afgestemd voortraject. Vooral de gemeenten wilden hier niet a fond perdu 
of per traject in investeren. Het UWV wel, maar dan per traject. Hiermee 
droogde de aanvoer vanuit de gemeenten gaandeweg op. Hierbij heeft ook 
een rol gespeeld dat de gemeenten zich te weinig probleemeigenaar zijn 
gaan voelen. De zeer krappe arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord zorgt er 
voor dat er vaak (goedkopere) alternatieven voorhanden zijn om mensen 
weer aan het werk te krijgen. 

  
Aanbevelingen voor partijen: 
 
Algemeen: 

• Investeer in RPA’s. Zorg er voor dat de regionale partijen elkaar op de 
regionale schaal regelmatig kunnen ontmoeten om beleid af te stemmen en 
ervaringen en kennis uit te wisselen. RPA’s zijn daarbij een belangrijk 
voertuig. 

 
Gemeenten: 

• Eén coördinerend wethouder. Zorg dat de gemeentelijke beleidsterreinen 
Sociale Zaken, Arbeidsmarktbeleid, Economische Zaken en Onderwijs zijn 
ondergebracht bij één (coördinerend) portefeuillehouder. Bij de 
collegevorming en het opstellen van het raadsprogramma kan dit 
afgedwongen worden. (Regel daarbij niet alleen de bestuurlijke component, 
maar laat de gemeentesecretaris ook afdwingen dat ook de ambtelijke 
organisatie gecoördineerd hier op aansluit!); 

• Eén gemeentelijk arbeidsmarktbeleid. Dit is een belangrijke voorwaarde 
om vraaggestuurd te kunnen werken, zeker bij bovenlokale projecten met 
ondernemers. Gemeenten zijn autonoom, maar door bundeling aan de 
vraagkant kan de druk wel opgevoerd worden. 

 
Ketenpartijen: 

• Benut de kracht van (private) uitvoeringsorganisaties. Ga vanuit de 
publieke instanties niet alles zelf oplossen. Benut de kracht van specifieke 
(economisch georiënteerde) uitvoeringsorganisaties als 
Ontwikkelingsmaatschappijen en Poortwachtercentra bij de uitvoering van 
regionaal arbeidsmarktbeleid, omdat hier andere expertise zit, zoals pure 
ondernemerskennis en bedrijfseconomisch inzicht; 
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• Eén contactpersoon voor de werkgever. Werk als publieke partijen samen 
bij de werkgeversbenadering om te voorkomen dat bij werkgevers de deur 
platgelopen wordt (de werkgeversservicepunten zijn daar goede voorbeelden 
van). 

 
Het Rijk: 

• Zorg voor meerjarige rust en continuïteit in de SUWI-keten. Dit helpt om 
de focus op de klant (werkzoekenden en werkgevers) te houden in plaats van 
op “veranderen, turven en verantwoorden”. 
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1.2. Vraaggestuurd 
 
Vraaggestuurd arbeidsmarktbeleid richt zich in de eerste plaats op het invullen van 
de aanwezige vacatures. Dit kan vanuit de bestanden van het CWI, het UWV en de 
gemeenten gebeuren, maar ook vanuit andere doelgroepen, zoals niet-
uitkeringsgerechtigden en pendelaars (van werk naar werk). 
Een vraaggestuurde benadering is in essentie een meer economische benadering 
van de arbeidsmarkt. 
 
Vraagsturing wordt steeds meer gemeengoed. Althans, iedereen heeft het er over. 
Toch zijn er maar weinig werkgeversinitiatieven op dit punt. Er zijn een aantal 
werkgeversinitiatieven bekend, zoals werkgeversvereniging Noaber (het 
mobiliteitsnetwerk in Overijssel en Drenthe), het samenwerkingsverband OWASE 
(rond de Wavinbedrijven) en natuurlijk de Poortwachtercentra (zie paragraaf 2.5). 
Daarnaast zijn er intersectorale mobiliteitsnetwerken voor werknemers en 
werkgevers in Overijssel, Gelderland, N-Brabant en Limburg opgezet en 
gefaciliteerd door een commerciële partij, PUUR Inspiratie. 
 
Dit terwijl bij een steeds krapper wordende arbeidsmarkt juist de werkgevers een 
groot eigen belang hebben. Hoewel poortwachtercentra in de eerste plaats tot doel 
hebben personeel van werk(plek) naar werk(plek) te begeleiden, kan op termijn als 
gevolg van deze werkgeverssamenwerking steeds meer zicht op de korte en lange 
termijnvraag ontstaan. Zeker als daar de samenwerkende kenniscentra (COLO) met 
hun 900 opleidingsadviseurs op aangesloten kunnen worden. Het is een uitdaging 
om bij de opzet van regionale poortwachtercentra de COLO-kennis op het 
werkgeversnetwerk aan te takken. Verkennende gesprekken hierover zijn gevoerd. 
 
Doorgaans steekt de publieke kant in vanuit een meer aanbodgerichte benadering. 
Logisch, de publieke instanties hebben een specifieke verantwoordelijkheid voor 
mensen die (tijdelijk) niet aan het werk komen. 
En de private kant heeft zich vaak onvoldoende georganiseerd om die vraag zelf in 
beeld te brengen en te houden. Want de dynamiek op de markt, mede door de 
toenemende mondialisering, wordt steeds heftiger. 
 
Zeker de publieke instanties hebben de vraag nodig om efficiënt de eigen middelen 
in te kunnen zetten. Werkgeversbenadering is het woord dat daarom vaak in één 
adem wordt genoemd met vraagsturing.  
De gemeente Alkmaar heeft onder andere met de zorg- en beveiligingsbranche 
afspraken gemaakt over opleiding en toeleiding vanuit de gemeentelijke bestanden 
met baangarantie. Met grote sectoren is dit ook te doen. Maar juist in Noord-
Holland Noord is sprake van veel MKB-bedrijven met een diffuse en versnipperde 
vraag. 
 
In paragraaf 2.2. (de poortwachteracademie) en 2.3. (Agriport Werkt) is de vraag 
steeds vanuit de private kant in beeld gebracht. Dat lijkt ook de meest logische 
plek. Daarvoor moet echter wel geïnvesteerd worden in organisatorisch vermogen. 
Want het in beeld brengen van de vraag is geen sinecure. Het kost gewoon veel 
personele inzet, tijd en dus geld. Want bedrijven moeten één voor één bezocht 
worden. Maar het loont om er in te investeren. Via Agriport Werkt zijn inmiddels 
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per 31 december 2007 250 vaste banen ingevuld, waarvan 45% uit de 
uitkeringsbestanden. 
 
Bij de poortwachteracademie (paragraaf 2.2.) zijn op deze manier de latente 
vacatures in beeld gebracht bij bedrijven aangesloten bij de Bedrijfskring 
Heerhugowaard. Dit lijkt een prachtig concept om te koppelen aan de aanbodzijde 
(bijvoorbeeld in het verlengde van het Alkmaarse project Focus to Move, zie 
paragraaf 2.1.). Deze academie biedt een flexibele leer/werkomgeving, waarbij de 
vraag uitgangspunt is, maar het aanbod vanuit de publieke kant toekomst- en dus 
doelgericht geschoold en opgeleid kan worden naar de vraag van morgen. 
Maar werken vanuit de vraag geeft ook veel cultuurbotsingen. Een flink aantal 
daarvan staan beschreven in paragraaf 2.3., omdat bij Agriport Werkt de publieke 
en de private kant te samen zijn gebracht. Die spanning kan al in een simpele zin 
voelbaar zijn. Een citaat uit het Noordhollands Dagblad van februari 2008 (Artikel: 
“Hier klopt het gewoon allemaal”): Agriport A7, inclusief de infrastructuur, is door 
de ondernemers betaald. De overheid heeft goed meegewerkt, maar enig 
overheidsgeld zit er nauwelijks in het project. Doet dat niet een beetje zeer? 
Frank van Kleef van Royal Pride: “Ik vind het super dat er geen overheidsgeld in 
zit, maar dan moeten ze ons ook niet in de weg zitten.”  
 

 
 
Foto: De inleiders op het symposium “De wereld achter Agriport” op een rij. Van 
links naar rechts: Jos Klaver (projectleider Agriport Werkt), Staatssecretaris A. 
Aboutaleb van SZW, Jan van den Bos (wethouder gemeente Wieringermeer), Jack 
Kranenburg (Agriport A7), teler John van Marrewijk (Kwekerij Wieringermeer) en 
voorzitter van het RPA Noord-Holland Noord en wethouder van Alkmaar Rian van 
Dam (Zie verder bijlage 6). 
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Publiek-private samenwerking is geen vanzelfsprekendheid en kent in de uitvoering 
vele hobbels. Dit heeft grotendeels te maken met de cultuurverschillen en 
verschillende omgevingsfactoren. 
 
Wees bewust van die (cultuur)verschillen en besteedt daar tijdens de 
samenwerking bij voortduring aandacht aan. Het zijn potentiële bronnen van 
irritatie en onbegrip. Onderstaand enkele van die cultuurverschillen: 
 

CULTUURVERSCHILLEN 
Publieke partijen ���� werkgevers/ondernemers 

Procesgestuurd � Marktgestuurd 
Risicomijdend � Risicodragend 

Log � Snel 
Volledig � Simpel 

Rechtmatigheid � Rendement 
Planning � Hit & run 

Zelf vinken � Eindresultaat telt 
 
Conclusies: 

• De publieke ketenpartners zijn wetgevings- en procesgestuurde organisaties, 
terwijl het bedrijfsleven vooral vanuit bedrijfseconomische belangen wordt 
gedreven. De cultuur- en tempoverschillen moeten worden overbrugd om 
effectieve vraagsturing mogelijk te maken. Besteedt daar veel tijd en 
aandacht aan; 

• Door nadruk op de vraagsturing te leggen en de focus op het vervullen van 
vacatures wordt arbeidsmarktbeleid in essentie onderdeel van het 
economisch beleid; 

• Het in beeld brengen van kennis, vaardigheden en competenties bij mensen 
die nog een afstand tot de arbeidsmarkt hebben is in de eerste aanleg een 
publieke taak. Zorg dat belemmeringen, tekortkomingen en problemen zo 
snel mogelijk zichtbaar worden en investeer in het oplossen hiervan en val 
ondernemers hier niet mee lastig; 

• Ondernemers hebben behoefte aan één vast contactpersoon voor de keten 
met wie zijn kunnen sparren rond personele vraagstukken; 

• Werkgevers vinden loonkostensubsidies doorgaans niet erg interessant. De 
publieke kant kan werkgevers vooral ondersteunen door deregulering en het 
weg- of overnemen van administratieve ballast;    

• Het in beeld brengen van de vraag van het bedrijfsleven is in eerste aanleg 
een collectieve werkgeverstaak, een private verantwoordelijkheid. Publieke 
partijen hebben echter een groot belang dat dit (goed) gebeurd, om het 
aanbod daarop te kunnen laten aansluiten.   

 
Aanbevelingen voor partijen: 
 
Algemeen: 

• Hou het simpel, maar kom afspraken wel na! Maak simpele, maar wel 
heldere afspraken. Ondernemers willen vooral ondernemen en niet stranden 
in een papierwinkel. Zorg dat je de gemaakte afspraken ook tijdig en 
kwalitatief kunt nakomen om vertrouwen en draagvlak te houden; 
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• Tijdstip van overleg. In tegenstelling tot grotere werkgevers hebben veel 
ondernemers uit het MKB overdag geen tijd om publieke bijeenkomsten en 
ontmoetingen bij te wonen. Bedenk dus goed wie je doelgroep is en op welk 
tijdstip je iets organiseert. 

 
Gemeenten: 

• Maak arbeidsmarktbeleid onder deel van het economisch beleid. Om 
vraagsturing kans van slagen te geven is het wenselijk dat de afdelingen 
Economische Zaken en Onderwijs veel meer bij gemeentelijk 
arbeidsmarktbeleid worden betrokken. Nu is arbeidsmarktbeleid vaak een 
werkgelegenheidsbeleid, vooral uitgevoerd vanuit de scope van Sociale 
Diensten. Ambtelijk: Organiseer bijvoorbeeld een periodiek 
afstemmingsoverleg tussen de ambtenaar onderwijs, de 
bedrijfscontactfunctionaris Economische Zaken en de medewerker 
arbeidsmarktbeleid. Bestuurlijk: Zorg dat naast verkeer en ruimtelijke 
ordening, ook arbeidsmarktbeleid regelmatig op de agenda staat van het 
periodiek overleg met het lokaal georganiseerde bedrijfsleven; 

• Zet mensen zo snel mogelijk in een werkomgeving. Zet mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt in een werksituatie om problemen en 
belemmeringen snel inzichtelijk te krijgen en daarop te kunnen sturen (zie 
Focus to Move van de gemeente Alkmaar). 

 
Ketenpartijen: 

• Grootbedrijf en brancheorganisaties. Probeer vanuit de publieke 
samenwerking afspraken te maken met brancheorganisaties over toeleiding 
van mensen. Begin bij die partijen die zich goed georganiseerd hebben en de 
vraag goed in beeld hebben gebracht; 

• MKB. Vergeet niet dat vanuit economisch beleid het MKB heel belangrijk is, 
maar dat die wel een doorgaans veel diffusere, versnipperde en minder 
transparante vraag heeft. Dit vraagt om een flexibele opleidingsomgeving 
van waaruit breed gerekruteerd kan worden. Stimuleer (informeer en 
overtuig!) en faciliteer (projectsubsidies) in de regio dat werkgevers zelf 
eigen flexibele, leer/werk-omgevingen gaan opzetten, waar 
scholingsvraagstukken en moeilijk rendabele bedrijfsactiviteiten kunnen 
worden ondergebracht en waar zowel bestaand personeel van de 
deelnemende bedrijven als werkzoekenden kunnen worden getraind en 
opgeleid (zie het model van de Poortwachteracademie); 

• Eén loket voor werkgevers. Bundel als publieke ketenpartners de eigen 
kracht via de opzet van werkgeversservicepunten en vergelijkbare 
initiatieven, vooral ten behoeve van het MKB. Zorg dat daar ook 
uitzendbureaus en de kennis van het COLO in vertegenwoordigd is; 

• Relatiebeheerders met bevoegdheden en handelingsvrijheid. Zorg wel dat 
die krachtenbundeling niet in het 1-loket-denken blijft hangen. Veel 
werkgevers zullen de weg naar het loket niet vinden. Organiseer dat 
relatiebeheerders van de gezamenlijke ketenpartijen zoveel mogelijk naar 
buiten trekken, de ondernemers “1 op 1” bezoeken als sparringspartner. 
Zorg dat zij onderdeel van het bedrijvennetwerk worden en vertrouwen 
winnen. Zij dienen de vraag van de ondernemers helder in kaart te brengen 
en te vertalen naar zoek- en bemiddelingsopdrachten voor de backoffices 
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van de ketenpartijen. Voorwaarde is dat zij wel de nodige bewegingsvrijheid 
krijgen in de contacten met werkgevers. In de backoffices moet de feitelijke 
bemiddeling plaatsvinden en de vraag bediend worden. De relatiebeheerder 
koppelt terug naar de werkgever. 

• Ontsluit COLO-kennis in de regio. Zorg dat de samenwerkende kenniscentra 
(COLO) met de kennis en bedrijfscontacten aansluiting krijgen op de 
regionale netwerken door participatie in de werkgeversservicepunten. 

 
Het Rijk: 

• Organiseer collectieve prikkels. Binnen de keten is sprake van 
tegenstrijdige prikkels, hetgeen verkokering in de hand werkt. Denk hierbij 
aan de prestatie-indicatoren bij de WW-populatie versus de financiële 
prikkels bij de uitvoering van de WWB door gemeenten en het juist 
ontbreken daarvan voor de doelgroep niet-uitkeringsgerechtigden. Werken 
vanuit de vraag vraagt om samenwerking in de SUWI-keten en daarvoor zijn 
collectieve prikkels nodig. 
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1.3. Preventie van uitval 
 
Werkgevers zijn gedurende de eerste twee jaar volledig (financieel) 
verantwoordelijk voor werknemers die door ziekte of andere oorzaken hun functie 
(tijdelijk) niet meer kunnen uitoefenen. Met de Wet Verbetering Poortwachter 
(2002), de WIA en andere wetgeving heeft de overheid de afgelopen 5 jaar het 
bedrijfsleven geconfronteerd met grotere belangen en financiële risico’s. Ruim 90% 
van het bedrijfsleven in Nederland behoort echter tot het MKB. In gesprekken met 
CDA-kamerleden hebben we de gevolgen daarvan voor kleine bedrijven in beeld 
gebracht vanuit praktijkervaringen bijeengebracht door het Poortwachtercentrum 
Noord-Holland Noord (zie verslag bijlage 3). 
Duidelijk is dat alleen door samenwerking vanuit het regionale bedrijfsleven deze 
verantwoordelijkheden efficiënt en kostenbewust genomen kunnen worden. De 
bestaande regionale werkgeversstructuren van ondernemersclubs zijn doorgaans te 
kwetsbaar om deze klus op te pakken. Het zijn namelijk vrijwel allemaal 
vrijwilligersclubs. De opzet van zelfstandig draaiende regionale Poortwachtercentra 
kan hiervoor een oplossing bieden en hiermee tegelijkertijd  ook de bestaande 
werkgeversnetwerken in de regio versterken en verbinden. 
 
In Noord-Holland Noord zijn sinds de start begin 2004 in 4 jaar tijd ruim 800 
mensen van werk naar werk verplaatst. De kosten van het Poortwachtercentrum 
zijn vooral betaald vanuit eenmalige subsidies en ESF-inkomsten. Vanaf 1 januari 
2008 wordt er door werkgevers een bedrag betaald per geslaagde bemiddeling, 
waarmee de exploitatie wordt afgedekt. Deze financieringswijze is ingevoerd om 
aansluiting te vinden bij het landelijke financieringsmodel. 
 
In paragraaf 2.5. gaan we verder in op de ervaringen bij de opzet van het 
Poortwachtercentrum Noord-Holland Zuid en het Poortwachtercentrum Zaanstreek 
en de verschillen met die van het eerste Poortwachtercentrum Noord-Holland 
Noord in Heerhugowaard. 
 
Conclusies: 

• De opzet van regionale poortwachtercentra is van belang voor het MKB, 
zowel voor de reïntegratieverplichting binnen het eigen bedrijf (spoor 1) als 
buiten het eigen bedrijf (spoor 2), en voor het nationaal en regionaal 
grootbedrijf vooral voor spoor 2; 

• Het bedrijfsleven krijgt met het poortwachtercentrum hiermee een stuur in 
handen om aan de eigen verantwoordelijkheden op een praktische en 
efficiënte manier inhoud te geven; 

• CWI-kennis (arbeidsmarktgegevens) en UWV-informatie (wettelijke 
procedures), maar ook kennis en branche- en praktijkervaringen van de 
P&O-ers van de vaak wat grotere bedrijven kunnen op een simpele en 
efficiënte wijze onderling worden uitgewisseld op de schaal van de regio. 
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Aanbevelingen voor partijen: 
 
Gemeenten: 

• Stimuleer mobiliteitscentra a la Poortwachtercentrum. Stimuleer als 
gemeente vanuit economisch beleid dat het regionale bedrijfsleven zich 
organiseert en dat zij regionale poortwachtercentrum of vergelijkbare 
mobiliteitscentra gaat opzetten. Dit kan aangejaagd worden vanuit de 
gemeentelijke accountmanager (EZ) of de gemeentelijke sociale dienst, door 
opstartsubsidies beschikbaar te stellen of door als gemeentelijke werkgever 
in een mobiliteitscentrum te participeren; 

 
Ketenpartijen: 

• Accepteer verdringing. Zie Poortwachtercentra als middel voor 
economische structuurversterking. Hou steeds in het achterhoofd dat het 
een preventieve werking heeft op het beroep doen van mensen op een 
uitkering. Stimuleer en draag het uit, ook als dit tot gevolg heeft dat 
vacatures minder in aantal of pas later beschikbaar komen voor 
ketenpartijen. Dit doordat lokale ondernemers eerst onderling via 
tussenkomst van het eigen Poortwachtercentrum vacatures proberen in te 
vullen en oplossingen proberen te organiseren. Accepteer dat dit enig effect 
heeft (maar ook niet meer dan dat!) op de mogelijkheden om andere 
doelgroepen te plaatsen, zoals bijstandsgerechtigden of WW-ers; 

• Doe mee in Poortwachteroverleggen. Participeer als CWI en UWV actief in 
poortwachteroverleggen (bijeenkomst van P&O-ers) in de regio om kennis te 
delen en vertrouwd te raken met elkaar; 

 
Sociale partners: 

• O&O-fondsen inzetten voor spoor 2. O&O-fondsen zouden meer moeten 
kunnen worden benut voor intersectorale mobiliteit (spoor 2); 

• Regio-CAO’s. Het tot stand brengen van regio-CAO’s, waarin spoor 2 ook 
gefaciliteerd wordt is wenselijk. In recent afgesloten CAO’s zie je al dat er 
steeds meer ruimte komt voor het recht op scholing. Maar ook het nivelleren 
van financiële verschillen in (secundaire) arbeidsvoorwaarden biedt meer 
ruimte voor personele uitwisseling en horizontale matches. 

 
Het Rijk: 

• Daal af naar de regio. Benut de regionale kennis van Poortwachtercentra en 
Werkgeversservicepunten. Laat regionale accountmanagers van het 
ministerie van SZW in de regio’s minimaal 1 keer per jaar om tafel zitten om 
praktijkcasussen door te spreken van ketenpartners en werkgevers die een 
relatie hebben met wettelijke belemmerende spelregels, verkeerde prikkels 
in de keten of een falende regionale samenwerking. 
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1.4. Middelencoördinatie 
 
Middelencoördinatie is en blijft in de praktijk lastig. Platgezegd: Als er betaald 
moet worden, moet er ook in de eigen organisatie geturfd kunnen worden, want 
veel interne processen en vooral de bestuurlijke verantwoording zijn hier vaak van 
afhankelijk. 
 
Bij Agriport Werkt hebben de publieke instanties naast de maatschappelijke plicht, 
zeker ook een grote slagingskans van hun inspanningen. Eigenlijk valt er voor 
iedereen wat te verdienen, al zal voor niet iedereen de winst even groot zijn. Dat 
moet je elkaar vanuit een collectieve samenwerking ook gunnen. Toch blijkt dit 
uitgangspunt voor velen niet vanzelfsprekend te zijn. 
Publieke spelers stellen zich steeds calculerender op. Wat kost het me en wat 
levert het op? Juist bij de huidige arbeidsmarkt moeten relatief zware en 
inspanningen geleverd worden (ook financieel), terwijl de rendementen lager zijn 
(de doelgroep die nog niet aan het werk is, kent immers een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt).  
 
Gemeenten investeren daarom doorgaans (uitzonderingen daargelaten) nauwelijks 
in niet-uitkeringsgerechtigden, omdat daar geen financiële prikkels tegenover 
staan en de niet-uitkeringsgerechtigden ook vaak niet bekend zijn. Terwijl voor 
Agriport dat zeker straks een heel belangrijke doelgroep wordt. 
 
Met de komst van de Wet Werk en Bijstand (WWB) timmeren veel gemeenten de 
toegangspoort dicht. Want wat er niet in komt hoeft er ook niet uit. Het succesvol 
dichttimmeren van de voordeur, mag er echter niet toe leiden dat er geen 
belangstelling is voor het faciliteren van de achterdeur. De gemeente Alkmaar 
heeft daar de afgelopen jaren fors op ingezet via de projecten Loon Boven 
Uitkering (LBU) en Focus to Move (F2M), zie paragraaf 2.1. 
 
Het CWI heeft met een lage instroom in fase 1, mede door de intensieve 
preventieve bemiddeling voor de Eerste Werkeloosheids Dag (EWD) en een forse  
uitstroom in de eerste zes maanden, weinig aanbod voor Agriport Werkt. Bovendien 
is de kortste weg naar arbeid het adagium en met de huidige druk op de 
arbeidsmarkt is het makkelijker en efficiënter om mensen snel weg te zetten bij 
bijvoorbeeld een inpakafdeling, dan om iemand met een voortraject, zonder 
baangarantie weg te zetten in de kassen bij Agriport. Regionale economische 
argumenten spelen hierbij dus niet of nauwelijks een rol. 
 
Opgemerkt moet worden dat het UWV overigens alleen en vooral re-
integratiemiddelen gekoppeld aan het individu kan inzetten. Dat is lastig als je 
organiserend vermogen moet financieren. Het UWV heeft altijd positief ingestoken, 
vanuit het uitgangspunt dat als er maar een rendement zichtbaar wordt gemaakt 
van de inspanningen. Dit om intern draagvlak te kunnen houden. 
 
Bovenstaande argumenten zijn allen heel legitiem vanuit de eigen bedrijfsvoering, 
maar staan op gespannen voet met de processen rond vraagsturing vanuit een meer 
economische benadering. 
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Conclusies: 

• Regionaal economische argumenten (structuurversterking) staan snel op 
gespannen voet met eigen deelbelangen van in de regio opererende 
aanbodpartijen (mensen leveren);  

• Middelencoördinatie vraag bestuurlijke moed om verder te kijken dan de 
eigen neus lang is, daar een “1 op 1–verantwoording” vaak niet meer 
mogelijk is. 

 
Aanbevelingen voor partijen: 
 
Gemeenten: 

• Investeer in niet-uitkeringsgerechtigden. Werk samen met vragende 
sectoren en bedrijven om ze te vinden (PR en Communicatie) en om het 
toeleiden van deze doelgroep naar de arbeidsmarkt te bekostigen. Hier ligt 
een belangrijk regionaal-economisch belang, zeker bij een krappe 
arbeidsmarkt in de regio; 

• Investeer in opleidingen. Zet gemeentelijke middelen (bijvoorbeeld 
werkdeel WWB) ook in voor opleidingen, waar de bekostiging van ROC-
opleidingen tekort schiet, maar waar wel veel vraag naar is vanuit het 
bedrijfsleven. Stimuleer of verleidt op die manier dat ook individuele 
bedrijven mee investeren. 

 
Ketenpartijen: 

• Denk en handel vanuit het collectieve belang. Durf in het algemeen belang 
te investeren, ook als het resultaat niet 1 op 1 terug te vertalen is naar de 
eigen organisatiebelangen en -doelstellingen. Soms is het niet leveren van 
mensen, maar anders organiseren van het werk, het middel om een vraag 
van een ondernemer op te lossen! 

• Innovatiebudgetten en projectgelden. Voor regionale groei- en krimp en 
voor innoveren en experimenteren is apart budget nodig. Regel dit 
structureel in de eigen (deel)begrotingen, dit verhoogt de slagkracht bij de 
samenwerking aanzienlijk; 

• Zoek de ruimte op en beloon creativiteit. Zoek de maximale ruimte op 
binnen wettelijke voorschriften. Vaak kan er veel meer, maar is het vooral 
een kwestie van “willen”. Houd het rendement van je inspanningen wel in 
de gaten, maar accepteer dat niet alles kostenneutraal kan en dat het 
behalen van goede rechtmatigheidscijfers nooit een doel op zich mag 
worden. Creativiteit mag beloond worden!; 

 
Sociale partners: 

• Scholingsfondsen. Maak scholingsfondsen ook regionaal beschikbaar en niet 
alleen sectoraal. 
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1.5. Organiserend Vermogen 
 
Duidelijk is dat 80% van de vraagstukken op de arbeidsmarkt zijn weg wel vinden 
via de reguliere kanalen. Toch is de conclusie dat de inzet en inzetbaarheid 
geoptimaliseerd kan worden, dat baan-baan mobiliteit nog beter gefaciliteerd zou 
kunnen worden en dat vooral bij regionale krimp- en groei situaties zaken beter op 
elkaar moeten worden afgestemd. 
 
Daarvoor zijn een aantal voorwaarden noodzakelijk:  
• Inzicht en vermogen om regionale stakeholders/partners te mobiliseren; 
• Voor innoveren en experimenteren is apart budget nodig. 
 
Op deze aspecten gaan we bij Agriport Werkt verder in, maar meer in algemene zin 
kan daar nog wel wat interessante woorden over worden gezegd. 
 
Gaandeweg dit werkprogramma is het beeld ontstaan dat voor effectief regionaal 
beleid het van groot belang is dat beide kanten van de arbeidsmarkt zich goed 
organiseren. We doelen dan op de publieke of ook wel aanbodkant en de private of 
ook wel vraagkant. Als iedereen zijn eigen achtertuin goed onderhoud hoeven we 
ons op de arbeidsmarkt alleen nog druk te maken over het wederzijdse pad naar de 
buren. Anders gezegd: “Hoe gaan we om met het recht van overpad?” 
 
In het kader van Noord-Holland Werkt zijn er bezoeken gebracht aan het CWI/MCA 
(Mobiliteitscentrum Automotive) te Sittard. Er is meermalen gesproken met Theo 
Mensen en we hebben ons ook zeker door hem laten inspireren. 
De publieke kant heeft zich in Sittard en omgeving georganiseerd om de personele 
gevolgen van Nedcar op te vangen. Wat daarbij is opgevallen is dat zowel de 
aanpak in Noord-Holland Noord van het succesvolle Poortwachtercentrum als het 
MCA-model er in feite voor zorgen dat de keten verlengd wordt. Zowel MCA als 
Poortwachtercentrum zoeken naar uitbreiding van het netwerk, waarin de 
oplossingen gevonden moeten worden. Door een betere articulatie van de vraag en 
die vraag nadrukkelijker te koppelen aan het aanbod, moet het mogelijk zijn om 
tot een nog betere en snellere dienstverlening in de regio te komen. 
 
Het Poortwachtercentrum zoekt daarbij vanuit de vraag, het MCA vanuit het 
aanbod. Het Poortwachtercentrum werkt samen met de keten, het MCA organiseert 
de keten. Het Poortwachtercentrum moet zich voeden door ontschotting van 
bestaande stromen, het MCA door ontschotting van de front-office door inzet van 
reguliere en additionele middelen. Waar het daarbij om gaat is het creëren van 
multidisciplinaire teams, door experts te detacheren en deze onder één dak en één 
aansturing te brengen. Door vervolgens middelen in één pot te stoppen en één 
ondersteunend systeem in de front-office neer te zetten kan heel effectief 
ingespeeld worden op de vraagkant. 
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Hiermee ontstaat de diabolo van de arbeidsmarkt. 
 

           

  
 
Fig: Bidirectionele matching van het lokale aanbod met de regionale vraag 
(Bron: Theo Mensen en Jan Batstra) 
 
Door vervolgens uit te gaan van competentiegerichte intake van vacatures en 
competentiegerichte intake van werkzoekenden ontstaat het bidirectionele 
matchingsprincipe: PCP (Persoonlijk Competentie Profiel) x VCP (Vacature 
Competentie Profiel). 
 
Het gaat dus enerzijds om articulering en bundeling van de vraag (PWC) en 
anderzijds om aanbodversterking en matching op die vraag (MCA). 
 
In het bovenstaande staat PWC voor werkgeversinitiatieven en MCA voor bundeling 
van de publieke instanties. 
 
Speciale aandacht dient er wel te zijn voor de taille van de diabolo. Want een goed 
georganiseerde aanbodkant volgens MCA-achtige patronen en een goede vraagkant 
volgens PWC-achtige initiatieven, zorgen voor cruciale randvoorwaarden voor een 
goede samenwerking. Maar garanties zijn er niet. Deze beide kanten van de diabolo 
kunnen ook uiteen drijven als de taille niet goed is georganiseerd en verbonden op 
de schaal van de regio. Dit kan ontstaan als partijen zich wel voor het eigen huis, 
maar niet voor de verbinding (financieel) verantwoordelijk voelen. En wie voert de 
regierol over de taille? 
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In dit kader moet ook gewezen worden op de succesvolle aanpak van het 
werkgeversservicepunt (WSP) in Zeeuws-Vlaanderen, waar CWI, UWV en de 
gemeenten samenwerken. Zij vormen gezamenlijk één centraal loket, voor vragen 
van lokale ondernemers. De basistaak is en blijft wel het invullen van vacatures. 
Dit initiatief krijgt op korte termijn een vervolg in Tholen en op Schouwen-
Duiveland. 
 
Conclusies: 

• Investeren in organiserend vermogen is niet altijd sexy, maar wel een 
absolute voorwaarde om tot efficiënte regionale samenwerking te komen; 

• Het loont duidelijk om beide kanten van de diabolo te versterken door 
krachtenbundeling, maar wel onder het motto “schoenmaker blijf bij je 
leest.” 

• Het krachtige MCA-model past daarbij meer in tijden van sterke groei- of 
krimp en het WSP-model is meer een regulier samenwerkingsmodel, waarbij 
“met de ruit naar voren” kan worden gespeeld richting de werkgevers in de 
regio. 

 
Aanbevelingen: 
Ketenpartijen: 

• Vorm interdisciplinaire teams. Zet vanuit de publieke kant de beste 
mensen in interdisciplinaire teams bij elkaar in de samenwerking met de 
vraagkant. Geef ze daarbij sterren en strepen (bevoegdheden en budget); 

• Investeer in organiserend vermogen. Dit zowel in de publieke 
(werkgeversservicepunten) als in de private kant in (vraaggestuurde) 
projecten met ondernemers; 

• Voorfinanciering. Creëer de mogelijkheid tot voorinvesteringen in 
projecten, bijvoorbeeld via een revolving fund. 

• Think regionaly, organize localy. Maak structureren niet te groot of met 
teveel partijen. Ga bij voorkeur op een zo laag en praktisch mogelijk niveau 
om tafel zitten en zorg dat resultaten dicht bij de beleidsbeslissers en 
belanghebbenden neerdalen; 

• Hou afspraken simpel en overzichtelijk. Daar houden werkgevers van. Kom 
afspraken vervolgens ook na (vertrouwen!); 

• Gun elkaar het succes. Niet iedereen profiteert evenveel van een regionale 
inzet van middelen. Accepteer dat; 

• Eén aanspreekpunt voor werkgevers. Werkgevers verwachten een partij 
die meedenkt (gister, vandaag en morgen) en niet een partij waarbij men 
zich steeds opnieuw moet voorstellen. Organiseer het werk zo, dat 
werkgevers zoveel mogelijk één vast aanspreekpunt hebben waarmee ze een 
vertrouwensrelatie kunnen opbouwen; 

• Netwerken is net werken. Zoek elkaar op en probeer de keten te verlengen 
door te participeren in projecten en netwerken; 

• Schoenmaker blijf bij je leest. Ga niet zelf lopen, maar laat regionale 
partijen vooral doen waar ze zelf goed in zijn. Investeer wel met elkaar in 
de taille van de diabolo. 

 
In de volgende paragraaf gaan we in op het aspect aanbodversterking. 
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2.1. Focus to Move 
 
Voorgeschiedenis 
Het concept van “Loon Boven Uitkering” (LBU) bij de gemeente Alkmaar werkt 
sinds februari 2004 en werkt ter beperking van de instroom goed. Dit concept is 
vanaf de start in samenspraak met het Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland 
(WNK) opgepakt en uitgevoerd. De inzet bij het LBU is er op gericht om mensen 
uiteindelijk duurzaam (dus voor een periode langer dan 6 maanden) te laten 
uitstromen. Dit lukte in 2006 niet in alle gevallen. Het uitstroompercentage was 
gemiddeld 20%. 
 
De werkzaamheden die in het kader van het LBU worden aangeboden zijn: 

• Post; 
• Schoonmaak; 
• Groen; 
• Administratie; 
• Catering; 
• Hout- en metaalbewerking. 

 
Eind 2006 bleek dat voor de uitstroom van het zittende bestand het product LBU 
echter tegen zijn grenzen ging aanlopen. De inschatting dat in het jaar 2006 circa 
29 klanten per maand vanuit het zittende bestand konden worden doorverwezen, 
werd slechts voor ongeveer de helft gerealiseerd.  
 
De oorzaak voor deze stagnatie was te vinden op een paar terreinen: 

a. het was feitelijk aantoonbaar dat het huidige bestand aan klanten 
een veelheid aan psychische, psychiatrische, somatische (soms in 
combinatie met verslavingsklachten) problemen had ontwikkeld; 

b. het LBU-project veronderstelde een onmiddellijke productiviteit 
en inzetbaarheid van 100 % bij een 32-urige aanstelling en 

c. het LBU-project veronderstelde uitstroom naar reguliere banen 
binnen afzienbare tijd. 

 
Op basis van deze constateringen zijn de volgende bewegingen in gang gezet:  

1. continueer het LBU product voor nieuwe klanten maar breidt dit uit naar 
zoveel mogelijk nieuwe klanten/ doelgroepen. 

2. continueer het LBU ook voor het zittende bestand en breidt het bereik uit 
naar nieuwe categorieën. 

3. creëer een vorm waarbij klanten die (nog) niet voor LBU in aanmerking 
komen (doordat ze nog verschillende belemmeringen hebben) geactiveerd 
worden dan wel op termijn aan het werk kunnen. 

 
 
Projectinhoud Focus to Move: 
Focus to Move is een nieuw stimulerend activeringsinstrument voor mensen die een 
grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Bij Focus to Move gaat het om:  

a. nieuwe klanten die wel een arbeidsverplichting hebben, maar 
waarvoor de afstand tot de arbeidsmarkt (te) groot is of;  
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b. om mensen vanuit het zittende bestand, waarvan eveneens de 
afstand voor een actieve rol op de arbeidsmarkt te groot is. Het 
gaat om mensen die goed in staat worden geacht op enig moment 
aan de slag te kunnen, maar waarvoor extra (meer langdurige) 
ondersteuning en begeleiding nodig is. 

 
Hiermee haakt Focus to Move nauw aan op het succesvolle LBU-project. Daarbij 
zijn een aantal uitgangspunt genomen: 

 
- zet de klant direct aan het werk; 
- tijdens het werk zal duidelijk worden waar knelpunten dan wel 

tekortkomingen zijn; 
- pak deze zaken aan vanuit een werkende situatie; 
- organiseer een breed scala aan ondersteunende/ begeleidende 

organisaties die direct inzetbaar zijn; 
- laat de klantmanager de regie voeren over het gehele proces; 
- besteed de uitvoering van het project uit aan een externe partij. 

 
Er stromen per maand 24 personen in. De eerste twee maanden van de plaatsing 
wordt gebruikt voor de beoordeling van de klant, mede op basis van de 
gemeentelijke visie, de zogenaamde beoordelingsfase. In gezamenlijk overleg 
wordt een duaal traject (werk en begeleiding) uitgevoerd. 
 
Er is gekozen voor 32 uur omdat dit mogelijk maakt dat men geen aanvullende 
uitkering nodig heeft. Daarnaast wordt zwart werken naast een baan nagenoeg niet 
mogelijk meer. Omdat het hier gaat om klanten die niet geschikt zijn voor het LBU- 
traject wordt ook een langere termijn gehanteerd dan de termijn van het LBU: te 
weten 12 maanden. 
 
Evaluatie Focus to Move (F2M) 
In het kader van Noord-Holland Werkt is een eerste voorzichtige evaluatie 
opgesteld, gebaseerd op 9 maanden proeftuin F2M. Het gaat om de periode 15 april 
2007 (de feitelijke startdatum van het project) en 1 december 2007. 
 
Achtereenvolgens zal in worden gegaan op de volgende aspecten: 

- overzicht van kwantitatieve en kwalitatieve metingen 
- samenwerking met SW-bedrijf WNK 
- uitvoering van de aan het project ten grondslag liggende methodiek 
- conclusies en aanbevelingen. 

 
De kernvraag is in hoeverre de afgesproken doelen, zowel in kwantitatieve als 
in kwalitatieve zijn bereikt? 
 
Kwantitatief kan samenvattend het volgende worden opgemerkt: 
 

1. Totaal aantal aanmeldingen: 
  

- Er zijn 175 aanmeldingen geweest, inclusief zij-instroom; 
 

2. Het totale aantal toegelaten deelnemers: 



 32 

 
- Dit aantal was 129, zijnde circa 74% van de bruto-instroom. Hieronder 

bevonden zich 16 zij-instromers (13%) en 8 CWI-instromers (6.5%); 
 

Als we kijken naar de voortgang van het project kan het volgende worden 
opgemerkt: 
 

1. In totaal zijn uiteindelijk 108 klanten toegelaten in F2M. 
- Per 1 december 2007 zijn er nog 85 deelnemers die in het project 

werkzaam zijn;  
- Het betreft 45 mannen en 40 vrouwen.; 
- Van de groep deelnemers zijn er 13 gehuwd, 25 gescheiden en 47 

ongehuwd; 
- De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 41 jaar; 
- De oudste deelnemer is 59 jaar en de jongste deelnemer is 24 jaar; 
- 32% van de deelnemers is van allochtone afkomst. 

 
2. Per 1 december 2007 zijn er: 

- 15 deelnemers die op dat moment 6 maanden in F2M verblijven. Deze 
deelnemers zijn nu in de uitstroomfase gekomen en er zullen nu 
activiteiten worden ingezet specifiek gericht op het realiseren van 
uitstroom. WNK zet ten behoeve van deze deelnemers werk- en 
snuffelstages in. Dit gebeurt of bij bedrijven of bedrijfsonderdelen, die 
gelieerd zijn aan het WNK of bedrijven buiten het WNK; 

- Van de overige deelnemers verblijven er 27 in de zogenaamde 
ontwikkelfase. Dit is de fase tussen de 3e en 6e maand; 

- 43 deelnemers bevinden zich in de oriëntatiefase. Deze fase varieert 
tussen de 2 en3 maanden. Dit is de 1e (gewennings)fase in F2M. 

 
3. Tijdens het traject F2M zijn een 4-tal deelnemers afgehaakt.  

 
4. Een viertal deelnemers in deze groep heeft de wens te kenen gegeven een 

baan in de zorgsector te ambiëren en ten behoeve van deze deelnemers zijn 
werk/snuffelstages uitgezet bij diverse verzorgingstehuizen in Alkmaar. 

 
5. Er is tot op heden nog geen uitstroom naar regulier werk gerealiseerd. 

 
Als we kijken naar de kwalitatieve aspecten, dan kan het volgende opgemerkt 
worden: 
 
De 17% die niet in Focus to Move is ingestroomd is onder te verdelen in: 
50% uitgesteld voor nader (medisch) onderzoek; 
15% weigering door de klant; 
10% voor aanvang zelf werk gevonden; 
15% teruggetrokken; 
10% ander traject ingezet. 
 
Diversiteit aangeboden werkzaamheden zowel intern als extern:  
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Het blijkt dat de diversiteit van de aangeboden werkzaamheden aan de deelnemers 
van F2M te wensen overlaat. De deelnemers zijn hoofdzakelijk voor inpak- en 
montagewerkzaamheden geplaatst. 
Er was weinig verscheidenheid in de aard van de werkzaamheden. 
Daar bij de meeste deelnemers echter het accent in het begin op het opdoen van 
arbeidsritme lag, is dit niet als een breekpunt aan te merken. Wel dient deze 
periode beslist niet langer te duren dan 2 maanden maximaal. 
Een positief neveneffect van dit groepsgebeuren is dat de deelnemers met elkaar 
aan de praat zijn geraakt en daardoor hun eigen problemen zijn gaan relativeren (“ 
de ander is nog slechter aan toe dan ik”). Ook is tijdens deze periode gebleken dat 
er vanuit de groep corrigerend gedrag naar de individuele deelnemers werd 
ingezet.  
 
Kwalitatieve steekproef 
 
Per deelnemer is gemiddeld: 

• 3,5 doelstelling geformuleerd vanuit de opgestelde re-integratievisie; 
• 3,5 leerdoelen geformuleerd in het stappenplan wat opgesteld is na de 

oriëntatiefase en  
• per klant is in ditzelfde stappenplan gemiddeld 4 afspraken gemaakt ten 

aanzien van de planning van de activiteiten.  
  
Uit de steekproef blijkt dat de meest geformuleerde doelen als volgt te groeperen 
zijn: 
 
Geformuleerde doelstellingen: 
Opbouwen van werkuren;  
Voortzetten/starten therapie; 
Beroepsinteresse/ capaciteitenonderzoek; 
Opdoen werkritme. 
 
Geformuleerde leerdoelen:  
Vaststellen beroepskeuze; 
Vergroten van zelfvertrouwen; 
Inzetten (taal)scholing; 
Conditie verbeteren; 
Werken aan psychische belemmeringen. 
 
Geformuleerde planningen: 
Inzetten beroepsoriëntatie; 
Starten stages; 
Vaststelling scholingsbehoefte; 
Uitbreiding werkuren; 
Inzetten /doorzetten hulpverlening; 
Inzettenscholing. 
   
 
Regievoering in Focus to Move (F2M) 
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Naast de bovengenoemde regierol van de gemeente bij het doorverwijzen van 
klanten naar één van de projecten van het WNK, heeft de gemeente middels de 
project-klantmanagers ook de regie in handen van het traject van de deelnemer 
tijdens F2M. 
  
In elk stadium van het traject heeft de project-klantmanager een beslissende stem. 
De project-klantmanager bepaalt op basis van het aangeleverde 0-metingsformulier 
wie er in F2M wordt opgenomen. Dit geldt zowel voor de instroom in het project 
via de nieuwe instroom (CWI) of zij-instroom (uitval van 1 van de overige projecten 
van het WNK), als voor de aanmeldingen uit het zittende bestand van de sector. 
  
Bij goedkeuring wordt door de project-klantmanager een re-integratievisie 
opgesteld, waarvoor de klant ook tekent. Genoemde visie is tegelijkertijd voor het 
WNK de re-integratie opdracht. 
 
Tijdens de diverse stadia van verblijf van deelnemers in het project F2M toetst de 
project-klantmanager de door het WNK aangeleverde voortgangsverslagen aan deze 
re-integratievisie. Op basis van zijn bevindingen besluit de project-klantmanager 
tot de verdere verlenging van het verblijf van de deelnemer in F2M. Uiteraard is 
hierbij van belang dat er goede samenwerking en oordeelsvorming is tussen de 
project-klantmanagers en de medewerkers van het WNK. 
 
Eveneens is afgesproken dat de inkoop en inzet van aan te kopen producten ten 
behoeve van de deelnemers van het project F2M wordt gedaan door de project-
klantmanager, die daarbij een afweging maakt met de producten, welke middels 
de gedane aanbesteding voorradig en inzetbaar zijn.  
 
Inzet specifieke instrumenten ten behoeve deelnemers F2M: 
 
In Focus2Move zijn tot op heden ten behoeve van de deelnemers de volgende 
specifieke producten ingekocht en ingezet.  
 
Binnen WNK hebben zitting genomen de volgende ondersteunende 
hulpverleningsinstellingen: 

• De gemeentelijke kredietbank; 
• Een arbeidsdeskundige; 
• Het algemeen maatschappelijk werk; 
• Verslavingshulpverlening middels inzet van actief talent; 
• De GGZ. 

 
Verder worden op korte termijn de volgende instrumenten ingezet: 

• Het geven van taallessen bij het WNK;  
• Het geven van bewegingslessen; 
• Het geven van fietslessen door medewerkers van buurthuis Melis Stoke;   
• De inzet van extra kinderopvang door kinderopvang Rollebol; 
• De inzet van testen door het CWI; 
• De inzet van EVC’s. (Inventarisatie en registratie van eerder verworven 

competenties);  
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• De inzet van Keerpunt. (Dit is specifieke individuele ondersteuning inzake 
gedragsverandering) 

 
Momenteel wordt nog de inzet onderzocht van een psycholoog ten einde 
psychologisch onderzoek te doen. Ook het afnemen van testen ten behoeve van de 
groep “laaggeletterden in eigen taal” en degene die de Nederlandse taal slecht 
beheersen wordt daarbij betrokken. 
De inzet van deze extra groepsgewijze activiteiten gebeurt conform de regels van 
de aanbesteding. 
Het inzetten van de testen van het CWI, de EVC’s en het inzetten van het 
psychologisch onderzoek gebeurt zo snel als mogelijk in de beginfase van het 
traject.  
 
Conclusies: 

• Het project Focus to Move is feitelijk medio april 2007 gestart. De 
doorlooptijd is tekort om in het kader van het project Noord-Holland Werkt 
nu al stevige conclusies te trekken. 

• Het project krijgt inmiddels steeds meer vorm en structuur en de 
samenwerking tussen de Sector en het WNK verloopt steeds beter. Na een 
eerste, wat moeizame start, beginnen de onderlinge communicatie, de 
samenwerking tussen partijen en de verwachtingen over en weer steeds 
beter op elkaar aan te sluiten.  

• Opmerkelijk is dat er tot nu sprake is van een minimale uitval tijdens het 
traject (slechts 0,5%!); 

• De deelnemers zijn over het algemeen tevreden met hun traject en 
gemotiveerd om de uiteindelijke uitstroom naar regulier werk te bereiken. 
Ondanks de aanwezige belemmeringen laat de huidige groep een vrij 
behoorlijke arbeidsproductiviteit zien. 

 
Aanbevelingen: 

• Een verbeterpunt is zeker het tijdig toezenden van de verslagen aangezien 
deze verslagen de richting en voortgang van de trajecten benoemen. Als 
zodanig zijn deze een sturingsinstrument voor de regierol van de project-
klantmanagers; 

• Een punt van zorg is de kwaliteit van de verslagen. Deze moet absoluut 
beter en is niet los te zien van de gehanteerde methodiek waarbij de re-
integratievisie leidend is. Dit houdt uitdrukkelijk in dat deze visie alle 
benodigde elementen dient te omvatten welke benodigd zijn voor een 
optimale inzet van een geslaagd traject door de WNK; 

• De project-klantmanagers van de gemeente dienen niet achteraf maar 
eerder en regelmatiger op de hoogte gesteld te worden over de activiteiten 
die ten behoeve van de deelnemers worden ondernomen. Daarbij zullen zij 
ook beter inhoud moeten (kunnen) geven aan het begrip “regierol”; 

• Wat ook aandacht vraagt is het feit dat tot op heden niemand is 
uitgestroomd naar regulier werk. De aandacht is teveel intern gericht, 
waardoor de blik naar buiten te weinig aan bod komt. Juist voor deze 
klanten is het niet alleen belangrijk om ze naar buiten te leiden maar ook 
om een zo optimaal mogelijk match te realiseren zodat een toekomstige 
plaatsing ook duurzaam kan worden. 
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2.2. De Poortwachteracademie:  
een driedimensionaal leerwerkbedrijf 

 
Doelstelling op de huidige regionale arbeidsmarkt is om doorstroom in en tussen 
bedrijven te realiseren, ziek en arbeidsongeschikt personeel snel weer te 
herplaatsen, alsmede om instroom van nieuwe werknemers te stimuleren ter 
vervulling van de ontstane vacatures. 
 
Huidige knelpunten op de arbeidsmarkt 
Maar helaas sluiten vraag en aanbod niet goed op elkaar aan. Daar zijn een aantal 
oorzaken voor. 
 
Vergrijzing 
De uitstroom van de zogenaamde babyboomers is in volle gang. Dit betekent dat er 
veel ervaren werknemers uitstromen, deze uitstroom kan niet worden opgevangen 
door de reguliere instroom. Hiermee verdwijnt veel kennis uit de bedrijven. 
 
Groei van werkgelegenheid 
Noord Holland Noord kent een bovengemiddelde economische groei. Hiermee 
groeit de werkgelegenheid.  
 
Arbeidsreserve 
De huidig beschikbare arbeidsreserve heeft een behoorlijke afstand tot de 
arbeidsmarkt. Populair gezegd zijn de direct beschikbare mensen nagenoeg 
opgenomen door de bedrijven.  
 
Onderwijs 
De groei op de arbeidsmarkt is vooral in de geschoolde banen. Zowel bedrijven als 
ketenpartners hebben de afgelopen jaren te weinig geïnvesteerd in goede scholing.  
 
Kortom 
Momenteel vraagt de arbeidsmarkt veel gekwalificeerde mensen en biedt het een 
behoorlijk aanbod van nog niet-actieven aan.  
 
De diabolo van de arbeidsmarkt 
Het project Focus to Move van de gemeente Alkmaar heeft tot doel om mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt zo snel mogelijk aan het werk te zetten. 
Vanuit de werksituatie komen eventuele (nog onbekende) belemmeringen in beeld. 
Hier kan gelijk op gestuurd worden. Aan het eind van de rit moeten de 
geconstateerde belemmeringen voldoende aangepakt zijn, zodat de overgang naar 
regulier werk een logische volgende stap wordt. 
 
De duur van het project Focus to Move is nog te kort om conclusies over de mate 
van haalbaarheid van deze laatste stap te kunnen zeggen. Duidelijk is wel dat er 
behoefte is aan een flexibele leer/werkomgeving, van waaruit snel en makkelijk 
kan worden (door)geschakeld vanuit de vraag. 
 
Vanuit het Poortwachtercentrum Noord-Holland Noord is in samenwerking met de 
bedrijfskring Heerhugowaard een inventarisatie gemaakt van aanwezige (latente 
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vacatures), dus vacatures die binnen een periode van circa 2 jaar ontstaan. Deze 
inventarisatie is tot stand gekomen door een groot aantal bedrijven letterlijk te 
bezoeken. Het afleggen van bedrijfsbezoeken is een arbeidsintensieve klus 
geweest, maar wel noodzakelijk om de (latente) vraag in kaart te brengen! Dit ging 
in de praktijk samen met het werven van bedrijven voor de Poortwachteracademie. 
Met het verkregen inzicht, is een belangrijke voorwaarde ingevuld om mensen te 
gaan opleiden en te sturen naar de toekomstige vraag (de toekomstige vacatures). 
 
De gemeente Heerhugowaard opteerde daarbij voor het huisvesten van het 
leerbedrijf in haar gemeente. 
 
Er is gewerkt met drie belangrijke randvoorwaarden: 

• De bedrijven zijn direct betrokken bij het leerbedrijf. Dit om de vraagsturing 
optimaal kans te geven en omdat (ondernemers)kwaliteiten en 
bedrijfseconomische kennis van belang zijn om de academie te laten slagen; 

• Er is uitgebreid met het reguliere onderwijs en de bedrijfscholen overleg 
gevoerd om de aansluiting richting beroepsonderwijs te realiseren; 

• Er zal optimaal gebruik worden gemaakt van de bestaande infrastructuur. 
 
Inleiding 
Tijdens gesprekken in het kader van het project Noord-Holland Werkt hebben de 
gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en het Poortwachtercentrum afgesproken om 
per maand 10 tot 15 deelnemers vanuit de arbeidsreserve toe te leiden naar een 
betaalde baan bij de aangesloten werkgevers. Kernwoorden hierbij zijn: 

• Vraagsturing; 
• Regionaal; 
• Duurzaam. 

 
Tijdens de werkconferentie op 29 september 2007 te Heerhugowaard is met de 
overhandiging van het drie-dimensionale press-papier aan de voorzitter van het 
regionaal platform arbeidsmarktbeleid mevrouw R. van Dam deze afspraak 
bevestigd. Dit onder andere in aanvulling en in het verlengde van Focus to Move. 
Hiermee wordt een verbinding gelegd tussen het publieke aanbod en de (private) 
vraag. 
 
De Poortwachteracademie is een integrale uitwerking van de volgende afspraken: 

1. De toezegging van de kamer van koophandel om samen met de werkgevers 
de toekomstige werkgelegenheid competentiegericht in kaart te brengen; 

2. De toezegging van het ministerie van SZW, werkbezoek 20 juni 2007, om 
actief mee te denken in het coördineren van middelen; 

3. De toezegging van Raad van Bestuur UWV, werkbezoek heer Linthorst van 23 
augustus 2007, om experiment te ondersteunen in Noord-Holland Noord; 

4. De toezegging van wethouder J.W. de Boer, tijdens overleg 22 augustus, om 
leerwerkbedrijf in gemeente Heerhugowaard te huisvesten; 

5. De toezegging van wethouder, tevens voorzitter RPA, mevrouw R. van Dam 
tijdens werkbezoek ministerie SZW om 10 tot 15 deelnemers per maand te 
laten instromen in leerwerktraject; 

6. De toezegging van het bedrijfsleven in Heerhugowaard om 10 tot 15 
deelnemers per maand te laten instromen.  
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Hiermee kan gesteld worden dat het project breed gedragen wordt in de regio. 
Bij de uitwerking van de afspraken is rekening gehouden met de wettelijke 
(on)mogelijkheden. Tevens vormt het een uitdaging voor de regio om een optimale 
verbinding te realiseren tussen het organisatorisch vermogen aan zowel de vraag- 
als de aanbodzijde. Met andere woorden: de eerder genoemde samenwerking in de 
taille van de diabolo. 
 
Veel projecten die participatie moeten stimuleren zijn één dimensionaal: 

• het aanbieden van leerwerkbanen; 
• het scheppen van werkgelegenheid voor werklozen; 
• het versterken van het aanbod; 
• het ontwikkelen van leerwerkbanen. 

 
Het bijzondere aan dit innovatieve leerwerkplan is dat het drie dimensionaal is: 

• het vervult vacatures door toetreders op de arbeidsmarkt; 
• het verstevigt de positie van de kwetsbare werknemers op de arbeidsmarkt; 
• het bevordert de deskundigheid van de werknemers. 
 

 
 
Foto: Onder andere VNO/NCW-voorzitter Bernard Wientjes, ondernemer Patrick 
Oud (Nic. Oud Direct Mail) en de bedrijvenkoepelvoorzitters Frans Kramer 
(Federatie HAL) en Erik Joosse (Westfriese Bedrijvengroep) discussiëren tijdens 
het symposium “Heerhugowaard werkt voor iedereen” d.d. 29 september 2007 
over de vragen: “Wie zoeken we met welke competenties? Hoe vind je ze en hoe 
verbind je dat aan de publieke kant. En moet de regie bij werkgevers liggen?” (zie 
voor het volledige verslag en de uitkomsten bijlage 5). 
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Uitgangspunten 
1. Het moet vraaggericht zijn; 
2. Het moet regionaal zijn; 
3. Het moet werkgevers ontzorgen in administratieve processen; 
4. Het moet simpel zijn en een zichtbare meerwaarde hebben voor 

iedere partij die betrokken is; 
5. Het moet pro-actief zijn; 
6. Er moet sprake zijn van een duurzame arbeidsinpassing; 
7. Er moet sprake zijn van kansen voor moeilijk plaatsbare deelnemers; 
8. Het moet bijdragen tot een grotere mobiliteit op de arbeidsmarkt; 
9. Het moet bijdragen tot kwaliteitsverhoging van de werknemers; 
10. Het moet competentiegericht zijn. 

 
Het concept 
 
Vacaturevervulling 
Werkgevers verzamelen de toekomstige vacatures binnen hun organisatie en stellen 
deze beschikbaar aan de poortwachteracademie. Hiervoor gebruiken ze een door 
de stichting Poortwachter ontwikkeld competentiemodel. Uit dit model komen de 
in te vullen posities, de op te waarderen posities en de uit te stromen posities.  
De werkgever kan dus op drie manieren deelnemen, via: 

1. Het vervullen van de ontstane posities; 
2. Het vervullen van de ruimte van de op te scholen posities; 
3. Het aanleveren van deelnemers voor de uitstroomposities. 

 
Het bevorderen van de deskundigheid 
Werknemers met een zwakke positie op de arbeidsmarkt kunnen door een 
combinatie van werken en leren hun positie verstevigen. Zij vullen de arbeidstijd 
op van mensen die door werken en leren door moeten stromen naar hogere posities 
binnen de organisatie. Aan de ene kant verstevigt het de positie van de werknemer 
die doorstroomt in een hogere positie, aan de andere kant verstevigt het de positie 
van een deelnemer die weliswaar een startkwalificatie heeft, maar nog geen 
beroepskwalificatie. Door regionale samenwerking is het heel goed mogelijk dat 
het de werknemer in het ene bedrijf zijn opleiding volgt om in het andere bedrijf 
geplaatst te worden. Deze zogenaamde “schoorsteen trek”1 creëert meer ruimte 
voor toe- en herintreders op de arbeidsmarkt die nu moeilijk bemiddelbaar zijn. 
 
Het bieden van kansen voor moeilijk plaatsbaren 
Door bovenstaande acties te combineren wordt er op de arbeidsmarkt ruimte 
geboden voor mensen die moeilijk een plaats op de arbeidsmarkt kunnen her- of 
veroveren. Tevens biedt het hen na hun succesvolle start goede doorstroom 
kansen. Immers, ze kunnen na het behalen van hun startkwalificaties en hun start 
binnen een organisatie, via het competentiemanagementmodel door stromen in 
een op te waarderen positie en doorgroeien. Mochten ze onverhoopt terecht komen 
in een uit te stromen positie, dan vallen ze niet terug in een uitkering, maar 
worden door de werkgever weer in het systeem teruggeplaatst en bij een ander 
bedrijf aangeboden. 

                                                 
1
 Een door de heer Goldschmeding (Randstad uitzendorganisatie) beproefde methode. De naam schoorsteen trek 

is door hem geïntroduceerd.  
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Het model 
 
Toeleveranciers: UWV, gemeenten en werkgevers 
Aanmelding na screening (nulmeting, EVC, reïntegratievisie , ABC-test etc.) 
 
 
 

Instroom in voorschakeltraject leerwerkbedrijf (maximaal drie maanden) 
 
Er zijn drie locaties ingericht die het voorschakeltraject uitvoeren. 
 
Inhoud: 
Nederlandse Taal 
Sociale vaardigheden 
Computervaardigheden 
Solliciteren en presenteren 
Motorische vaardigheden 
Het aanleren van praktische beroepsvaardigheden 
 
Tevens wordt deze periode gebruikt om de deelnemer te matchen op één van de 
aangeboden posities bij de aangesloten bedrijven.  
Tijdens deze periode is de loonwaarde nihil en voert de deelnemer geen 
loonvormende werkzaamheden uit. 
Aan het eind van de periode krijgt de deelnemer een arbeidsovereenkomst 
aangeboden bij de stichting Poortwachter academie.  
 

Behalen van de startkwalificatie  
(12 maanden, uitbreiding tot maximaal 18 maanden) 

 
De deelnemer krijgt een arbeidsovereenkomst voor 12 maanden bij de stichting. 
Uitgangspunt is dat de deelnemer 4 dagen per week werkt en 1 dag naar school 
gaat om de startkwalificatie te behalen.  
 

Doorstroom naar werkgever 
 
Na het behalen van de startkwalificatie stroomt de deelnemer uit naar de 
werkgever. Elke werkgever ontvangt voor één ingebrachte vacature het 
trekkingsrecht voor een gekwalificeerde kracht.  
 

Doorstroom beroepskwalificatie 
 
 
Als een werknemer eenmaal geplaatst is bij een werkgever en niet meer in dienst 
is bij de stichting, kan hij doorstromen in leerwerktraject voor werkenden bij die 
werkgever. Hiermee wordt de vacaturevraag van de doorstromer ingevuld en 
ontstaat er weer ruimte voor instromers. 
 
 
 



 41 

Financiële uitwerking 
 
Veronderstellingen: 
Aantal deelnemers niet werkende: 150 per jaar 
Aantal werkende deelnemers:  100 per jaar 
Aantal deelnemende leading firms: maximaal 10 
Aantal deelnemende bedrijven:  maximaal 400 
 
Arbeidsovereenkomst 
Werklozen krijgen, al dan niet na afloop van een voorschakeltraject van 13 weken 
en/of na een proefplaatsing een arbeidsovereenkomst aangeboden bij de 
Poortwachter Academie.  
 
De werknemer blijft gedurende het leerwerktraject in dienst bij de oorspronkelijke 
werkgever, ook als hij een stagetraject afloopt bij een andere werkgever.  
 
De poortwachteracademie wordt opgericht door werkgevers (Patrick Oud, 
algemeen directeur Nic. Oud Direct Mail, Hans Totté directeur IPA-PS, Aad Konijn, 
directeur A. Konijn Campers en Piet Kamminga, bedrijfskring Heerhugowaard/HR 
overleg Heerhugowaard) uit Heerhugowaard. De leaderfirms komen uit het HAL-
gebied (Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk). 
 
Voordelen voor werkgevers: 

• geen administratieve lasten voor “werklozen”; 
• geen loonkosten, zonder dat er een arbeidsprestatie tegenover staat; 
• beter opgeleid personeel; 
• personeelsvoorziening bij een krappe arbeidsmarkt. 

 
Voordelen voor werknemers: 

• kans op een stap voorwaarts in eigen bedrijf; 
• werkzekerheid; 
• kans op arbeidsperspectief in ander bedrijf. 

 
Voordelen voor werklozen: 

• mogelijkheid om startkwalificatie te behalen; 
• kans op duurzaam werk met perspectief; 
• door arbeidsovereenkomst bij stichting is veiligheid geborgd en kan de focus 

geheel op leren en werken worden gelegd. 
 
Voordelen andere actoren: 

• minder uitkeringslast; 
• beter functionerende arbeidsmarkt; 
• aantrekkelijker vestigingsklimaat; 
• één werkgeverspunt (niet alle werkgevers hoeven te worden benaderd). 

 
Taken van de Poortwachter Academie: 

• werkgeverstaken; 
• begeleiding van de plaatsing in bedrijven; 
• communicatie; 
• begeleiding tijdens voorschakeltraject; 
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• begeleiding van de opleidingstrajecten; 
• coördineren van de middelen; 
• verzamelen van de competentieprofielen; 
• administratie en financiële afwikkeling; 
• matchen; 
• afspraken bedrijven inzake instroom en doorstroom. 

 
Operationalisering: 
Eerste kwartaal 2008  Leerwerkbedrijf Metaalelectro/logistiek 
Tweede kwartaal 2008  Leerwerkbedrijf Agribusiness 
       Leerwerkbedrijf Procestechniek 
     Leerwerkbedrijf Administratief 
 
Opmerkingen 
In de loop van 2008 zal er in samenwerking met het NCSI (het Nederlands Centrum 
voor Sociale Innovatie) onderzocht worden of er mogelijk regionale afspraken te 
maken zijn omtrent werkzekerheid en opleidingen. 
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2.3. Agriport Werkt 
 
Wat is Agriport A7 en Agriport Werkt? 
Agriport A7 is een moderne projectorganisatie voor grootschalige glastuinbouw en 
een bedrijventerrein voor agribusiness en logistiek langs de A7 in de 
Wieringermeer. 
 
De eerste fase behelst 440 hectare glastuinbouw, 80 hectare bedrijventerrein voor 
Agribusiness en Logistiek, 15 hectare bedrijventerrein voor kleinschalige 
bedrijvigheid en een kleine wooncluster. 
 
Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van een tweede fase die een 
verdubbeling betekent van de eerste fase. 
 
Agriport Werkt is een initiatief van de St. Poortwachter, de werkgevers, Agriport 
A7, het UWV, het CWI en de gemeenten in de regio. 
 
Het mobiliteitspunt Agriport Werkt heeft als doel om deze samenwerking tussen 
werkgevers, UWV, CWI, gemeenten, scholen en uitzendbureaus vorm te geven. 
 
Voorgeschiedenis 
De St. Poortwachter, de Grontmij en de initiatiefnemers van Agriport A7 hebben in 
het voorjaar van 2005 verkennende gesprekken gevoerd met betrekking tot alles 
wat met de personeelsvoorziening te maken heeft. 
 
Vrij snel werd het iedereen duidelijk dat we in de regio heel hard moeten 
samenwerken om in de toekomstige personeelsbehoefte te voorzien. 
 
AgriportA7 zou de telers informeren en committeren aan het belang zoveel 
mogelijk samen te werken, zowel onderling als met de regionale partijen en 
toeleveranciers. Hiervoor zou het mobiliteitscentrum Agriport Werkt worden 
opgezet. Voorwaarde zou dan wel moeten zijn dat de publieke partijen, te weten 
een 20-tal gemeenten, 4 CWI’s, 3 SW-bedrijven en het UWV, zich zouden moeten 
organiseren achter die ene toegangspoort. Dit om te voorkomen dat naast 
tientallen commerciële uitzendbureaus en re-integratiebedrijven ook nog eens een 
woud aan publieke spelers over een handjevol telers zouden heen rollen. 
 
Vanuit de Taskforce Werk werd daarom de wens uitgesproken om samen met de 
ketenpartners en het onderwijs een mobiliteitscentrum in te richten. De St. 
Poortwachter werd gevraagd als kwartiermaker om dit initiatief verder uit te 
werken. 
 
Agriport Werkt is bij de start financieel mogelijk gemaakt door eenmalige 
bijdragen vanuit: 

• De economische stimuleringsprogramma’s Halter in Balans en Kop en Munt 
(beide organisaties zijn nu opgegaan in het Ontwikkelingsbedrijf Noord-
Holland Noord); 

• De Provincie N-Holland; 
• En de St. Poortwachter als regionaal werkgeversinitiatief. 
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De oorspronkelijke doelstelling was simpel: 
Primair: het op adequate wijze vervullen van de vacatures (gaandeweg is dit 
beperkt tot de vaste vacatures en permanente banen); 
Secundair: Het waar mogelijk vervullen van vacatures vanuit de arbeidsreserve en 
regio 
Tertiair: Het organiseren en vervullen van stageplaatsen en vakantiewerk. 
 
In januari 2006 is een stuurgroep geformeerd bestaande uit: 
Guus van den Heuvel, namens het UWV 
Ton Druijf, namens het CWI 
Arthur Helling, namens de samenwerkende gemeenten 
Jan Batstra, namens het Gewest Kop van N-Holland 
Piet Kamminga, namens de St. Poortwachter 
 
De volgende uitgangspunten zijn bij de start geformuleerd: 

• Iedere deelnemer regelt 1 contactpersoon die mandaat heeft om te 
handelen; 

• Iedere deelnemers is zelf verantwoordelijk voor de communicatie naar de 
eigen achterban; 

• De GSD-populatie wordt allereerst ontsloten via de CWI-lijn. 
 
De collectieve taken van de stuurgroep waren primair: 

• Om de uitvoering zo min mogelijk te belemmeren met concurrerende 
regelgeving; 

• Het stroomlijnen van zoveel mogelijk administratieve processen; 
• Om de regionale infrastructuur op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt 

te verbinden ten behoeve van de werkgelegenheid; 
• Het coördineren van de noodzakelijke middelen; 
• Het oplossen van problemen in de uitvoering (troubleshooting). 

 
In een kleine twee jaar tijd is de samenstelling van de stuurgroep flink gewisseld.  
 
Op dit moment hebben daarin zitting: 
Jan Boerma, namens het UWV; 
Tinus Geertsma, namens het CWI; 
Jan Batstra, namens het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord; 
Piet Kamminga, namens de St. Poortwachter; 
Rian van Dam, namens de gemeenten; 
Arthur Helling, namens het project Noord-Holland Werkt; 
Jacob Avis, namens het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. 
 
De personeelsbehoefte van 2007 t/m 2012 is in grote lijnen beschreven. 
 
In april 2006 is de heer Jos Klaver aangesteld als projectleider. Hij vormt de 
verbindende schakel tussen de werkgroep en de stuurgroep. 
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Bij de start is een klein projectteam aan de slag gegaan om vooral via de CWI’s 
voorlichting te geven, mensen voor te dragen en mensen te werven voor de 
toekomstige vacatures. 
 
In mei 2007 is deze werkgroep opgegaan in de werkgroep Agriport Werkt, die nu 
bestaat uit: 
 
Jos Klaver, projectleider; 
Fiona van Dongen, projectmedewerker; 
Martin van Klincken, UWV; 
Petra Zeeman, CWI; 
en Gaatse de Vries, gemeente Alkmaar. 
 
De doelstelling op korte termijn was om: 

• De omvang en kwalificaties van het regionale arbeidsaanbod in kaart te 
brengen; 

• Nadere afspraken te maken met de verantwoordelijke instanties 
(gemeenten, UWV, CWI) en werkgevers over de opname van dit 
arbeidsaanbod voor Agriport A7; 

• Een match uitvoeren tussen vraag naar arbeid en het regionale aanbod; 
• Het organiseren van promotionele activiteiten in relatie tot de 

personeelsvoorziening; 
• Voor zover noodzakelijk: het regelen van opleidingstrajecten voor 

werkzoekenden in het kader van om- of bijscholing via de toekomstige 
werkgever. 

 
Voor de langere termijn zou ook gelden: 

• Het aanboren van arbeidspotentieel buiten de regio; 
• Verdergaande afstemming en samenwerking met opleidingsinstituten op 

basis van de ontwikkeling van de vraag naar arbeid; 
• Het opzetten van poolconstructies; 
• Realisatie van de keten: werkgelegenheid-scholing-leven lang leren; 
• Profilering van Agriport Werkt in het (eventuele) Parkmanagement. 

 
Eén en ander heeft geleid tot een in maart 2006 getekende 
samenwerkingsovereenkomst. 
 
Bij de start van Agriport Werkt is de publieke kant vooral vertegenwoordigd door 
het UWV en het CWI. Daarbij was aan het CWI de rol toebedacht om de gemeenten 
te enthousiastmeren en te bundelen in aansluiting op de werkzaamheden die het 
CWI samen met de gemeenten toch al verricht op de regionale arbeidsmarkt. 
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Foto: Bijna 100 lokale en provinciale bestuurders, ondernemers, ambtenaren, 
vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, CWI, UWV en het ministerie SZW 
luisteren naar de diverse inleidingen op het symposium “De wereld achter 
Agriport” op 10 oktober 2007 (zie voor het volledige verslag bijlage 6). 
 
Deze taak is in de eerste helft van 2007 overgedragen aan de gemeente Alkmaar, 
omdat het CWI niet de mogelijkheden heeft om de autonome gemeenten te 
bundelen. Het gemeenteveld is teveel versnipperd en gemeenten hebben ook een 
grote mate van eigen verantwoordelijkheid en (beleids)autonomie, zeker voor de 
bijstandspopulatie met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De conclusie is 
vervolgens getrokken dat het bundelen van de gemeenten vooral vanuit de 
gemeenten zelf moet gebeuren. Besloten is vervolgens om de gemeenten in de 
stuurgroep een plek te geven. Alkmaar heeft die plek ingevuld en vanuit die kant is 
getracht de gemeenten te verenigen. 
Aan het eind van de projectduur is dat echter nog onvoldoende gelukt. Er 
ontbreekt gewoon een “sense of urgency” en er is klaarblijkelijk geen regionale 
gemeentelijke bestuurder die de krachten weet te bundelen. 
 
Ook binnen het RPA Noord-Holland Noord liggen de krachten wat verdeeld. Alkmaar 
en Heerhugowaard willen vooral regionaal optrekken, terwijl Hoorn en Den Helder 
meer geloof hebben in eigen kracht. 
 
Daar hebben we bij de uitvoering van Agriport Werkt natuurlijk last van gehad. Ook 
de huidige arbeidsmarkt lijkt ons niet te helpen. Veel gemeenten lijken zich 
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calculerend te bewegen. De inspanningen die je nu moet getroosten om mensen 
vanuit een achterstand aan het werk te helpen zijn fors en kosten veel geld. Dat 
geldt zeker voor het werk richting de glastuinbouw. Maar los van gemeentelijke 
financiële overwegingen hebben gemeenten toch ook een economisch stimulerende 
en een maatschappelijke plicht? 
 
De buitenlandse arbeidskrachten zijn niet goedkoper, zeker als daar de 
huisvestingslasten ook bij moeten worden opgeteld. Alleen ze zijn productiever, 
zijn flexibeler en zelden ziek. Daar zit de grote winst voor de teler. Toch zijn niet 
alle telers even blij met de Polen. Veel Polen gaan na drie maanden weer weg en 
dan moeten er weer nieuwe mensen ingewerkt worden. Bovendien blijken Polen 
die al langer in Nederland werken ook het “Nederlandse tempo” te gaan 
overnemen. 
 
De publieke kant zal zich inspanningen moeten getroosten om vanuit de bestanden 
mensen competitief te maken en tegelijkertijd moeten zorgen dat de 
administratieve rompslomp wordt weggenomen. Dan kunnen er goede zaken 
gedaan worden! De vraag of de regio dat ook daadwerkelijk wil kan zeker nog niet 
eenduidig beantwoord worden, ondanks de bijeenkomst van 10 oktober 2007 in 
Middenmeer waar de stand van zaken met regionale bestuurders, ambtenaren en 
medewerkers van de publieke instanties is gedeeld. 
 
De kortste weg naar werk is nog steeds vaak het adagium. Het is dan interessanter 
om mensen op vacatures bij een inpakbedrijf te zetten als iemand op te leiden 
voor productiewerk in de glastuinbouw met een stevig voortraject en zonder 
baangarantie. 
 
Want het geven van een baangarantie wordt vaak als voorwaarde genoemd vanuit 
de publieke kant. Terwijl de telers aangeven dat als mensen de produktienormen 
halen en aan de opgestelde profielen voldoen, iedereen welkom is. Bij werken 
vanuit de vraag is die garantie dan ook niet nodig. Het gaat er primair om dat 
kandidaten aan de profielen en vooral aan de basisnorm qua produktie op korte 
termijn kunnen voldoen. Zo ja, dan is er werk en dus ook de garantie op werk! 
 
De cruciale vraag is dus: Wat moet je doen in het voortraject om mensen op het 
gewenste niveau te krijgen en hoe zet je de mensen schoon aan de poort af en wie 
kan en wil dat financieren? 
 
Organiserend vermogen 
Daarmee komen we ook op het punt van het organiserend vermogen. 
Agriport Werkt is gestart met een hele kleine personele bezetting: 0,2 fte in de 
uitvoering en 0,2 fte voor de projectleider/coördinatie. 
Dit is in de praktijk een veel te smalle basis gebleken om alle hobbels en 
cultuurverschillen tussen partijen te overbruggen. Afspraken gemaakt binnen de 
stuurgroep werden binnen de eigen organisaties niet voldoende verankerd. 
 
Iedereen deed Agriport Werkt er even bij, terwijl een aparte projectorganisatie 
met apart vrijgemaakte mensen eigenlijk hard nodig is om afspraken te maken en 
af te dwingen in de uitvoering. (Zie ook paragraaf 1.5. MCA-model). 
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Er is teveel vrijblijvend geopereerd, waardoor gewekte verwachtingen niet konden 
worden waargemaakt. De projectleider kon onmogelijk alle gaten steeds dichtlopen 
met een tijdsbesteding van 1 dag in de week. 
 
De resultaten die desondanks begin 2007 zijn geboekt, zijn mede tot stand 
gekomen doordat het bescheiden organiserend vermogen was afgedekt door de 
eerder genoemde eenmalige bijdragen! 
 
De bestanden 
In november 2005 is er een informatieve informatiebeurs gehouden en sindsdien is 
er een ongescreend bestand opgebouwd van 1.500 geïnteresseerden. 
 
In januari 2007 waren inmiddels 108 vaste banen ontstaan, waarvan er 71 konden 
worden ingevuld door Agriport Werkt. 
Hiervan waren 30% baanveranderaars, 25% niet-uitkeringsgerechtigden en 45% 
mensen met een vorm van uitkering. Hier zaten ook mensen vanuit de 
gemeentelijke sociale diensten bij die zich rechtstreeks bij Agriport Werkt, dus 
zonder tussenkomst van de gemeentelijke casemanager, hadden aangemeld. 
Grotendeels werd de invulling van de vacatures in de eerste periode dus voorzien 
vanuit het opgebouwde bestand aan belangstellenden. 
 
Invulling van de vacatures 
Met name de invulling van de middenkaderfuncties verliep, mede door een stevige 
screening aan de poort, goed. Vrijwel alle ingevulde vacatures zijn nog steeds door 
die mensen bezet. Voor het productiewerk lagen de scores veel lager. Dit heeft 
uiteindelijk spanningen met de telers gegeven (kwaliteit is onvoldoende) en met de 
gemeenten over de mate van geschiktheid van aangemelde kandidaten. 
 
Duidelijk werd dat de mensen vanuit een uitkeringssituatie maar 60 tot 70% van de 
productienorm konden halen, soms ook nog na 6 maanden werk. Dit terwijl 
buitenlandse krachten gemiddeld meer dan 100% presteren. Bovendien lag het 
ziekteverzuim op ongeveer 12% bij deze doelgroep, terwijl de gangbare norm 3 tot 
4% is. 
Kortom, de telers trokken terecht aan de bel. Het voortraject moest zwaarder 
gemaakt worden om mensen sneller op het gewenste niveau te krijgen en pas in de 
echte produktie op te nemen, als ze die productie ook konden halen. 
 
Financiële afspraken 
Omdat het lastig was om met de verschillende gemeenten te komen tot leverings- 
en financieringsafspraken is er in januari 2007 afgesproken om de toeleiding vanuit 
de gemeenten op te schorten. Dit tot het moment dat er eenduidige afspraken 
zouden zijn. 
 
In februari 2007 werden nog wel 15 personen aangemeld vanuit de gemeenten. 
Hiervan zijn zes mensen niet op komen dagen, 3 mensen uitgevallen en 2 mensen 
door een Sociale Dienst teruggetrokken, waarvan 1 zelfs van de werkplek werd 
afgehaald. Van deze 15 mensen bleven er uiteindelijk slechts 4 over voor een 
mogelijke voordracht. Dat terwijl er wel 50 vacatures op dat moment in het 
vooruitzicht waren gesteld. 
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Omdat er geen initiatieven lagen vanuit partijen om stevig in het organiserend 
vermogen te investeren is gekeken of de organisatie gefinancierd zou kunnen 
worden vanuit de toeleidingstrajecten. 
 
Dit zou ook als voordeel hebben dat partijen (vooral gemeenten) meer betalen naar 
rato van aanlevering en uitstroom. In feite hanteer je dan het profijtbeginsel. Er 
was echter in het voorjaar van 2007 veel kritiek op deze voorstellen, met name 
vanuit gemeenten. Er werd getwijfeld aan nut en noodzaak van een 
voorschakeltraject, terwijl de ervaringen vanuit de eerste fase overduidelijk 
aantoonden dat er zwaarder in het voortraject geïnvesteerd moest worden om de 
slagingskansen in de kas te vergroten. 
Ook kwamen er geluiden dat er dan maar aanbesteed moest worden. Kortom, 
niemand leek zich probleemeigenaar te voelen of te willen voelen bij de 
gemeenten en ook het belang en dus draagvlak voor een regionale infrastructuur a 
la Agriport Werkt was nog onvoldoende beklijfd. 
 
Het organiseren van de publieke partners 
Medio 2007 heeft de gemeente Alkmaar zich opgeworpen om te proberen de 
gemeenten op 1 lijn te brengen. 
 
Maar tot nu toe willen onvoldoende gemeenten collectief (een bedrag voor het 
totale project) of op individueel klantniveau (als onderdeel van een trajectprijs) 
investeren in Agriport Werkt. Daarmee dreigt ook de basis voor het organiserend 
vermogen en de samenwerking weg te vallen begin 2008. 
 
De telers gaan ondertussen gewoon door, want het werk en de bedrijfscontinuïteit 
mag en zal ook niet op het spel gezet worden. Mede daarom werken er veel 
buitenlandse arbeidskrachten op Agriport. 
 
Vooral de gemeenten weten zich niet te organiseren, maar nemen ook geen 
initiatieven om met (tegen)voorstellen te komen. 
 
Huisvesting 
Overigens leidt de huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten wel steeds meer 
tot problemen, waarmee ook gemeenten beleidsmatig en financieel geconfronteerd 
worden. Er is een regionale kadernota huisvesting buitenlandse werknemers 
opgesteld, die begin 2008 aan de verschillende Westfriese gemeenteraden is 
voorgelegd. Deze nota is tot stand gekomen in samenspraak met LTO, de 
Westfriese Bedrijvengroep, Recron, de Provincie, de uitzendbranche, de Westfriese 
woningcorporaties en de politie. Blijkbaar als problemen gevoeld worden aan het 
eind van de pijplijn is het makkelijker om partijen te mobiliseren. Want investeren 
in de personele voorziening, dus aan de voorkant van het proces, had de omvang en 
dus de financiële en maatschappelijke kosten van het huisvestingsprobleem van 
buitenlandse krachten ongetwijfeld kunnen beperken. Het zou al heel wat helpen 
als binnen gemeenten ambtenaren van Economische Zaken, Ruimtelijke Ordening 
en Huisvesting en van de Sociale Dienst veel integraler naar de vraagstukken rond 
Agriport zouden kijken. 
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Werken vanuit de vraag 
Lang niet iedereen heeft “groene vingers” of kan “groene vingers”  krijgen. Omdat 
vanuit Agriport Werkt gewerkt wordt vanuit de vraag (die is leidend) wordt ook een 
heel andere manier van benadering toegepast. 
 
Telers willen geen administratieve ballast en daarom bijvoorbeeld geen 
loonkostensubsidies, tenzij de publieke kant of een derde die ballast kan 
organiseren en wegnemen. 
 
Maar in de kas wil men dat iedereen onder dezelfde voorwaarden werkt en aan 
dezelfde eisen en normen moet voldoen. Dit om conflicten, spanningen en een 
neerwaartse spiraal in de productie te voorkomen. 
 
Voor de telers staan bedrijfscontinuïteit en het beheersen van de enorme risico’s 
centraal. Zij verwachten dat de publieke partners op dit punt met hun meedenken. 
Er worden immers enorme bedragen geïnvesteerd in de ontwikkeling van Agriport 
en men weet ook dat men de personele kosten moet beheersen, men op korte 
termijn al zal moeten automatiseren, heel energiezuinig en innovatief zal moeten 
opereren om op termijn concurrerend te kunnen blijven in de internationale markt. 
 
In die zin is het géén werkgelegenheidsproject maar een economisch project, 
waarbij wel een grote arbeidsmarktvraag moet worden ingevuld. 
 
Agriport Werkt heeft er daarbij voor gekozen om in te steken op de vaste banen. 
De gedachte om mensen bijvoorbeeld vanuit de publieke kant te betrekken bij de 
kassenbouw is al vroeg verlaten. Dit vraagt heel andere kwaliteiten. Bovendien valt 
de doorlooptijd om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geschikt voor de 
job te maken, niet samen met de dynamiek en tijdelijkheid van kortdurende 
klussen. In goed overleg met de telers en binnen de stuurgroep is daarom 
afgesproken tijdelijke functies niet aan te melden bij Agriport Werkt. 
Deze werkzaamheden worden door de telers met tijdelijke krachten zelf ingevuld, 
aldanniet via de inzet van uitzendbureaus of eigen personeel van elders. 
 
Er werken veel buitenlandse arbeidskrachten. De invulling van de vacatures op tijd 
met goed gemotiveerde en rendabele krachten staat voorop. Zowel vanuit Agriport 
Werkt, maar ook vanuit de telers is de wens om te proberen zoveel mogelijk 
buitenlandse arbeidskrachten uiteindelijk te vervangen door regionale 
arbeidskrachten. Dit is echter alleen mogelijk als de publieke kant fors, echt fors 
investeert in toeleidingstrajecten, organiserend vermogen van de noodzakelijke 
projectorganisatie, opleidingskassen en leerwerktrajecten samen met het 
onderwijsveld. 
 
Het is goed gelukt om de vraag in beeld te brengen vanuit de telers. Er ligt een 
redelijk goede planning van welke aantallen vacatures, uitgesplitst naar functie en 
opleidingsniveau, op welk moment ontstaan.  
Natuurlijk zijn er ook spanningen geweest vanuit de vraagzijde, maar de telers zijn 
steeds weer bereidt geweest mee te denken om mensen vanuit de eigen regio een 
werkplek te geven op Agriport. 
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Kwaliteit van het personele aanbod 
Het vinden van personeel dat de produktienormen haalt en weinig ziekteverzuim 
kent staat centraal bij de telers, anders overleven ze niet. 
Dat mensen na 6 maanden werken nog op 60% van de produktienorm zitten, is geen 
normaal ondernemersrisico. Ook de regelmatige uitval (het ziekteverzuim is 
duidelijk hoger dan gemiddeld) leidt tot een flinke (administratieve) lastendruk 
waar de telers niet op ingericht zijn. Loonkostensuppletie is daarom niet de 
oplossing, omdat dit de papierwinkel alleen maar vergroot. 
 
Een goed zicht op het aanwezige arbeidspotentieel vanuit de publieke instanties is 
veel lastiger te maken. In elk geval zijn we daar te positief over geweest bij het 
begin van het project. Grootste knelpunt is dat mensen die vanuit de bestanden 
van de publieke instanties worden voorgedragen, in de praktijk toch onvoldoende 
voorbereid zijn, een te laag productieniveau halen en een (veel) te hoog 
ziekteverzuim hebben om bij te dragen aan een rendabele bedrijfsvoering. 
 
De publieke kant 
Het opzetten van een voortraject strandde in het voorjaar van 2007 omdat 
gemeenten vonden dat er teveel uitval was, de eisen van de telers te hoog waren. 
De perceptie was dat er al voldoende was geïnvesteerd in mensen onder 
verantwoordelijkheid van de eigen dienst en dat niet verwacht kon worden dat 
mensen vanuit de publieke bestanden gelijk volwaardig mee zouden kunnen 
draaien. 
 
Het CWI 
Het CWI heeft tientallen voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Dit heeft 
ongeveer 1.500 kandidaten opgeleverd. De voortgang met de kassenbouw was van 
dien aard, dat door aanloopproblemen vertragingen in de planning zijn ontstaan. 
Mede hierdoor zijn ook klachten van klant/werkzoekenden ontstaan, waarna het 
CWI zijn activiteiten heeft teruggebracht. Op werkgroepniveau heeft men steeds 2 
fte begroot. Het CWI heeft het aanbod van personeel in de omliggende regio’s 
(Friesland en Flevoland) in kaart gebracht. Het CWI heeft eind 2007/begin 2008  
nauwelijks aanbod voor Agriport Werkt naar eigen zeggen. De groep fase 1-clienten 
is klein. Velen vinden binnen 6 maanden weer werk. Voor deze groep is ook geen 
directe subsidie beschikbaar die ingezet kan worden.  
 
Gemeentelijk belang 
Vanuit de gemeenten is altijd veel nadruk gelegd in de contacten op het aspect van 
de baangarantie. Gelet op het opgedroogde CWI-bestand, zal invulling vooral vanuit 
de bestanden van de gemeenten en het UWV moeten plaatsvinden. 
Daarnaast is de doelgroep niet-uitkeringsgerechtigden interessant, maar hier wordt 
door gemeenten vooralsnog weinig in geïnvesteerd, wegens het ontbreken van een 
financiële prikkel. 
Voor deze doelgroep is vooralsnog ook nog geen financieringsmodel aanwezig voor 
als men zich spontaan meldt bij Agriport en mee moet draaien in een voortraject. 
 
Het UWV 
Het UWV is heel enthousiast, maar werkdruk bij de contactpersoon maakt het in de 
praktijk lastig om voldoende tijd aan het project te besteden. UWV bekijkt op dit 
moment of er een persoon vrijgesteld kan worden voor Agriport Werkt. 
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UWV kan wel zijn re-integratiemiddelen inzetten, maar vooral toch op individueel 
niveau. Zij zijn niet in staat om substantieel in het organisatorisch vermogen te 
investeren. Maar het UWV is altijd bereid geweest mee te financieren via 
trajecten. Men heeft nooit hard getamboereerd op baangaranties. Wel wil men een 
bepaalde mate van zekerheid over het rendement van de eigen investering. 
 
Zowel UWV als CWI geven aan dat de bestanden fors vergrijst zijn. 80% is ouder dan 
45 jaar. 
 
Onderwijs 
Het Clusius College en de OSG Wiringherlant zijn de trekkers vanuit het 
onderwijsveld. Er zijn leerwerktrajecten gestart in samenwerking met het Clusius 
College en vanuit de RSG Wirghingerlant is een haalbaarheidsonderzoek opgezet 
naar een leer/werkomgeving, waarbij de opleidingen van gewasverzorging, 
techniek, commercie en middenkader bij elkaar moeten komen. 
 
Diverse gesprekken zijn gevoerd met kenniscentra en de LTO. Met betrekking tot 
het project werken en leren is samengewerkt met het RPA Noord-Holland Noord. 
Voor de mogelijke opzet van een leerwerkbedrijf zijn er contacten gelegd met de 
kassenklas in het Grootslag (West-Friesland). Ook is er een ondernemersplan 
gepresenteerd voor een leerwerkbedrijf op het terrein van Agriport A7. Dit plan is 
aangeboden aan het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. 
 
Samenwerken of ieder voor zich? 
Eén van de punten waar Agriport Werkt last van heeft is dat teveel regionale 
partijen het project niet zien als een economische ontwikkeling die gestimuleerd of 
gefaciliteerd moet worden. De zeer afwachtende houding van vooral de gemeenten 
kan niet anders uitgelegd worden. Men wil wel “leveren”, maar daarvoor 
nauwelijks investeren en daarover graag zelf de regie houden onder het mom “wij 
weten wat goed is”. 
 
Ook de 3 SW-bedrijven zoeken elkaar niet op om samen te werken. Ze willen het 
liefst individueel leveren. Eén SW-bedrijf heeft ruim 1 jaar geleden een 
vervoersvraag gekregen, maar nooit opgepakt of met een plan gekomen. Andere 
SW-bedrijven wilden wel mensen vanuit het groen leveren, maar de telers willen 
geen vermenging van groepen werknemers onder verschillende regelingen, onder 
verschillende begeleiders, onder verschillende voorwaarden en met een 
verschillend werktempo. Dat geeft teveel onrust in de kas. 
 
Bovendien was in de opzet en eerste groeifase van Agriport vooral het opleiden en 
rekruteren van het basispersoneel van belang, die het hart van de organisatie moet 
vormen. De SW-populatie moet je niet willen laten instromen in een hectische en 
snelle groeifase, maar meer in de beheersfase. Een aparte inpaklijn met SW-
mensen is zeker nog steeds een optie, maar deze werksoort was in 2007 nog niet 
aan de orde. 
Wel wordt aan een inpaklijn gewerkt voor 7 a 10 mensen bij de teler van het eerste 
uur, waarbij nadrukkelijk het UWV wordt betrokken als belangrijke leverancier van 
personeel. Tevens zal het UWV iemand voordragen voor de jobcoach-functie. 
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Vervoer 
Vervoer is vanaf de start een discussiepunt geweest. Agriport ligt decentraal ten 
opzichte van de grotere woonkernen en is slecht per openbaar vervoer bereikbaar. 
Toch lukte het meestal wel om individuele oplossingen te vinden. Nu de omvang 
van het project toeneemt, nemen ook de mogelijkheden voor meer collectieve 
vervoersmogelijkheden toe. 
 
Voor het organiseren en financieren van het woon/werkverkeer lijkt op de valreep 
van deze rapportage een doorbraak te zijn. De gemeente Heerhugowaard heeft al 
enige tijd een vervoersproject, waarbij mensen worden opgeleid tot chauffeur. Het 
idee is om deze “opleidingsritten” nu voor het feitelijk vervoer van werknemers 
van en naar Agriport te gaan inzetten. Hiermee ontstaat een “win-win-situatie”. 
 
Communicatie 
Er is periodiek een nieuwsbrief per mail uitgegeven ten behoeve van onder andere 
de gemeenten. Daarnaast hebben de in de stuurgroep Agriport Werkt zitting 
hebbende partijen ook steeds hun eigen informatiekanalen gebruikt om te 
communiceren naar de eigen achterban. 
 
De opgedane ervaringen en het samenwerkingsvraagstuk zijn meerdere malen 
ingebracht op door SZW georganiseerde bijeenkomsten, zoals “de gemeentedagen 
2007” en het symposium “ontkokerde overheid, een kwestie van v(erb)inden”. 
 
De praktijkervaringen 
Alvorens melding te maken van enkele praktijkervaringen moet niet uit het oog 
verloren worden dat er enkele trends zichtbaar zijn op de arbeidsmarkt die de 
resultaten op Agriport mede hebben beïnvloed. We noemen er een paar: 
 

• Het aantal vacatures neemt nog steeds toe door de economische groei; 
• Het arbeidsaanbod vergrijst; 
• Er is sprake van een dubbele vergrijzing in Noord-Holland Noord, als gevolg 

van de onevenwichtige leeftijdsopbouw van de (beroeps)bevolking door de 
voormalige overloopfunctie van dit gebied; 

• 60-80% van de instroom is 45+ en de Arbeidsgehandicapten daarbinnen vallen 
al vrij snel af voor het productiewerk; 

• Oudere werkzoekende (45+) komen moeilijker aan de slag; 
• De participatie van niet-uitkeringsgerechtigden is relatief laag (financieel 

niet interessant voor partijen!?); 
• Het aantal jongeren neemt af; 
• Teveel uitval in het onderwijs en onvoldoende toegeruste jongeren; 
• Teveel (jong) talent verlaat de regio en blijft hangen in de Randstad en komt 

niet of onvoldoende terug. 
 
Voorlopige conclusies: 

- De “sense of urgency” wordt nog onvoldoende gevoeld bij de partijen in de 
regio. Men heeft nog steeds erg de neiging om individueel zaken te doen met 
de telers. Verder zijn de partijen erg afwachtend als het gaat om investeren 
in het organiserend vermogen die de toeleiding mogelijk moet maken;  
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- De projectomvang is onderschat en de beschikbare menskracht en middelen 
zijn volstrekt onvoldoende om deze klus goed te kunnen uitvoeren; 

- Informatie vanuit de stuurgroep is vaak onvoldoende in de eigen organisaties 
teruggelegd. Dit gaf veel ruis in de uitvoering. Voor meer strategische 
communicatie was geen capaciteit en geld; 

- De kwaliteit en de directe inzetbaarheid van het arbeidsaanbod viel in de 
eerste fase tegen, mede doordat er hoge eisen werden gesteld in de 
opbouwfase aan de instroom bij de telers. Uit de eerste lichtingen moest 
immers ook het middenkader gerekruteerd worden; 

- De schaal- en innovatiesprong aan de kant van de telers brengt de nodige 
dynamiek en grilligheid teweeg in de bedrijfsvoering en geeft spanning met 
de planning en verwachting aan de publieke kant; 

- Door de huidige vraag naar arbeid is gedurende de projectperiode het 
beschikbare aanbod er niet beter op geworden; 

- De gemiddelde prestaties van de arbeidskrachten op Agriport lopen nog 
achter ten opzichte van ervaren medewerkers uit het Westland 
(handelingssnelheid); 

- Medewerkers die uit een andere baan komen ontwikkelen zich sneller en 
hebben een betere arbeidsmoraal, dan mensen die uit de uitkering komen; 

- Mensen die langere tijd uit het arbeidsproces zijn geweest krijgen vaak 
(fysieke) problemen. Bij deze doelgroep zien we een hoge uitval (50%) en 
een aanzienlijk hoger ziekteverzuim (circa 12%). Ook de prestaties blijven 
achter (<70% norm); 

- De enorme administratieve rompslomp bij ziekte is een knelpunt; 
- Bij de inschakeling van uitzendbureaus of bij uitbesteding van het werk is er 

veel minder organisatorische druk aan de kant van de telers; 
- Ontevreden bedrijven en (publieke) instanties; 
- De toeleiding is suboptimaal. Er is bijvoorbeeld géén opleidingskas 

beschikbaar om mensen “live” te screenen en “live” ervaring op te laten 
doen; 

- De financiering is ad-hoc, hetgeen voortdurend veel onrust geeft in de 
uitvoering; 

- Het werken met buitenlandse arbeidskrachten lijkt onvermijdelijk. Hiermee 
is ook een huisvestingsvraagstuk politiek actueel geworden, zowel binnen de 
gemeente Wieringermeer als in enkele meer stedelijke gemeenten waar 
buitenlandse arbeidskrachten in huurhuizen worden ondergebracht door de 
uit- of inlenende instanties; 

- De reden om voor buitenlandse arbeidskrachten te kiezen is niet zozeer 
gelegen in een hogere arbeidsproductiviteit of een lager uurloon. De 
uurlonen kunnen wel lager zijn, maar als de huisvestingskosten daarbij 
betrokken worden is het uurloon minimaal vergelijkbaar met die van de 
Nederlandse arbeidskrachten. Waar het de telers vooral om gaat is dat 
buitenlandse arbeidskrachten veel flexibeler en minder vaak ziek zijn.  

 
De werkprocessen 
In de loop van 2007 is er een werkgroep gevormd vanuit gemeenten, CWI, UWV en 
Agriport Werkt om alle werkprocessen in beeld te brengen en op elkaar af te 
stemmen. Dit is grotendeels afgerond.  
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De werkprocessen hadden vooral betrekking op: 
- Identificatie; 
- Intake; 
- Vorming/opleidingen; 
- Begeleiding (na vorming en plaatsing). 

 
De grootste knelpunten op dit moment zijn: 

- Geen budget voor organisatie (betalingen achteraf); 
- Goedkeuringsprocedure (individueel plan van aanpak); 
- Geen opleidingsfaciliteiten (kas en theorieruimte). 
 

De voordrachten zijn vooral gericht geweest op de functies van gewasverzorging, 
oogst, verpakking, technisch personeel, chauffeurs en middenkader en 
leerwerkplekken. Voor deze functies zijn ook functieprofielen en competenties 
opgesteld. 
 
Schematisch kan het proces als volgt samengevat worden: 
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De resultaten 
Ondanks bovenstaande ervaringen werken er inmiddels ruim 1.300 mensen actief in 
de kassen(bouw). Dit zijn voor het overgrote deel tijdelijke krachten. De telers 
namen ook veel eigen mensen mee bij de start vanuit onder andere het Westland. 
 
Naast vele tijdelijke banen zijn t/m eind 2007 250 vaste banen via Agriport Werkt 
ingevuld, volgens de verdeling: 
 
30% van werk naar werk; 
45% vanuit een uitkering; 
25% niet-uitkeringsgerechtigden. 
 
Vanuit de registratie kan niet aangegeven worden of men vanuit werk binnen of 
buiten de regio vandaan komt of van wie men een uitkering ontving. 
 
Agriport Werkt heeft zeker tot resultaten geleid, alleen die resultaten zouden nog 
veel groter kunnen zijn als er meer en minder vrijblijvend samengewerkt zou zijn 
en meer in het project zou zijn geïnvesteerd (menskracht en middelen). 
 
Samenvattend kunnen de volgende succes- en faalfactoren worden benoemd. 
 
Succes en kansfactoren: 

- Door gewoon maar te beginnen, ondanks het gebrekkige draagvlak, is wel 
een start gemaakt en zijn er successen geboekt, zeker in de eerste fase. Als 
de initiatiefnemers hadden gewacht tot alles rond was, was er waarschijnlijk 
nu nog niet gestart!; 

- Gebleken is dat fysieke aanwezigheid op Agriport A7 (projectleider en 
uitvoerende) bijdraagt aan de kwaliteit van de plaatsingen en de continuïteit 
van de arbeidsovereenkomst; 

- De werving van de kaderfuncties is goed doorlopen door de stevige screening 
in het voortraject. Vrijwel iedereen werkt nog op Agriport! 

- Door nadrukkelijk te kiezen voor het werken vanuit de vraag is het steeds 
goed gelukt om de vraag van de telers in kaart te brengen en hen 
gezamenlijk te committeren aan het project; 

- Zorg dat een cliënt representatief op het sollicitatiegesprek en de eerste 
werkdag komt: persoonlijke hygiëne is heel belangrijk, omdat telers als de 
dood zijn voor ziekte in de kas;  

- In het kader van privacy mogen instanties bepaalde zaken niet doorgeven. 
Maar er zou wel actief gestuurd kunnen worden dat de klant toestemming 
geeft aan de instanties om dit wel te melden aan de teler. Door proactief 
hierop te sturen wordt de teler verder gefaciliteerd en voorkomen dat hij 
onwetend iemand met epilepsie zonder voorzorgsmaatregelen de kas 
instuurt; 

- Algemene fitheid is heel belangrijk bij productiewerk. Er is veel uitval 
wegens fysieke omstandigheden. Het inzetten van een langduriger 
voortraject gericht om deze situatie te verbeteren (sportschool?) is 
wenselijk en eenvoudig te realiseren. 
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Faalfactoren: 
- Het werken met een stuurgroep, zonder een groot en apart uitvoeringskader 

is veel te kwetsbaar gebleken. Gemaakte afspraken werden veel te 
vrijblijvend ingestoken en konden in de eigen organisaties onvoldoende 
worden afgedwongen. Duidelijk is als je echt wat wil bereiken je veel 
zwaarder moet investeren in de samenwerking, zowel financieel als in de 
afvaardiging van ervaren en innovatieve mensen vanuit de verschillende 
publieke partijen, die vervolgens ook mandaat en bevoegdheden moeten 
krijgen binnen een projectteam; 

- De personele samenstelling van de stuurgroep is in 2 jaar tijd veelvuldig 
gewijzigd. Dit is niet bevorderlijk geweest voor het historisch besef en de 
implementatie van de gemaakte afspraken; 

- Het ontbreken van voldoende middelen, maakt dat er teveel tijd verloren is 
aan details (wie betaalt de postzegels van een mailing?!); 

- De inschatting dat het CWI de gemeenten kon binden, is achteraf een 
verkeerde geweest. De gemeenten hadden eerder een eigenstandige positie 
moeten krijgen binnen de stuurgroep; 

- Telers hebben zich verkeken op de schaalsprong met betrekking tot hun 
eigen bedrijfsvoering (Het maakt echt uit of je 4 hectare moet runnen of 
40!); 

- Het managen van verwachtingen is cruciaal, terwijl binnen het project 
nauwelijks capaciteit en geld voor communicatie aanwezig was. 
Communicatie is feitelijk steeds de achilleshiel van het project gebleven. Er 
is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de eigen interne media van de 
verschillende participanten in de stuurgroep. Dit heeft er mede toe 
bijgedragen dat er ruis ontstond, want iedereen zag zijn eigen 
werkelijkheid; 

- Ondanks de voor-screening vanuit de publieke partijen, blijkt dat dit niet 
voorkomt dat er bij het productiepersoneel snel teveel uitval ontstaat. Er zal 
daarom steviger in een voortraject geïnvesteerd moeten worden. Dit pleit 
voor een aparte werkomgeving waar aan prestatie en motivatie gewerkt kan 
gaan worden, alvorens men in de oogst, op de produktiestraten ingezet kan 
worden. 

 
Veel zaken hebben te maken met de mate van begrip of onbegrip tussen de 
publieke en de private wereld. 
 
We noemen enkele van deze “cultuurverschillen”: 
- De publieke partijen werken vanuit wet- en regelgeving en zijn daarbij 

procesgestuurde organisaties. Als je vanuit de vraag gaat opereren staan 
andere zaken centraal. Dit vraagt bedrijfseconomisch inzicht, gevoel voor 
cultuur en waarden in een branche, snelheid van handelen, meedenken met 
een bedrijfsplan en inzicht in de bedrijfsvoering en toekomstperspectief van 
een onderneming; 

- De telers zijn en blijven de uiteindelijke beslissers om iemand aan te 
nemen. Ondanks de screening aan de publieke kant, wil een teler zelf 
kunnen ruiken en snuffelen aan een potentiële medewerker. Zij willen 
namelijk niet het afvoerputje van de regio worden en lopen zelf ook het 
ondernemersrisico. De publieke kant wil bij voorkeur baangaranties vooraf. 
Dit geeft spanning; 
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- Private partijen vinden het aanbod onvoldoende, de publieke kant vindt de 
eisen van de telers niet altijd helder of reëel; 

- De schaal- en innovatiesprong aan de kant van de telers brengt de nodige 
onzekerheid mee en grilligheid in de uitvoering. Zo is het bijvoorbeeld 
gebeurd, dat als het gevolg van een ziekte in de kas, nieuwe instroom is 
uitgesteld en er niet geplande werkzaamheden moesten worden uitgevoerd 
wat een behoorlijke “hit and run”-dynamiek tot gevolg heeft gehad. Dit gaf 
weer spanning met de verwachtingen, planningen en handelingssnelheid aan 
de publieke kant, te meer omdat de teler in kwestie niet gelijk de ware 
toedracht wilde communiceren vanuit bedrijfsbelang; 

- Het aanhouden van het aanbod is lastig, bijvoorbeeld als functies pas later 
beschikbaar komen. Er geldt altijd een sollicitatieplicht en het adagium van 
de kortste weg naar arbeid. Uitruil tussen functies en telers is nu nog maar 
beperkt mogelijk, maar in de nabije toekomst zal dat als er meer telers zijn 
en meer werksoorten komen een minder groot knelpunt zijn; 

- De buitenlandse arbeidskrachten zitten gemiddeld boven de norm (>100%), 
terwijl de mensen die vanuit een uitkering komen doorgaans op 60-70% van 
de produktienorm zitten. De publieke kant wil het productiegat “financieel 
bijlappen” on the job, terwijl de telers willen dat het gat aan de voorkant 
wordt gedicht (in een voortraject, aldanniet via de inzet van een 
opleidingskas); 

- Onvoldoende overdracht van cruciale persoonsinformatie vanuit de publieke 
instanties naar de telers in verband met privacyaspecten (bijvoorbeeld het 
hebben van epilepsie), waardoor spanningen kunnen ontstaan en de 
vertrouwensvraag kan opspelen als de teler verrast wordt. 

 
Hoe nu verder? 
Omdat de financiering voor het vervolg van Agriport Werkt ophoudt (de 
projectleider is in 2007 grotendeels gefinancierd vanuit het werkprogramma Noord-
Holland Werkt, zal er op korte termijn helderheid moeten komen over een 
gedragen financieringsvoorstel. 
 
Binnen de stuurgroep is afgesproken dat gemeenten, St. Poortwachter en het UWV 
nu gaan kijken of er een projectteam gevormd en gefinancierd kan worden vanuit 
de eigen geledingen. Het UWV is enthousiast en kijkt of er toch een vast persoon 
beschikbaar kan komen vanuit het UWV om in een projectteam Agriport te gaan 
zetten. Alkmaar gaat kijken of er een consulent naar voren geschoven kan worden 
die desnoods intergemeentelijk kan gaan werken. Het CWI zet zijn bemiddeling 
vanuit de uitvoering met 2 fte voort. 
  
De telers en de organisaties die samenwerken in Agriport Werkt vinden het van 
groot belang dat de vacatures bijvoorkeur vervuld worden door mensen uit Noord-
Holland Noord en waar mogelijk uit de bestanden. Uitgangspunt blijft echter dat 
Agriport Werkt zich blijft richten op de vaste vacatures. Voor piekwerkzaamheden 
en niet cyclische werkzaamheden zullen ook blijvend arbeidskrachten van elders 
worden ingezet, zoals Polen en Roemenen. 
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Huidige knelpunten: 
- Er is per januari 2008 geen financiering meer om de projectleider te 

betalen. Bovendien moet de uitvoeringsorganisatie versterkt worden; 
- Het ontbreekt aan een bestuurder die vooral de ruim 20 gemeenten kan 

binden in de regio; 
- Met de gemeenten is het niet tot een afspraak kunnen komen omtrent de 

financiering van een voorschakeltraject en de reiskosten. Hierdoor is een 
belangrijke aanvoerlijn (de bijstandspopulatie) tijdens de rit opgedroogd. 

- Maar ook de financiering voor bijvoorbeeld voortrajectkosten van mensen 
die van werk naar werk gaan en van niet-uitkeringsgerechtigden is (nog) niet 
geregeld; 

- Er ligt inmiddels een plan voor de opzet en financiering van een 
opleidingskas. Hiervoor is het echter wel noodzakelijk dat er op jaarbasis 
150 mensen hiervan gebruik gaan maken. De publieke partijen twijfelen op 
dit moment of ze die garantie kunnen geven om dit aantal de komende jaren 
te leveren. 

 
Huidige kansen: 

- De opgedane ervaringen met het MCA-model (Nedcar) en het 
werkgeversservicepunt (in Zeeland) bieden voldoende aanknopingspunten 
voor een doorstart met een stevigere samenwerkings- en projectorganisatie; 

- Invoering van rekeningrijden biedt kansen om mensen uit de pendel te 
trekken ten gunste van Agriport; 

- Met de opzet van een leerwerkbedrijf kan innovatie weggezet worden en 
een kenniscentrum ontstaan; 

- Zodra meer deeltijdfuncties beschikbaar gaan komen de komende tijd kan 
ook meer op doelgroepen als niet-uitkeringsgerechtigden ingezet gaan 
worden; 

- De telers zijn best bereid om een belangrijk deel van de proefopleiding 
(proefkas) te betalen. Ook loondoorbetaling tijdens de theoriedagen is 
bespreekbaar; 

- Er zijn genoeg ideeën gelanceerd en op hoofdlijnen uitgewerkt om op door 
te kunnen pakken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: 1. De Inzet van een 
jobcoach (die stuurt op arbeidsvaardigheden) Het UWV bekijkt op dit 
moment de mogelijkheden om die in te zetten op Agriport; 2. Een concept-
businessplan Agriportaal is opgesteld op basis van een vast bedrag per 
vacature-invulling; 3. De opzet van een administratieve club, die het werk 
rond ziekte, subsidies etc. wegneemt (Een taak die binnen het 
werkgeversservicepunt in Zeeland is opgepakt door het CWI); 4. Een 
financieringsmodel voor de opzet van een opleidingskas is in concept 
beschikbaar. 

 
Doelstelling en taak voor de komende jaren 
De komende 3 tot 4 jaar zullen er jaarlijks 500 man productiepersoneel, waarvan 
150 productiemensen (30%) in vaste dienst, 20 kader en 30 leerwerkplekken per 
jaar moeten worden geworven. 
 
Gelet op het feit dat de verwachting niet is dat de arbeidsmarkt veel zal 
veranderen, zal dit alleen lukken als we van alle kanten gaan aanvliegen, 
eendrachtig samenwerken en investeren. 
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2.4. Fora Noord-Holland Noord 
 
Met verschillende partijen is wel in de gesprekken het idee van de opzet van een 
Fonds Regionale Arbeidsmarktinitiatieven (FORA) besproken. De wenselijkheid 
wordt door velen wel gezien, maar het werd ook al snel duidelijk dat een dergelijk 
initiatief nu nog een brug te ver is. 
 
In de vorige paragraaf 2.3 rond Agriport Werkt is al duidelijk gemaakt dat er nog 
geen financieringsmodel de eindstreep heeft gemaakt, waardoor op dit moment de 
voortgang van Agriport Werkt nog onzeker is. Hiermee was het vrijwel onmogelijk 
om nog een slag hoger en abstracter te gaan zitten met de vorming van een FORA 
met voor een deel dezelfde potentiële participanten. 
 

2.5. Poortwachtercentra 
 
Het jaar 2007 was ook het jaar van het begrip Poortwachtercentrum. Het uitkomen 
van het rapport van de St. van de Arbeid in januari 2007 over de mate van 
succesvolle inspanning van het bedrijfsleven om mensen met een arbeidshandicap < 
35% te re-integreren, was de directe aanleiding tot een grote mate van 
belangstelling voor poortwachtercentra als een deel van de oplossing. Gedurende 
de hele projectperiode zijn veel telefoontjes en mails ontvangen van arbodiensten, 
re-integratiebedrijven, ondernemingen, UWV-artsen, maar ook van 
werkzoekenden, omdat ze wel via een poortwachtercentrum aan de slag wilden. De 
belangstelling van de commerciële dienstverleners had doorgaans te maken met 
het gegeven dat men via samenwerkingsconstructies de eigen diensten dacht te 
kunnen ontsluiten via poortwachtercentra. Deze contacten zijn voorlopig 
vriendelijk afgehouden. 

 
Belangen groot- en kleinbedrijf 
Duidelijk is dat de re-integratieactiviteiten (spoor 1 en 2) een belangrijk onderdeel 
zijn van de activiteiten van een Poortwachtercentrum. Het grootbedrijf heeft vaak 
voor spoor 1 alle faciliteiten in eigen huis of in elk geval onder handbereik. Grote 
nationale spelers hebben vaak eigen mobiliteitscentra. Maar voor spoor 2 moet men 
de oplossing vinden in de regio’s van de betreffende vestiging. De eigen contacten 
sluiten vaak niet aan op die van de regio. Daarom willen de grote bedrijven 
aansluiten op de PWC-achtige structuren en netwerken in de regio. Daarvoor is het 
wel nodig dat er een bepaalde mate van uniformiteit komt in de dienstverlening 
vanuit de regionale Poortwachtercentra. Immers een landelijk opererend bedrijf 
zal een zelfde soort contracten willen zien bij Poortwachtercentrum A als bij 
Poortwachtercentrum B.  
 
Voor het kleinbedrijf geldt dat naast het meeliften op de ingebrachte kennis van 
het grootbedrijf, ook juist ondersteuning kan worden geboden vanuit een 
Poortwachtercentrum voor juist ook spoor 1. Want juist de eigenaar van een 
relatief klein bedrijf moet tevens de rol van consulent invullen en raakt snel 
verstrikt in het woud van regels en voorschriften. Tijd om eens rustig een hele 
website van het UWV te bekijken heeft hij niet, want het bedrijf moet 
doordraaien. Juist een Poortwachtercentrum kan veel ergernis wegnemen door de 
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ondernemer te adviseren en te begeleiden door het hele proces van de eerste 2 
jaar van ziekte van een werknemer. 
 
Het uitvoering geven aan de Wet Verbetering Poortwachter is daarom vooral een 
probleem voor het midden- en kleinbedrijf (MKB), die vaak geen eigen P&O-er 
heeft. Het schrijven van een plan van aanpak dat aan alle eisen voldoet is 
ingewikkeld maar wel belangrijk. De Poortwachter kan daarbij ondersteunen en 
adviseren. Voor de MKB-bedrijven zijn de risico’s alleen tegen hoge premies te 
verzekeren. Daarom kiezen steeds meer bedrijven doelbewust om eigen 
risicodrager te worden in combinatie met de dienstverlening van een 
Poortwachtercentrum. 
 
Het Poortwachtercentrum constateert dat het vaak ontbreekt aan een goede 
analyse, het kost de werkgever veel tijd en door gebrek aan collegiale contacten 
komen onderlinge oplossingen onvoldoende tot stand. 
De re-integratiebureaus doen wel hun kunstje, maar missen vaak ook de regionale 
contacten om echt succesvol te zijn. Bovendien zijn de re-integratietrajecten vaak 
duur, zonder dat er garantie op succes is. Nieuw werk is ook lang niet altijd 
duurzaam, waarbij ook nog sprake kan zijn van constructies waarbij 
rechtszekerheid verloren gaat of verslechtert. (tijdelijk arbeidscontract, verlies 
aan loon of pensioenrechten). Het Poortwachtercentrum adviseert werkgevers, 
werknemers tijdig aan te melden bij het Poortwachtercentrum (tussen week 6 en 
13), waarna zo snel mogelijk een quickscan volgt. 
 
De eerste twee jaar van zijn voor risico van de werkgever. Schematisch is hieronder 
aangegeven wat er in die 2 jaar moet gebeuren. 

 
Tijdstip  Verantwoordelijke  Actiepunt 

 
Eerste ziektedag Werknemer   Ziekmelding bij werkgever 
Week 1  Werkgever   Ziekmelding bij arbodienst 
Week 6  Bedrijfsarts   Probleemanalyse en advies 
Week 8  Werkgever en –nemer Plan van aanpak opstellen 
Week 13  Werkgever   Ziekmelding bij UWV 
Elke zes weken Werkgever en –nemer Evaluatie/bijstelling PvA 
Week 52  Werkgever en –nemer Opschudmoment (grote evaluatie) 
Week 87  UWV    Toezenden WIA-aanvraag 
Week 91  Werknemer   WIA-aanvraag en re-integratie- 

       verslag naar UWV 
Week 104  UWV    WIA-keuring of herziening WAO 

 
Poortwachtercentra kunnen met hun netwerk en onafhankelijke positie oplossingen 
bieden: poolconstructies, detacheringen, leer/werkplekken, werkzaamheden 
afstemmen op de vraag (opleiden in tijden van relatieve rust en extra personeel 
inzetten op drukke momenten). 
 
PWC-dienstverlening kan doorgaans ook veel goedkoper onder andere via 
proefplaatsingen met terugkeergarantie en detacheringsconstructies. Via de 
detacheringsconstructie tot einde wachttijd kan bovendien voorkomen worden dat 
de no-risk wordt verspeeld. 



 62 

 
Voorwaarde voor een goede match is wel een goede screening en analyse aan het 
begin van het traject.  
 
Enerzijds zijn de ervaringen in Noord-Holland Noord dat de mogelijkheden in het 
eerste spoor onvoldoende benut worden. 60% van de re-integratie bij het 
Poortwachtercentrum Noord-Holland Noord zit daarom in spoor 1. Vaak worden 
bijvoorbeeld organisatieaanpassingen of aanpassingen van de het werk of de 
werkplek te weinig benut. Anderzijds ligt een arbeidsconflict op de loer als er te 
lang wordt vastgehouden aan spoor 1.  Een arbeidsconflict wordt ook vaak 
onvoldoende uitgesproken. Het 2de spoor biedt kansen om werkgever en werknemer 
dichter bij elkaar te brengen en om passend werk te vinden, dat bij de talenten en 
interesses van de werknemer hoort. 
 
Bovendien is het afscheid nemen van een oude werkgever een emotioneel proces. 
Het tijdig bespreekbaar maken en inzetten van het tweede spoor is daarom heel 
belangrijk en vergroot de slagingskans. Daarom kan het wenselijk zijn om in de 
praktijk de partner van de betrokken werknemer hierbij te betrekken. Ook is van 
belang dat alle partijen willen investeren in een nieuwe oplossing (oude werkgever, 
nieuwe werkgever en betrokken werknemer). Zijn er belemmeringen dan moeten 
die eerst goed in beeld gebracht worden en zal daarop geïnvesteerd moeten 
worden door de (oude) werkgever. Te denken valt aan interventies als scholing en 
loopbaanonderzoek.  
 
Mensen moeten er klaar voor zijn alvorens ze bij een nieuwe werkgever in het 
netwerk worden aangeboden. Bij een te grote terugval verlies je vertrouwen bij 
werkgevers. Juist op dit punt scoort het Poortwachtercentrum Noord-Holland Noord 
goed. 

 
De poortwachter, de consulent, motiveert de betrokken partijen om in beweging te 
komen. Hij wijst partijen op hun verantwoordelijkheden en rechten en 
verplichtingen. Hij is dus de spin in het web die adviseert, coacht en partijen een 
spiegel voorhoud en oplossingsrichtingen biedt. Om die rol te spelen bezoekt de 
consulent regelmatig het CWI, het UWV en de bedrijven. Zo wordt het netwerk 
onderhouden. Ook ziet hij er streng op toe dat afspraken worden vastgelegd en 
nagekomen. 

 
Ook wordt er op gelet of subsidiemogelijkheden worden benut, zoals bij het UWV 
voor een werkplekaanpassing. Ook voor het aanvragen van een 
arbeidsgehandicapte status bij het UWV (Wet REA) zijn re-integratiemiddelen 
beschikbaar. Zo kan een werknemer een beroep doen op een persoonsgebonden re-
integratiebudget bij UWV. De werkgever kan een korting krijgen op zijn WIA/WW-
premie als hij een arbeidsgehandicapte (functionele beperkingen) in dienst neemt. 

 
De verwachting is gerechtvaardigd dat de verzuimverzekeraars de komende periode 
in beweging gaan komen (investeren in schadelastbeperkingsconstructies is ook in 
hun belang). 

 
Vooral het afgelopen jaar zien we een toename van positieve transities (preventie) 
doordat werkgever/werknemers zich meer bewust worden van toekomstige 
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(probleem)situaties. Deze transities lopen soms via het Poortwachtercentrum, 
maar ook regelmatig buiten het Poortwachtercentrum om en dat is prima! 

 
Als er een wil is, is er ook vaak een weg. Dat is in Noord-Holland Noord inmiddels 
wel bewezen. Maar de volgende punten zouden daarbij wel kunnen helpen: 

 
• Het zo snel mogelijk inzetten van IRO (Individuele Re-integratie 

Overeenkomst) nog voordat men in de WW zit; 
• No-riskpolis, zou ook moeten gelden voor 2de-spoor bewegingen 

(Detachering tot einde wachttijd is het noodverband, dat nu vaak wordt 
gehanteerd in de praktijk); 

• O&O-fondsen zouden meer moeten kunnen worden benut voor 
intersectorale mobiliteit (spoor 2); 

• Het tot stand brengen van regio-CAO’s, waarin spoor 2 ook gefaciliteerd 
wordt. Dit biedt meer ruimte voor horizontale matches. (In recent 
afgesloten CAO’s zie je dat er steeds meer ruimte komt voor het recht op 
scholing). 

 
Poortwachtercentrum Noord-Holland Zuid 
De Stichting Poortwachtercentrum Noord-Holland Zuid is in maart 2007 formeel 
opgericht. Het bestuur is gevormd met ondernemers, maar ook het CWI heeft een 
plek in het stichtingsbestuur. 
Christiaan Steenbergen heeft als kwartiermaker geopereerd. Door hem zijn de 
bestaande netwerken in de regio IJmond, Zuid-Kennemerland, Amstelland en 
Meerlanden verkend. Verder is in samenspraak met VNO-NCW West en de regionale 
brancheorganisaties de deelname aan de (matchings)bijeenkomsten van het 
Poortwachtercentrum bevorderd. 
 
In het netwerk van dit Poortwachtercentrum worden 2.500 bedrijven periodiek 
aangeschreven en voor bijeenkomsten uitgenodigd. Een kern van ongeveer 300 
bedrijven is met regelmaat actief tijdens de bijeenkomsten. KLM, Schiphol en de 
bloemenveiling Aalsmeer zijn graag geziene gasten op de veilingbijeenkomsten. 
Ook CWI en UWV zijn aanwezig. De veilingbijeenkomsten worden overigens 
gecombineerd met een lunch en de behandeling van een actueel thema door een 
inleider. 
 
Verder zijn in de startfase een aantal collegiale besprekingen gevoerd om in 
aangrenzende regio’s een PWC-initiatief te ondersteunen in vooral Zuid-Holland 
(zoals in het Westland, Den Haag, Leiden, Rotterdam). 
 
Door de steun vanuit VNO/NCW en het feit dat er veel grote bedrijven zijn 
gevestigd in de regio Schiphol en Aalsmeer, heeft het Poortwachtercentrum Noord-
Holland-Zuid vooral de brug met het grootbedrijf kunnen slaan. De aansluiting van 
het MKB is hierop achter gebleven. Mogelijk komt dit door het ontbreken van een 
consulent (makelaar) en de beperktere adviserende rol vanuit dit 
Poortwachtercentrum, die juist veel meerwaarde heeft voor het kleinbedrijf, zoals 
bijvoorbeeld bij het schrijven van een plan van aanpak. 
 
Het Poortwachtercentrum Noord-Holland Zuid organiseert vooral 
matchingsbijeenkomsten (1 x per 6 – 8 weken) waarbij boventallig of (deels) 
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arbeidsongeschikt personeel wordt ingebracht, evenals de geïnventariseerde 
vacatures. Gemiddeld komen ongeveer 50 personen per keer in wisselende 
samenstelling naar deze bijeenkomsten, die het karakter van een veiling hebben. 
Er worden doorgaans 50 vacatures en 25 kandidaten per keer ingebracht. Ter 
plekke vindt de matching plaats, waarbij een arbeidsdeskundige en de 
kwartiermaker de veiling (bege)leiden. Voor ongeveer de helft van het aantal 
ingebrachte personen leidt dit tot nadere gesprekken tussen bedrijven. De 
profielen en matches die tijdens de veiling niet tot een resultaat hebben geleid, 
worden na de bijeenkomst in een overzicht geplaatst en aan alle bedrijfsadressen 
gemaild. 
 
Het is een heel “simpele en dunne formule” die goed blijkt te werken. Het doel is 
te komen tot definitieve re-integratie, maar tijdelijke detachering of het invullen 
van stageplekken en/of leerwerkplekken kan ook een (tijdelijke) oplossing zijn. 
Men beschikt bij het Poortwachtercentrum Noord-Holland Zuid niet over een eigen 
consulent. Men brengt partijen bij elkaar, partijen wisselen visitekaartjes uit en 
moeten het dan verder met elkaar ook zien “te rooien”. Dit betekent dat het 
Poortwachtercentrum Noord-Holland-Zuid geen actieve rol meer speelt na het bij 
elkaar brengen van partijen. Hierdoor ontbreekt ook een goed zicht op de behaalde 
resultaten, hoewel die er ontegenzeggelijk zeker zijn. Anders zouden de bedrijven 
ook niet in een langzaam groeiend aantal steeds weer terugkomen. Juist de rol van 
een consulent kan zijn om drempels te slechten en knelpunten met betrokkenen te 
bespreken, waardoor een (nog) hoger matchingsresultaat kan worden behaald. 
Voorbeelden van geslaagde matches hier zijn: Een oud-monteur van een 
vervoersbedrijf is administratief werk gaan doen bij een bloemenimporteur, een 
medewerkster van een ziekenhuis is gaan werken bij een kinderdagverblijf met 
daarnaast een aanvullende opleiding. Een medewerker van de wegenwacht is  
ondergebracht bij de KLM en een buschauffeur is op een school aan de slag gegaan. 
 
Ervaringen 

• Op de matchingsbijeenkomsten, die door en voor werkgevers worden 
georganiseerd, heeft men wel last van de commerciële dienstverleners, die 
de neiging hebben er “tussen te gaan zitten”; 

• Er wordt een consulent gemist die het netwerk in stand houdt, ook het MKB 
kan binden en de resultaten kan volgen en vastleggen; 

• Het aantal deelnemers aan de matchingsbijeenkomsten stijgt nog steeds, 
waardoor de groep te groot dreigt te worden en de bijeenkomst wellicht 
gesplitst moet worden om het werkbaar en effectief te houden. Er wordt 
daarom gedacht aan een splitsing voor het gebied 
Haarlem/IJmond/Beverwijk en Haarlemmermeer/Aalsmeer. 

  
Verschillen met de werkwijze van het Poortwachtercentrum Noord-Holland Zuid 
met die van het eerste Poortwachtercentrum Noord-Holland Noord 
 
De economische structuur van Noord-Holland Noord (vooral agrarisch en 
kleinbedrijf) en Noord-Holland Zuid (grootbedrijf en internationale bedrijven) 
verschilt nog al en dat uit zich in de wijze waarop beide Poortwachtercentra zijn 
vorm gegeven: 
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• Het matchen gebeurd in Noord-Holland Zuid collectief op een marktplaats en 
zonder tussenkomst van een consulent en rechtstreeks tussen werkgevers. 
Dit werkt goed bij het grootbedrijf (met een eigen P&O-afdeling). Het 
kleinbedrijf is daarom nauwelijks aangesloten, dit in tegenstelling tot Noord-
Holland Noord, waar de consulent er tussen zit als facilitator en adviseur en 
waar nieuwe en oude werkgever vaak ook geen onderling contact hebben. 
Specialistische functies blijken bij Noord-Holland Zuid minder makkelijk 
ingevuld te kunnen worden. Dit heeft ongetwijfeld met de “algemene aard” 
van matchen te maken, zonder tussenkomst van een “professional”; 

• In Noord-Holland Zuid is het niet gelukt om al een financieringsstructuur 
neer te leggen. Men heeft géén budget om een consulent en secretaresse te 
betalen. Vanuit VNO/NCW wordt nu (tijdelijk) wat secretariële 
ondersteuning geleverd en worden er wat gegevens via een excelsheet 
vastgelegd. De initiatiefnemers c.q. de bestuursleden constateren dat het 
als moeilijk, maar wel noodzakelijk wordt ervaren om een volgende 
professionaliseringsstap te maken. Het kost sommige bestuursleden nu 
gewoon teveel tijd en zonder financiële inspanningen zal de volgende stap 
niet gezet kunnen worden. De initiatiefnemers denken voor 100.000 euro de 
matchingsbijeenkomsten en een consulent voor 3 dagen in de week te 
kunnen financieren. Men hoopt 20 bedrijven te vinden die elk 5.000 euro 
jaarlijks in gaan leggen. In Noord-Holland Noord is er een andere 
financieringsstructuur. Tot en met 2007 was dat op basis van eenmalige 
bijdragen, ESF-inkomsten en projectgelden. Vanaf 2008 wordt het 
Poortwachtercentrum grotendeels gefinancierd uit de gerealiseerde 
transacties (spoor 1 en 2) en de advies- en bemiddelingsdiensten (zoals 
boetebemiddeling). De jaarlijkse kosten van het Poortwachtercentrum 
Noord-Holland Noord zijn globaal becijferd op 250.000 euro en op dit 
moment zit men op 2 bemiddelingen per week, waaruit de exploitatiekosten 
betaald kunnen worden; 

• In Noord-Holland Zuid beschikt men niet over een regionaal georganiseerde 
infrastructuur zoals in Noord-Holland Noord. 

 
Poortwachtercentrum Zaanstreek 
 
Op 25 april 2007 is een eerste startbijeenkomst belegd bij Albert Heijn in Zaandam 
(zie voor verslag bijlage 2). Drijvende krachten achter het initiatief waren vooral 
Albert Heijn en Verkade. De initiatiefgroep is mede door de inzet van een 
kwartiermaker vanuit Poortwachtercentrum Noord-Holland Noord vergroot tot 
uiteindelijk de volgende dragende partijen: 
ADM, Ahold, BAM, Evean Zorg, Forbo, Gemeente Zaanstad, Loders Crooklaan, 
Rabobank en United Biscuits/Verkade. 
 
Het oprichten van de feitelijke stichting koste meer tijd dan was verwacht. Dat had 
te maken met de gemeente (goedkeuringsprocedure via Provincie) en partijen die 
deel uitmaken van een internationale holding en “buitenlandse toestemming” 
nodig hadden. 
 
In februari 2008 is een consulent aan de slag gegaan. 
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Het Poortwachtercentrum Zaanstreek is een voorbeeld waarbij gelijk vanaf de start 
de financiering van het model is meegenomen en geregeld. Dit model staat ook 
borg voor het financieringsmodel voor de in 2008 en 2009 op te zetten regionale 
Poortwachtercentra (zie hierna). 
 
Handreiking Poortwachtercentra 
In 2007 is een PWC-format (zie bijlage 7) ontwikkeld op basis van de ervaringen in 
Noord-Holland Noord. Het werd echter wenselijk gezien om een meer professionele 
handreiking op te stellen voor regionale initiatieven. De Raad voor Werk & Inkomen 
(RWI) heeft daartoe medio 2007 het initiatief genomen. Mede op basis van het 
format van Noord-Holland Noord en de eerste ervaringen van startende 
Poortwachtercentra, is door Bureau Berenschot een handreiking opgesteld. Deze 
handreiking is op 3 december door RWI-voorzitter Jan van Zijl aan minister Donner 
aangeboden tijdens een bijeenkomst van het Poortwachtercentrum Noord-Holland 
Zuid in het Nova College te Haarlem. 
 

 
 
Foto: Ongeveer 120 aanwezigen luisteren naar Mr. Vera Dijkmans van Albert Heijn 
tijdens de startbijeenkomst op 25 april 2007 te Zaandam. 
 
Stimuleringsregeling van minister Donner 
Eind 2007 heeft minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede op 
advies van het RWI, een subsidie van 3 miljoen euro beschikbaar gesteld aan het 
Werkgeversforum Kroon op het Werk om de oprichting van regionale 
poortwachtercentra te stimuleren. Dit besluit van de minister lag tevens in het 
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verlengde van de uitspraken van de Participatietop en de in de kamer aangenomen 
motie Van Heijum/Heerts over het stimuleren van regionale werkgeversnetwerken. 
Het gaat om een eenmalige subsidie voor de duur van 2 jaar (2008-2009). 
De doelstelling is om met het cement van de minister eind 2009 een dertigtal 
poortwachtercentra te hebben draaien, die zich financieel zelf kunnen bedruipen. 
 
Op basis van de ervaringen vanaf de start begin 2004 van het Poortwachtercentrum 
Noord-Holland Noord en die van Noord-Holland Zuid (vanaf 2007) zijn inmiddels wel 
een aantal succesfactoren te benoemen vanuit het project Noord-Holland Werkt. 
We noemen er een paar: 
 
Succesfactoren: 

• Het initiatief moet echt van onderaf komen en door werkgevers zelf 
gedragen en uiteindelijk ook gefinancierd worden; 

• Tegelijkertijd is het wenselijk om uit efficiencyoverwegingen de back-
officewerkzaamheden en infrastructuur wel te standaardiseren om 
efficiënte uitwisseling van gegevens mogelijk te maken binnen de keten 
van Poortwachtercentra; 

• Vertrouwen: De commerciële trekkers moeten zich passief opstellen. Het 
initiatief moet liggen bij onafhankelijke, regionale ondernemers. 
Commerciële partijen kunnen wel bij de uitvoering worden betrokken; 

• Naast de commerciële dienstverleners, kunnen gemeenten, het CWI en 
het UWV voor Poortwachtercentra van betekenis zijn. Maar hun rol is niet 
initiërend/trekkend, dat moet echt van de betrokken regionale bedrijven 
zelf komen. Zij kunnen wel dienstig zijn aan het concept in de sfeer van 
informatie en voorlichting. Het CWI, het UWV en gemeenten kunnen in 
hun hoedanigheid als werkgever natuurlijk wel rechtstreeks in een 
Poortwachtercentrum deelnemen; 

• Voldoende diversiteit aan bedrijven is van groot belang. De regionale 
schaal moet intersectoraal werken mogelijk maken; 

• Werkgevers moeten zowel “halen als brengen” en daarmee zowel de 
eigen personele belangen, als die van de andere deelnemende bedrijven 
en instellingen dienen; 

• Een Poortwachtercentrum is een instelling zonder winstoogmerk, maar 
moet wel voldoende inkomsten genereren om in structurele zin op een 
levensvatbare wijze te kunnen opereren; 

• Het blijft daarbij lastig om het concept uit te dragen, omdat een 
Poortwachtercentrum geen instituut is en er niet per definitie produkten 
en trajecten worden verkocht. Aan de hand van praktijkvoorbeelden 
kunnen de voordelen wel vrij snel duidelijk gemaakt worden; 

• Uitgangspunt is juist door regionale samenwerking de krachten te 
bundelen voor het grootbedrijf (vooral gericht op spoor 2) en het MKB 
(zowel spoor 1 als 2); 

• Belangrijk is dat daarbij snel in simpele dingen wordt geïnvesteerd. Als 
niemand de telefoon opneemt, anders gezegd als je niet bereikbaar bent, 
verlies je snel draagvlak; 

• Je hebt een consulent nodig om hobbels tussen partijen te slechten 
(zoals arbeidsvoorwaardelijke knelpunten) en afspraken te bewaken. Dit 
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geldt zeker voor het MKB, waar de advies- en voorlichtingsfunctie van de 
consulent heel belangrijk is; 

• Monitoring: Er moet een uniform systeem komen om resultaten vast te 
leggen en te volgen; 

• Kleine en grote bedrijven moeten verschillend benaderd worden binnen 
het concept. Zwart/wit: MKB-bedrijven willen een snelle, simpele 
oplossing in de eigen regio. Het grootbedrijf wil een uniforme PWC-
dienstverlening door heel Nederland met standaardcontracten. 
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3.1. Samenwerking met het Werkgeversforum Kroon op het Werk 
 
Het Werkgeversforum Kroon op het Werk is in 2005 opgericht door kleine en grote 
ondernemingen om van elkaar te leren op het gebied van gezondheidsmanagement. 
Kernbegrippen zijn: Integratie, re-integratie en preventie van verzuim en 
arbeidsongeschiktheid. 
 
De (preventieve) activiteiten zijn dus vooral gericht op de voorkant van het proces. 
De Poortwachtercentra richten zich meer op de achterdeur, waardoor in 2007 een 
logische samenwerking is ontstaan omdat beide initiatieven elkaar goed aanvullen. 
Specifiek de directeur van Kroon op het Werk is bij diverse activiteiten in het kader 
van dit werkprogramma steeds betrokken. 
 

 
 
Het Werkgeversforum Kroon op het Werk is de subsidieontvangende partij in het 
kader van de “subsidieregeling poortwachtercentra”. 
 
Vanuit het Werkgeversforum Kroon op het Werk is begin 2008 een 
projectorganisatie opgezet. Er zullen vanaf medio februari 2008 een drietal 
kwartiermakers het land in gaan om een min of meer landelijk dekkend netwerk 
van regionale poortwachtercentra op te zetten. Deze centra moeten uiteindelijk 
gedragen worden door het regionale bedrijfsleven en de landelijke bedrijven en 
zichzelf financieel kunnen bedruipen. 
 
Daarnaast zal een facility-point opgezet worden waar de regionale 
poortwachtercentra op kunnen aantakken. Databasebeheer en website beheer kan 
daarmee gecentraliseerd worden, evenals enkele diensten zoals het opstellen van 
contracten. 
 
Wat de financiering betreft zijn de ervaringen opgedaan bij de opzet van het 
Poortwachtercentrum Zaanstreek leidend geweest. 
 
Bij de start moeten het vooral de landelijk opererende bedrijven en het regionale 
grootbedrijf zijn, die de poortwachtercentra financieel afdekken. Het MKB sluit 
aan op transactiebasis. Als een individueel Poortwachtercentrum voldoende 
succesvolle dossiers draait op jaarbasis (minimale case-omvang: 50 tot 60 
succesvolle bemiddelingen), dan kan iedereen op transactiebasis meedoen. In de 
praktijk zal moeten blijken hoe snel dit eindbeeld bereikt kan worden. De 
verwachting is dat dit per regio verschillend zal zijn. 
 
Globaal zijn de financiële uitgangspunten voor de opzet en exploitatie van een 
regionaal Poortwachtercentrum als volgt samen te vatten: 
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Opzet in hoofdlijnen 
De totale exploitatie van een Poortwachtercentrum is globaal €200.000,-/per jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De exploitatielasten bestaan uit onder andere: personele kosten (consulent en 
secretaresse), huisvestingslasten en kosten facility-point (website, 
databasebeheer, communicatie), welke kosten grotendeels pas na 2009 zullen gaan 
spelen. 
 
TNO zal het proces gaan monitoren. 

 

 

Regionaal 
Poort- 
wachter- 

centrum 

± 5 landelijke bedrijven → €20.000,- per bedrijf/per regio 

± 5 regionaal grote bedrijven → €20.000,- per bedrijf/regio 

MKB → op transactiebasis 

Organisatie + Consulent + Facility Point 
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3.2. Overzicht activiteiten en contacten 
 
Vanuit het werkprogramma zijn een 4-tal grotere bijeenkomsten georganiseerd te 
weten: 
 
25 april 2007:  Startbijeenkomst Poortwachtercentrum te Zaandam bij  
    Ahold in aanwezigheid van minister Donner; 
15 juni 2007: Mini-expertmeeting met kamerleden CDA en 

vertegenwoordigers van regionale bedrijven; 
29 september 2007: Open bedrijvendag Heerhugowaard, plus banenmarkt en  
  het symposium “Heerhugowaard werkt voor iedereen” in 

aanwezigheid van onder andere VNO-NCW-voorzitter 
Wientjes; 

10 oktober 2007:  Symposium “De wereld achter Agriport” in aanwezigheid  
  van staatssecretaris Aboutaleb. 
 
Op 17 maart 2008 is door minister Donner in het kader van de resultaten van dit  
werkprogramma een werkbezoek gebracht aan Agriport te Wieringermeer en de  
Poortwachteracademie (de leerwerkbedrijven in Heerhugowaard). 
 
Daarnaast zijn er vele minibijeenkomsten gehouden met organisaties om een  
toelichting te geven over Noord-Holland Werkt, PWC-ontwikkelingen en 
vraagsturing en samenwerking in de keten. 
Tijdens sommige van deze bijeenkomsten werden ook bedrijfsbezoeken gebracht of 
bedrijven uitgenodigd om deel te nemen aan de discussies met bestuurders en 
vertegenwoordigers van de ketenpartners. 
 
Het ging hierbij over vooral zaken als: 

• Onbekendheid met subsidies?; 
• Waar moet ik zijn met welke vraag?; 
• Het ontbreken van een vast aanspreekpunt bij UWV (accountmanager) 
• Bureaucratie; 
• Hoe bereik ik de bedrijven?; 
• Wat kan ik van de ketenpartners verwachten?; 
• Hoe zet ik een Poortwachtercentrum op? 

 
Ook werden er concrete ervaringssituaties besproken vanuit zowel de publieke kant 
als vanuit het regionaal bedrijfsleven. 
Verder is deelgenomen door de projectleider als spreker aan een aantal landelijke 
congressen, rond thema’s als WIA en passende arbeid. 
 
In bijlage 1 treft u een totaaloverzicht aan van activiteiten die georganiseerd zijn 
vanuit het project Noord-Holland Werkt of die door derden werden georganiseerd, 
maar waaraan vanuit het project Noord-Holland Werkt een bijdrage is geleverd. 
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Verder zijn er gesprekken gevoerd met onder andere: 
• Arco SZ (Peter van Eekert) 
• AWVN (Ronald de Leij) 
• BVG Franeker 
• CNV (Jaap Jongejan en Bram de Klerck) 
• COLO /Samenwerkende kenniscentra (Jan Fleer en Mérie Michels) 
• CWI (o.a. met Corine Peters en Martin Siers) 
• FNV (Ellen Deckers en Yvonne van Houdt van de vakcentrale) 
• ISD Bollenstreek 
• Kroon op het Werk (Wouter van Ginkel en Michaela van Grinsven) 
• KVK Zeeland (De heer Geertsma) 
• MCA (onder andere Theo Mensen) 
• MKB Nederland (Mariët Feenstra) 
• NCSI innovatieplatform (Michel Donners) 
• Provincie NH (zowel ambtelijk als bestuurlijk) 
• PUUR (Yvonne Beckers) 
• Radar Advies (o.a. Detry Hekman en T. Hofmans) 
• RPA Noord-Holland Noord (Sharon Smit) 
• RPA Zeeland 
• Stimulansz (Jan KlienBannink en de heer Angenent) 
• Transvorm te Tilburg 
• UWV  (o.a. met Herman Heethuis en de heer Linthorst van de RvB)  
• VNO/NCW (R. Nieuwenhoven) 
• WIZ/CWI Delft 

 
Verder is er gedurende de projectduur gesproken met: 
 

• Vertegenwoordigers van de drie SW-bedrijven in Noord-Holland Noord 
(Opmaat, WNK en Noorderkwartier); 

• Enkele gemeentebestuurders uit de regio Noord-Holland Noord; 
• Diverse PWC-initiatiefnemers uit het land; 
• en diverse regionale bedrijvenclubs als mede vertegenwoordigers van 

landelijk opererende bedrijven (zoals bouwmarkten, postorderbedrijven, 
vervoerders, zorginstellingen, banken, verzekeraars) uit heel het land. 

 
Verder zijn er zeker 200!!! reacties en verzoeken om informatie binnengekomen en 
afgehandeld bij het Poortwachtercentrum Noord-Holland Noord in het kader van 
organisaties en/of individuen die iets willen met regionale samenwerking tussen 
bedrijven. Het gaat hier om reacties van ondernemersclubs, commerciële 
marktpartijen als re-integratiebureaus, maar ook arbodiensten, bedrijfsartsen, 
UWV-deskundigen, arbeidsdeskundigen, juristen en zelfs werkzoekenden uit heel 
het land “die iets hadden gelezen over Poortwachtercentra in de regio”. 
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BIJLAGE 1: 
 
Lijst georganiseerde activiteiten en aan deelgenomen 
bijeenkomsten in het kader van het project Noord-Holland 
Werkt met als doel kennisuitwisseling en –verspreiding. 
 
Vanuit het werkprogramma NH Werkt is door 1 of meerdere personen deelgenomen 
aan: 
 
10-01-2007 Interview voor WBG-magazine (Westfriese Bedrijvengroep) over 
Poortwachtercentrum 
 
15-01-2007 Presentatie voor Osse ondernemers en wethouder EZ Oss over PWC-
aanpak te Oss. 
 
18-01-2007 Telefonisch interview met Wibo Algra van Dagblad Trouw over PWC-
ervaringen. 
 
24-01-2007 Kenniskaartbijeenkomst BKWI te Amsterdam, georganiseerd door de 
Argumentenfabriek inzake werkgeversbenadering. (Dit heeft geleid tot de 
kenniskaart Werkgeversbenadering). 
 
29-01-2007 Interview, informatiegesprek met werkgroep werkgeversbenadering 
met delegatie vanuit SZW te Utrecht in het kader van de inventarisatie van 
informatie over praktijkervaringen op het terrein van werkgeversbenadering. 
 
14-02-2007 Radio-interview te Amsterdam bij Business Nieuws Radio/Fin. Dagblad 
over “werk”. Ook aanwezig o.a. Mariët Feenstra van MKB Nederland. 
 
20-02-2007 Interview jet Fenneke v.d. Aa (van Geknipt voor de juiste baan) te 
Heerhugowaard over vraaggestuurd werken/Poortwachtercentrum voor blad 
“Match” 
 
28-02-2007 Telefonisch interview voor arbeidsmarkt-journaal CWI  
 
15-03-2007 Ketencafé Werkgeversbenadering te Den Haag, Spui 185 
 
20-03-2007 Deskundigenbijeenkomst van Werk naar Werk bij RWI te Den Haag. 
Inleiding gehouden over PWC-concept  
 
27-03-2007 Interview in Nieuwspoort Den Haag met NRC-journalist Claudia 
Kammer t.b.v. achtergrondartikel over Poortwachtercentra in Nederland  
 
12-04-2007 (13:30 – 17:00) Bezoek SZW-accountmanagers UB met bezoek 
aan bedrijf Nic. Oud + presentatie Poortwachtercentrum 
 

19-04-2007 Presentatie Agriport Werkt aan landelijke UWV-managers op Agriport  
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25-04-2007 Startbijeenkomst Poortwachtercentrum Zaanstreek bij Ahold met 
bezoek minister Donner (zie verslag) 
 
09-05-2007 Informatiebijeenkomst te Alkmaar over Agriport Werkt samen voor 
mensen van Sociale Diensten, CWI en UWV in Noord-Holland Noord te Alkmaar 
 
23-05-2007 Presentatie 2de spoor re-integratie en project NH Werkt in HR Theater 
Gezond in Bedrijf 2007 in Jaarbeurs Utrecht 
 
24-05-2007 Gesprek over project See Me bij Radar Advies te Amsterdam (pilot met 
UWV in Amsterdam en Alkmaar) 
 
30-05-2007 Uitreiking te Amsterdam Kroon op het Werkprijs 2007 
 
04-06-2007 Discussiebijeenkomst met staatssecretaris Aboutaleb in de Flevopolder 
over Ondernemerschap, georganiseerd door SZW 
 
12-06-2007 Filmopnamen Regio22-televisie over 2de spoor-reïntegratie via 
Poortwachtercentrum 
 

15-06-2007 Mini-expertmeeting met kamerleden CDA en vertegenwoordigers 
regionale bedrijven (zie verslag) 
 

18-06-2007 Symposium SZW “Ontkokerde overheid, een kwestie van v(erb)inden” 
 
20-06-2007 Bijeenkomst van de Sociaal Fonds Taxi over verzuim en arbo 
 
26-06-2007 Klankbordgroep van RWI te Utrecht inzake uitrol Poortwachtercentra 
en landelijke leidraad/handreiking 
 
29-06-2007 Presentatie in Hotel New York te Rotterdam. Onderwerp “van werk 
naar werk en regionale en intersectorale arbeidsmarktinitiatieven” in het kader van 
sociale innovatie en regionale arbeidsmarkt georganiseerd door het NCSI. 
 
23-08-2007 Overleg met de heer Linthorst van de RvB UWV over 
mogelijke samenwerking en ontwikkelingen in de keten 
 
04-09-2007 Deskundigenpanel vraaggericht werken op de regionale arbeidsmarkt 
(leeratelier SZW) te NSOB te Den Haag 
 
11-09-2007 Presentatie over 2de spoor re-integratie en NH Werkt op Congres 
Passende Arbeid te Jaarbeurs Utrecht 
 
12-09-2007 Presentatie voor Ondernemersclub Harderwijk te Heerhugowaard over 
Poortwachtercentrum en samenwerking 
 
17-09-2007 Bezoek aan samenwerkende bedrijven in Tilburg (Otto, Fuji, CZ) over 
samenwerking tussen grote bedrijven. 
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20-09-2007 Presentatie over vraaggestuurd werken en samenwerking publiek-
privaat op ministerie SZW voor MT en medewerkers directies 
 
29-09-2007 Open bedrijvendag Heerhugowaard + banenmarkt (zie verslag) 
 
04-10-2007 Presentatie Poortwachtercentrum-concept en vraagsturing voor RPA en 
Tilburgse ondernemers georganiseerd door Transvorm te Tilburg 
 
10-10-2007 Symposium De Wereld achter Agriport (zie verslag)  
 
10-10-2007 Officiële startbijeenkomst Poortwachtercentrum Zaanstreek 
(oprichting stichting)  
  
19-10-2007 Bezoek delegatie SZW, UWV en de Sociale Dienst Hilversum en ISD 
Bollenstreek in gesprek met werkgevers in Noord-Holland Noord over 
dienstverlening en werkgeversbenadering op Poortwachtercentrum Noord-
Holland Noord  
 
07-11-2007 WIA Congres 2007, inleiding gehouden over 2de spoorreïntegratie te 
Bussum (in ’t Spant) 
 
08-11-2007 Netwerkdag georganiseerd door Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in 
de penitentiaire inrichting Nieuwersluis. Inleiding gehouden over 
werkgeversnetwerken zoals Poortwachtercentra 
 
12-11-2007 Regiowerktop georganiseerd door SZW te Terneuzen  
 
03-12-2007 Matchingsbijeenkomst Poortwachtercentrum N-Kennemerland / 
aanbieding RWI rapport “Handreiking Poortwachtercentra” aan minister Donner bij 
het Nova College 
 
12-12-2007 Startbijeenkomst Poortwachterplatform Rotterdam bij het 
Havenbedrijf Rotterdam 
 
18-12-2007 Bijeenkomst VNO/NCW inzake samenwerking met het Grootbedrijf en 
Poortwachtercentra in de Malietoren te Den Haag 
 
08-02-2008 Thematafel en arbeidsmarkt Noord-Holland Noord georganiseerd door 
het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de Provincie Noord-Holland 
 
17-03-2008 Werkbezoek van minister Donner aan Noord-Holland Noord waarbij 
onder andere één van de leerwerkbedrijven is bezocht in het kader van de 
Poortwachteracademie, alsmede de grootschalige glastuinbouw op Agriport 
 
22-04-2008 Presentatie successen en ervaringen Noord-Holland Werkt op het 
ministerie van SZW voor vertegenwoordigers van het ministerie SZW, ketenpartners 
en werkgevers in het kader van de uitkomsten van het IWI-rapport “Matchen van 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt”. 
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BIJLAGE 2: 
 
Verslag startbijeenkomst Poortwachtercentrum Zaanstreek 
bij Albert Heijn d.d. 25 april 2007 te Zaandam 

       
Opening en woord van welkom - De heer L.J.A.P.M. de Baets, directeur Personeel 
& Organisatie Ahold Nederland 
 
De  heer De Baets heet de aanwezigen van harte welkom namens Ahold/Albert 
Heijn Company, waaronder ook Etos, Gall & Gall en de Ahold Coffee Company 
vallen.  Aangegeven wordt dat de beweging van verzorgingsstaat naar 
participatiestaat is ingezet en dat Ahold met 65.000 werknemers zich nadrukkelijk 
verantwoordelijk voelt om hierin een bijdrage te leveren. 
Zo zet Ahold zich actief in om autochtonen en allochtonen een gelijke kans te 
bieden. Men heeft hiervoor de Diversity Award ontvangen. Ook streeft Ahold er 
naar mensen met lichamelijke of geestelijke beperkingen de kans te bieden deel te 
nemen aan het arbeidsproces. In dit kader heeft Ahold recent afspraken gemaakt 
met USG Restart – hier ook aanwezig vanmiddag – dat Wajongers helpt zo goed 
mogelijk te functioneren binnen ons bedrijf. Ook heeft Ahold zich recent 
verbonden aan het project Emma-at-work. Op grond van dit initiatief van het 
Emma-kinderziekenhuis wordt chronisch zieke jongeren de kans geboden via een 
stageplek werkervaring op te doen, ondanks de beperkingen die hun ziekte nu 
eenmaal met zich brengt. Aangegeven wordt dat er veel aandacht wordt besteed 
een preventie en begeleiding van zieke mensen binnen het bedrijf. De oplossing 
kan echter niet altijd binnen het eigen bedrijf gevonden worden, gelet op 
bijvoorbeeld de fysieke beperkingen van iemand, de factor arbeidssatisfactie (werk 
mag niet te eenzijdig zijn) of het economisch aspect (een medewerker moet wel 
voldoende toegevoegde waarde leveren in relatie tot de ontvangen beloning). 
 
Ahold is tevreden over de nieuwe arbeidsongeschiktheidswetgeving die eind 2005 
van kracht werd. De wetgeving bevat voldoende prikkels om medewerkers naar 
arbeidsvermogen in te zetten. Het verzuim daalt dan ook nog steeds. 
Gewaarschuwd wordt voor teveel compenserende CAO-afspraken, die eerder tot 
een stijging van het aantal arbeidsongeschikten en een toename van het 
ziekteverzuim zal leiden. 
Ook ontslagbeperkende maatregelen (of zelfs een ontslagverbod), hoe goed bedoelt 
ook, zullen desastreus uitwerken en alleen maar leiden tot parkeerbanen en 
vensterbankklussen. 
 
Het gaat erom om de werknemer en zijn talenten tot zijn recht te laten komen. De 
reguliere re-integratiemarkt geeft niet altijd de gewenste resultaten, reden 
waarom we ook bij het Poortwachtercentrum Noord-Holland Noord zijn 
uitgekomen. Dit centrum brengt op regionaal niveau kennis van de arbeidsmarkt en 
sociale zekerheid, alsmede vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar. De 
regionale oriëntatie past precies bij de aanbevelingen van onder meer: 
de Stichting van de Arbeid, MKB-Nederland en de Commissie Werkend Perspectief,  
die in recente rapporten stellen dat de oplossing op locaal en regionaal niveau 
moet worden gezocht. 
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Ahold hoopt met de inzet voor het Poortwachtercentrum Zaanstreek ook een 
belangrijke duw in de richting te kunnen geven van een verdere uitrol van het 
concept naar andere regio’s. Samenwerking daarbij met de ketenpartners CWI en 
UWV en het halen en brengen is daarbij van groot belang. Ahold zal daarom zeker 
meewerken om ook vacatures en stageplekken in te brengen in het concept. Ahold 
is daarom blij dat zij als gastheer mag optreden en gelooft in de participatie-
maatschappij, met het oog op goed werkgeverschap. Men gelooft dat werkgevers 
en medewerkers samen profijt hebben van het beter benutten van 
arbeidsmogelijkheden in plaats van het diskwalificeren op basis van 
onmogelijkheden. Ahold wenst het Poortwachtercentrum dus veel succes! 

 
Introductiefilm, werkwijze, resultaten en ervaringen Poortwachtercentrum 
Noord-Holland Noord - De heer A.E. Joosse, voorzitter St. Poortwachter 
 
Na het tonen van een 3-minutenfilmpje over het Poortwachtercentrum Noord-
Holland Noord is het woord aan bestuursvoorzitter Joosse. Hij geeft aan dat de 
introductie van de Wet Verbetering Poortwachter (april 2002) de aanleiding is 
geweest tot het oprichten van de Stichting Poortwachter. Ondernemer Jan Harder 
kwam in West-Friesland met de vraag om een arbeidspool en daarmee zijn we aan 
de slag gegaan. Het MKB voelde als eerste die problematiek en dat heeft direct 
geleid tot de verdere groei van het Poortwachtercentrum en het aanboren van 
nieuwe markten. Het Poortwachtercentrum is uitgebouwd tot een vraaggestuurd 
regio-instrument. De diensten die worden verleend zijn o.a.: informatieloket op 
het gebied van de sociale zekerheid, re-integratie spoor 1 en 2, bemiddeling 
(collegiale uitleen, personeelspool, opleiding), vacaturebemiddeling / 
vacaturebank, verzuimcentrum, realisering leer/werkplekken en 
leer/werkbedrijven. 
Een voorbeeld van collegiale uitleen was een politieman die op een kermis in 
elkaar geslagen was en niet meer de straat op kon. Deze is ingezet in een 
ziekenhuis, waar men veel last had van diefstal en criminaliteit. Hij heeft daar een 
veiligheidsproject opgezet en vanuit deze rustige omgeving gewerkt aan zijn eigen 
herstel om vervolgens weer terug te keren bij de politie in zijn oude functie. 
 
Verder worden er ongeveer 1 keer in de 2 maanden in de drie kringen P&O-
overleggen gehouden in de regio waar kennis wordt uitgewisseld, specifieke 
knelpunten worden besproken en matches worden gemaakt. Ook zijn de P&O-
overleggen een klankbord voor het bestuur om haar visie op de toekomst te 
bepalen. 
Het werkgebied is globaal van Zaandam t/m Texel. Inmiddels zijn 4.000 bedrijven 
aangesloten bij het Poortwachtercentrum en zijn er 120 leerwerkplekken (in de 
lastige doelgroep: <23 jaar met schooluitval e.d.) en 500 reïntegraties (60% spoor 
1, 30% spoor 2) gerealiseerd. Daarnaast hebben nog ongeveer 100 transities 
plaatsgevonden. Ook zien we dat er steeds meer collegiale consultatie plaats vindt. 
Het Poortwachtercentrum werkt ook zelfsturend; er vinden ook steeds meer 
matches buiten het Poortwachtercentrum om plaats. Prachtig toch! 
De ervaring van het Poortwachtercentrum is dat werkgevers veelal hun 
verantwoordelijkheid nemen. Om het vertrouwen niet te schenden stuurt het 
Poortwachtercentrum dan ook alleen gemotiveerde mensen die van voldoende 
kwaliteitsniveau zijn. Daar wordt in het voortraject veel aandacht aan besteed. 
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De verplichte sollicitaties zijn dan ook een ergernis voor veel werkgevers. Men wil 
dat hun vraag centraal staat en dat er goede mensen aan de poort worden afgezet. 
Binnen het Poortwachtercentrum gaat en dan ook om het halen en brengen van 
mensen. Als we een situatie voor een werkgever hebben opgelost, dan verwachten 
we dat hij zijn vacatures ook eerst bij ons aanmeldt. Zien we desondanks een 
advertentie in de krant, dan gaan we ook gelijk direct met hem bellen. Met zowel 
het CWI als het UWV wordt goed samengewerkt, maar ook met landelijke partijen 
als VNO-NCW, MKB-Nederland, RWI, ministeries en sociale partners. Specifieke 
deskundigheid (bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige) wordt ingeschakeld als dat 
nodig blijkt te zijn. We werken dus “net”, maar werken is ook netwerken. 
 
De basisopzet van het Poortwachtercentrum bestaat uit twee krachten, de 
consulent en een secretaresse. Beiden worden ingehuurd en zijn de uitvoerende 
krachten. De consulent is de feitelijke poortwachter. De poortwachter kan 
ongeveer een caseload aan van 50 – 60 situaties. Een ervaren poortwachter nog wat 
meer … 
 
Daarboven staat een zesmans-bestuur, met elk vertakkingen naar de publieke en 
private partijen en elk met hun eigen netwerk. In de toekomst is het wellicht 
wenselijk om een directeur aan te stellen die meerdere Poortwachtercentra 
aanstuurt. De jaarlijkse exploitatielast is ongeveer 250.000 euro. De organisatie 
kan in een stichting- of coöperatievorm worden gegoten. 
 
Het gaat dus om: waar ligt de vraag? Het Poortwachtercentrum heeft daarbij een 
makelaarsfunctie in de regio. Uitgangspunt is om zaken te mobiliseren om daarmee 
de vraag te kunnen invullen. Ook de inzet van de huidige arbeidsreserve is hard 
nodig. 
 
Houd het Poortwachtercentrum wel klein en praktisch, maak er met andere 
woorden geen instituut van en deel kennis met anderen! 
 
Tenslotte 3 voorbeelden van geslaagde re-integratie: 
 
Een taxichauffeuse, ouder dan 50 jaar, is op de loonadministratie van een 
accountantsbureau terecht gekomen, ook al was de vacature: “junior-
loonadministratrice”. 
 
Een 59-jarige vrouw met een spierziekte kon niet langer 2 dagen per week op de 
administratie van een school werken en is nu 1 dag per week gastvrouw en 
kookmoeder bij een zorginstelling (schadelastbeperking 50%). 
 
Een topdrukker actief in het middenkader kreeg een zware burn-out en is nu 
rattenvanger en wil absoluut niets anders meer! 
 
Vanuit de zaal wordt gevraagd hoe het Poortwachtercentrum Noord-Holland Noord 
wordt gefinancierd. 
Aangegeven wordt dat voorheen uit eenmalige subsidies en ESF-bemiddelingen 
rond opleidingen inkomsten werden gegenereerd. Ook wordt een deel van het 
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organisatorisch vermogen op het uitvoeren van projecten van bijvoorbeeld de 
Provincie weggeschreven. In de nabije toekomst zal dit anders gaan. 
 
Inleiding minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid –  
Mr. J.P.H. Donner 
 
Minister Donner geeft aan dat er vandaag in de Tweede Kamer over “de Polen” is 
gesproken en dat een ruime meerderheid heeft aangegeven dat de grenzen open 
kunnen. 
 
De heer Donner verwijst naar het eerste deel van de verzamelalbums (1906) van 
Jac. P. Thijsse, waarmee Verkade wereldberoemd in Nederland werd. In het eerste 
deel, Lente, beschreef hij hoe de boerenzwaluwen in deze tijd van het jaar aan 
hun nesten bouwen. 
  
“Bij tientallen verdringen zij zich om de vette modderranden van plassen, zoekend 
naar geschikte specie voor den opbouw van het nest. De meeste vogels werken 
alleen in de morgenuren van vieren tot negenen, maar de zwaluwen zijn bij 
gunstige omstandigheden den ganschen dag bezig met bouwen en bouwstof 
verzamelen.” 
  
Zoals Jac. P. Thijsse keek naar de bedrijvige boerenzwaluwen, zo kijk ik naar de 
pioniers van het Poortwachtercentrum die bezig zijn iets nieuws te bouwen. 
Het Poortwachtercentrum is een voorbeeld van een vernieuwend initiatief waar we 
in het Nederland van nu behoefte aan hebben. Het blijkt ook een vruchtbaar 
initiatief. Bij het eerste Poortwachtercentrum, in Noord-Holland Noord, zijn ruim 
4000 bedrijven aangesloten en zijn al meer dan 500 geslaagde re-integraties 
uitgevoerd, waarbij ongeveer 30 procent van de werknemers van werkgever 
wisselde. 
Dat laatste is één van de winstpunten van dit werkgeversinitiatief. Er zijn twee 
werkgevers met een probleem. De één heeft een vacature. De ánder heeft een 
werknemer voor wie, meestal door gezondheidsproblemen, geen geschikte 
arbeidsplaats meer is. Het Poortwachtercentrum brengt de één met de ander in 
contact, zodat ze elkaar kunnen helpen.  
  
Zo maak je van twee problemen twee oplossingen. Het verbinden van vraag en 
aanbod gebeurt langs korte lijnen en vraagt om veel kennis van de bedrijven en de 
arbeidsmarkt in de regio. De sleutel van het succes zit ‘m voor een belangrijk deel 
in het kleinschalige en regionale karakter.  
  
Het moet niet té kleinschalig worden. Het is belangrijk dat er méérdere soorten 
bedrijven en branches bij een Poortwachtercentrum betrokken zijn. Want hoe 
gevarieerder het aanbod, hoe groter de kans dat werknemers die hun oude vak niet 
meer kunnen uitoefenen, in een andere sector aan de slag kunnen.  
 
De gevolgen van de demografische ontwikkelingen laten zich ook gelden. In 
bepaalde branches valt tot 50% vrij. Hoe wordt dat ingevuld en hoe gaan we de 
mensen daarvoor opleiden? Het gaat dus om re-integratie, kennis en vaardigheden 
bijhouden en talenten gebruiken en ontwikkelen. Een goede bemiddeling en een 
bewaking van de poort. 
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Het is goed om te zien dat het zich hier in de Zaanstreek niet beperkt tot 
ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, maar dat ook bedrijven als Ahold, TNT 
en Verkade meedoen. Het is wel zo dat vooral kleinere ondernemers vaak behoefte 
hebben aan ondersteuning door een Poortwachtercentrum. Maar het is een 
verrijking als er ook gróte bedrijven bij betrokken zijn. Die hebben er niet alleen 
zélf baat bij, ze verbreden ook de basis van het Poortwachtercentrum. En hoe 
breder het draagvlak, hoe groter de kans op succes. 
  
Aan de andere kant, zo wordt gewaarschuwd, moet het allemaal niet té groot 
worden, want dan wordt het te log en te anoniem. Juist de kleinschalige en 
regionale aanpak maakt maatwerk mogelijk. 
  
De kracht van het Poortwachtercentrum zit ‘m, wat mij betreft, in de eenvoud van 
het idee. Dat is vaak zo met gouden ideeën. Kijk maar naar de albums van Verkade 
en de bonuskaart van Albert Heijn. Simpele ideeën die succesvolle klantenbinders 
werden. 
  
Daarmee ben ik terug bij het Verkade-album, waarin Jac. P. Thijsse bewonderend 
de vogelnesten van het voorjaar beschrijft: "Heerlijk om naar te kijken, maar je 
moet ze eigenlijk niet aanraken.” 
  
Als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heb ik de neiging ook zo te 
kijken naar de poortwachtercentra. De verantwoordelijkheid op dit terrein ligt 
primair bij werkgevers en werknemers. Als minister geef ik werkgevers en 
werknemers graag het vertrouwen en de ruimte om hun verantwoordelijkheid te 
nemen.  
Vandaag zien we hier ook dat werkgevers beréíd zijn dat te doen, door zelf te 
bouwen aan een centrum om ondernemers te ondersteunen bij de uitvoering van 
de Wet Verbetering Poortwachter.  
  
Eén zwaluw maakt natuurlijk nog geen zomer, maar er lijkt hier toch iets moois te 
groeien. Zieke werknemers die door werkgevers van werk naar werk worden 
begeleid. Zo worden mensen in staat gesteld om te blijven participeren en 
productief te blijven. Dat is de toch de kant die we samen op willen?  
  
Ik heb eerder, in de Tweede Kamer, gezegd dat ik niet van plan ben de 
poortwachtercentra structureel te subsidiëren. Daar kom ik hier vandaag niet op 
terug. Ik zou mezelf daarmee in de nesten werken… Maar ik wil, in de woorden van 
Jac. P. Thijsse, wel zeggen dat ik bereid ben om, als het nodig mocht zijn, in 
samenspraak met de sociale partners, te zoeken naar “geschikte specie voor de 
opbouw” van poortwachtercentra. 
  
Ik wens u veel succes met dit initiatief. 
 
Naar een Poortwachtercentrum voor de Zaanstreek - Mevrouw V.E. Dijkmans, 
manager Arbeidszaken Albert Heijn en de heer J. Klaver, kwartiermaker 
Poortwachtercentrum 
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Mevrouw Dijkmans geeft aan dat het beleid binnen Albert Heijn bij preventie 
begint. Het makkelijk maken om mensen een gezonde leefstijl te laten kiezen. 
Toch zullen er altijd mensen uitvallen wegens ziekte of gebrek. Van daaruit wordt 
verder gehandeld in de volgorde: 

- re-integratie eigen functie, eigen werkgever; 
- re-integratie andere functie, eigen werkgever; 
- re-integratie andere functie, andere werkgever. 

 
Ook wordt sterk gelet op de arbeidssatisfactie. Eenzijdige belasting moet 
voorkomen worden, want het leidt ook tot belasting van de ander. Met de inzet van 
een arbeidsdeskundige en het opstellen van een arbeidsdeskundigenrapport worden 
eerste alle mogelijkheden binnen het bedrijf benut. Pas daarna gaan we extern. 
 
De resultaten van de re-integratiebureaus zijn beperkt.  
We zien dat mensen het liefst in hun vertrouwde omgeving blijven werken. Ze 
hebben hier ook hun huis. Je wereld verplaatsen betekent nogal wat, vandaar dat 
we oplossingen bij voorkeur zoeken in aansluiting met werkgevers in de regio. Dit 
ook in de lijn van de visie van de Stichting van de Arbeid, MKB Nederland en de 
commissie het Werkend Perspectief die constateren dat veel gebeurt op de schaal 
van de regio. Dan moet er overigens wel voldoende diversiteit aan functies zijn. Dit 
betekent dat bundeling van krachten van regionale en lokale ondernemers 
onderling nodig is. 
 
Het Poortwachtercentrum zal daarbij niet de oplossing zijn voor alle problemen. De 
verwachting is wel dat kleinschaligheid en solidariteit uiteindelijk leidt tot meer 
resultaat. Albert Heijn is bereid de handschoen op te pakken en zowel vacatures, 
stageplaatsen als kennis in te brengen. Daarmee hopen we tot een succesvol 
Poortwachtercentrum te komen met een eigen signatuur, maar ook met de ambitie 
om dit verder te verspreiden naar meer regio’s. 
 
Daarvoor zijn wel enige gezamenlijke uitgangspunten nodig en een plan van 
aanpak. Daarmee geef ik graag het woord aan Jos Klaver, voormalig medewerker 
van Shell, projectleider op Agriport A7 en kwartiermaker voor het 
Poortwachtercentrum Zaanstreek. 
 
Jos Klaver geeft aan dat het belangrijk is om een initiatiefgroep te hebben met een 
aantal echte trekkers vanuit de bedrijven. Maar ook de ketenpartners als 
expertisebureaus moeten er gelijk bijgetrokken worden. Over de organisatie en de 
verantwoordelijkheden moeten afspraken gemaakt worden met heldere 
rapportagelijnen. Vervolgens zullen diverse bedrijven en bedrijfsverenigingen 
bezocht gaan worden. Ook zullen er diverse voorlichtingsbijeenkomsten worden 
gehouden. Het organiseren van een eerste P&O-overleg is belangrijk, waar een 
specifieke casus kan worden behandeld, waar actuele onderwerpen kunnen worden 
besproken, waar instrumenten kunnen worden ontwikkeld en waar matching kan 
plaatsvinden. 
 
Na 3 maanden kan de overdracht plaatsvinden en afhankelijk van de eerste 
ervaringen kunnen afspraken bijgesteld worden. Ook de rollen in de organisatie 
kunnen dan conform het PWC-format worden vastgelegd. Ook de personele 
invulling wordt vervolgens gerealiseerd. 
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Vervolgens is het belangrijk om aan het netwerk te blijven werken. Eventueel kan 
daarbij op coördinatie vanuit het Poortwachtercentrum Noord-Holland Noord 
worden teruggevallen. Wees ook vooral niet bang om te experimenteren. 
Cruciaal is de combinatie: consulent als poortwachter, de P&O-overleggen en de 
projecten. 
 
Natuurlijk zullen er ook wel eens problemen ontstaan. Bijvoorbeeld rond 
salarisverschillen. Daarbij zal bereidheid moeten zijn tussen alle betrokken 
partijen (vaak 3 tot 4) om dit knelpunt te slechten. Het hebben van een regio-CAO 
zou daarbij overigens al heel wat op kunnen lossen. 
 
De heer Krijnsen (RBO Groningen) omarmt de PWC-ontwikkeling en geeft aan dat 
hij in Groningen met personeelsdiensten op de schaal van parkmanagement op een 
vergelijkbare manier opereert. Hij constateert dat het MKB geen P&O-
functionarissen heeft en dat  middelgrote bedrijven P&O-ers inmiddels ook voor 
bijvoorbeeld 3 tot 4 uur in de week laten werken voor het kleinbedrijf. 
 
Mevrouw Andriessen (TNO) vraagt of er ook wordt samengewerkt met het Regio 
College? 
Hierop wordt bevestigend geantwoord. 
 
Landelijke samenwerking Werkgeversforum Kroon op het Werk en St. 
Poortwachter - De heer W. van Ginkel, directeur Werkgeversforum Kroon op het 
Werk 
 
De heer Van Ginkel geeft aan dat het Werkgeversforum Kroon op het Werk 
voortkomt uit de commissie het werkend perspectief. Er wordt vooral ingezet op 
gezondheidsmanagement, de voorkant van het proces. Het Poortwachtercentrum 
houdt zich vooral bezig met de achterkant. In dat opzicht sluiten beiden goed op 
elkaar aan. 
 
Het Werkgeversforum Kroon op het Werk heeft inmiddels 60 leden, dwars door alle 
bedrijvigheid heen. Belangrijk is ook dat kennis terug wordt gesluisd naar de leden. 
 
Kroon op het Werk is inmiddels in 6 tot 7 regio’s geweest om de ervaringen van het 
Poortwachtercentrum Noord-Holland Noord uit te dragen. Voorbeelden zijn: 
Utrecht (Albron), Weert (Trespa) en Zuid-Limburg (Heerlen). Er zijn ongeveer 4 
Poortwachtercentra van start, onder andere in Noord-Holland Zuid 
(Haarlemmermeer). 
 
De vraag is nu: hoe organiseer je nu je netwerk? Daarvoor is het noodzakelijk dat 
het klein- en het grootbedrijf de krachten bundelen, op het gebied van human 
resources en het organiserend vermogen. Een Poortwachtercentrum moet organisch 
groeien, maar er moeten wel af en toe voedingsstoffen worden toegevoegd. 
Uniformiteit, kwaliteit en sturend vermogen zijn belangrijke uitgangspunten en 
voorwaarden. 
 
Er wordt nadrukkelijk gedacht aan de opzet van een startfonds. Uitgangspunt is dat 
Poortwachtercentra kunnen lenen ten lasten van dit startfonds en als ze eenmaal 
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goed draaien de lening weer kunnen aflossen. Toch kijken we ook een beetje naar 
de overheid. Minister Donner heeft geen toezeggingen gedaan, maar wel 
aangegeven te willen helpen de bakstenen aan elkaar te metselen, dus dat voelt 
goed. 
 
Verder willen we graag helpen een internetportaal en een kenniscentrum (de 
Kroonwachter) te helpen opzetten. Belangrijk om kennis te ontsluiten tussen de 
Poortwachtercentra en de regio’s. 
Daarvoor is het noodzakelijk de coördinatoren van de verschillende initiatieven bij 
elkaar te gaan brengen. Een denktank, waarbij we elkaar gaan voeden. Met de 
Raad voor Werk & Inkomen (RWI) is ook inmiddels verkennend gesproken. 
Heijmans uit Rotterdam is al enthousiast en wil praten. Ik zou zeggen: meldt u 
verder aan! 
 
Afsluiting en borrel 
 
Middagvoorzitter De Baets dankt iedereen voor zijn inbreng en komst. Hij 
constateert dat er veel initiatieven gaande zijn en nodigt de aanwezigen graag uit 
voor een borrel om hierover verder van gedachten te wisselen. 
 
Naast het Poortwachtercentrum Noord-Holland Noord werd deze bijeenkomst 
mede mogelijk gemaakt door: 
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BIJLAGE 3: 
Verslag mini-expertmeeting AZ-stadion d.d. 15 juni 2007 te 
Alkmaar 
Aanwezig: Eddy van Hijum, Elly Blanksma, Pieter van Geel, Cecile Heemels, 
Sybrinne van den Beukel, Nic van Holstein (allen CDA Tweede Kamer), Ina 
Mouthaan, Mieke Smit, Peter Watsing (allen Balans Schoonmaak- en 
bedrijfsdiensten), Wouter van Ginkel (Werkgevers-forum Kroon op het Werk), Arjan 
Gottmer, Peter van Workum, Simon Leijenaar (allen Arpe BV), Karin Kuiper (MKB 
Ned.), Rein Aarts (ORAM), Jan Jacob Beelaerts van Blokland (VNO-NCW West en 
Poortwachtercentrum Zuid-Kennemerland), Simon Binnendijk (wethouder EZ 
Alkmaar), Henk Adriaanse (Tetrix), Erik Joosse, Piet Kamminga 
(Poortwachtercentrum Noord-Holland Noord), Arthur Helling (Poortwachtercentrum 
Noord-Holland Noord/projectleider Noord-Holland Werkt) 
    
Opening en woord van welkom - De heer Erik Joosse heet allen van harte welkom 
en geeft een korte inleiding omtrent de ontstaansgeschiedenis van het 
Poortwachtercentrum vanuit Heerhugowaard. 
 
Arpe BV (Groothandel in Tuinmaterialen) geeft aan in 2001 te zijn begonnen met 
niets. Naar een moeilijke startfase in verband met de economische situatie in 
Nederland ontstond vanaf 2004 langzaam een groei, waardoor er ruimte ontstond 
om een eigen productielijn op te zetten met grondfolie. Innovatie is heel 
belangrijk, de tuinbranche wil elk jaar wat nieuws. Het vinden van de juiste 
subsidie was lastig, voor de WBSO voor speur- en ontwikkelingswerk 
(technologiesubsidie) was men net te laat. Later heeft men bij een nieuwe 
aanvraag wel gebruik kunnen maken van deze mogelijkheid. 
In eerste instantie is de groei opgevangen door te werken met uitzendbureaus. 
Maar de ervaringen waren niet altijd even gelukkig. Mensen kwamen te laat, 
maakten veel fouten. In 2005 kwam men in contact met het Poortwachtercentrum 
“via-via”. Men kon iemand gratis krijgen in traject gedurende de eerste 3 maanden 
(inclusief een vergoeding voor de reiskosten). Dit was aantrekkelijk. 

  
 
Foto 1: De mannen van Arpe BV. Foto 2: De CDA-delegatie 
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Zo is men aan Ed gekomen, een dakdekker die 100% afgekeurd was voor zijn oude 
functie in verband met zijn enkel. Begin 2007 is men verhuisd van Alkmaar naar 
Wieringerwerf en heeft men een nieuw pand betrokken. 
 
Aanwezig is ook Simon Leijenaar. Hij geeft aan bij zijn oude werkgever als 
chauffeur te hebben gewerkt, maar door knieklachten kon hij uiteindelijk daar zijn 
functie niet behouden. Simon heeft een technische achtergrond en is nu ingezet bij 
Arpe BV in het (technisch) onderhoud. 
 
Arpe BV is een klein bedrijf, heeft geen eigen P&O-afdeling, maar bestaat uit een 
tweehoofdige directie met een secretaresse. Ed heeft een jaarcontract, dat nog 
twee keer mag worden verlengd. 
 
Simon is door een reorganisatie, waardoor de activiteiten van Amsterdam naar Ede 
verhuisde, terwijl hij in Breezand (Kop N-Holland) woont, via het 
Poortwachtercentrum uiteindelijk bij Arpe terecht gekomen. Na een operatie aan 
zijn knie is hij tijdelijk wel weer als chauffeur bij zijn oude werkgever aan de slag 
gegaan, maar na nieuwe problemen/terugval lukte het uiteindelijk niet om zijn 
functie daar te behouden. Hij werd aangemeld voor Agriport A7 voor een parttime 
functie in de techniek, dit paste echter ook goed bij de vraag vanuit Arpe BV. 
 
Uiteindelijk zal de keus gemaakt moeten worden - als de tijdelijke 
verlengingsmogelijkheden wettelijk zijn verbruikt – of deze mensen een contract 
voor onbepaalde tijd wordt aangeboden.  
 
Vanuit het Poortwachtercentrum Noord-Holland Noord wordt toegelicht dat 
gekozen is voor de detacheringconstructie in eerste aanleg tot einde wachttijd, om 
te voorkomen dat het recht op no-risk wordt verspeeld. 
 
Verder wordt aangegeven dat het Poortwachtercentrum vooral geen instituut wil 
zijn of worden, maar met slechts twee uitvoerders (consulent en secretaresse) aan 
de slag gaat gestuurd vanuit de vraag van werkgevers. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van de zogenaamde providerboog (de infrastructuur van lokale en 
regionale partijen als kennis- en opleidingsinstituten). 
 
Zo is een lasser van 50 jaar oud vanuit een machinefabriek in Alkmaar via Tetrix 
weggezet omdat hij aangaf zijn oude werk niet tot zijn 65ste te willen blijven doen. 
Omdat het oude bedrijf daarmee wel een toplasser kwijtraakte was hier wel even 
wat overleg voor nodig. 
Aangevuld wordt dat er vaak meer mogelijk is dan men denkt. Via de periodieke 
P&O-overleggen die vanuit het Poortwachtercentrum worden opgezet was er een 
vertegenwoordiger vanuit een bedrijf waar de medewerk(st)ers in een koude en 
natte omgeving moeten werken. De bedrijfsvertegenwoordiger gaf aan dat die 
mensen moeilijk plaatsbaar zijn bij een andere werkgever. Nog voor hij was 
uitgesproken lag er een aanbod van een taxibedrijf dat wel een paar mensen 
wilden overnemen. 
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Op de P&O-overleggen wordt kennis uitgewisseld, maar dus ook gematched. Via het 
Poortwachtercentrum Noord-Holland Noord zijn tot nu toe 673 mensen met succes 
bemiddeld bij de eigen werkgever of een andere werkgever. 
 
Vanuit het Poortwachtercentrum Zuid-Kennemerland wordt aangevuld dat men de 
organisatie in vergelijking tot Noord-Holland Noord wat anders invult. Uitgangspunt 
is en blijft “voor en door werkgevers”. Op een bijeenkomst werd gevraagd onder 20 
bedrijven hoeveel vacatures men had (antwoord:1.500) en hoe omvangrijk “de 
ziekenboeg” was (antwoord: 2.000). Als we in staat zijn deze groepen te matchen 
kunnen we een enorme slag slaan. Zo is een wegenwachter ondergebracht bij de 
KLM en een buschauffeur op een school. 
 
Geconstateerd wordt dat verzekeraars in eerste aanleg geen belangstelling hadden 
voor PWC-achtige concepten, maar dat waarneembaar is dat verzekeringspartijen 
inmiddels zich toch duidelijk aan het oriënteren zijn. 
 
Vanuit Balans Schoonmaak- en bedrijfsdiensten wordt aangegeven dat men als 
uitgangspunt heeft zoveel mogelijk zelf te doen. Zo is men al kort na het bestaan 
gaan werken naar een ISO-certificering toe, wat ook gelukt is. Ook wil men goed 
voor haar personeel zijn, wat wel betekent dat er duidelijke afspraken gemaakt en 
nagekomen moeten worden. Men heeft er daarom ook voor gekozen zich niet te 
verzekeren, maar eigen risicodrager te zijn. Men heeft een ziekteverzuim van maar 
1%, wat duidelijk onderscheidend is ten opzichte van branchegenoten. Wel is 
daarom geïnvesteerd in een preventiemedewerkster. Vanaf dag 1 komt men bij 
ziekte al in aktie en zit men er bovenop. Uitgangspunt is alle zieken weer binnen 3 
weken aan het werk te hebben. Veel ziekte blijkt overigens van psychisch aard te 
zijn (75%). 
 
Gelet op de vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt wordt de druk voor 
werkgevers steeds hoger. Men maakt gebruik van de diensten van de Stichting 
Gezond Ondernemen in Stede Broec, mede omdat de ervaring was dat men bij het 
UWV er niet door kwam. 
 
Vanuit het Poortwachtercentrum wordt aangegeven dat daarom ook het UWV altijd 
aan tafel zit bij P&O-overleggen, om zaken snel te kunnen kortsluiten. Tijdens een 
eerste overleg kwam het juiste UWV-telefoonnummer op tafel, waardoor de 
bijeenkomst al niet meer “stuk” kon. De ervaring met het UWV is goed in de 
samenwerking. 
 
Vanuit Balans wordt aangegeven dat men bij hen in principe niet in de WAO of WIA 
terecht komt. “We zoeken altijd ander werk voor iemand.” 
Wel klaagt men over de enorme administratieve ballast. Zo is er één persoon die 
maar één week heeft gewerkt in de afgelopen twee jaar, maar als je ziet wat daar 
voor administratief werk aan vast zit … 
 
Vanuit Kroon op het Werk wordt aangegeven dat het UWV wel wil, maar onder het 
departement valt en met veel regeldruk te maken heeft. Uiteindelijk moet het 
UWV weer meer accountmanager zijn, de wil is er in elk geval wel … 
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Vanuit Tetrix wordt gepleit voor het afschaffen van regels en subsidies in ruil voor 
meer fiscale mogelijkheden. Versoepeling van het ontslagrecht zou daarbij ook 
moeten horen. 
 

  
 
Foto 3: Eddy van Hijum (CDA) in gesprek Foto 4: CDA-fractievoorzitter Pieter van  
met Wouter van Ginkel Geel vat samen … 
(Werkgeversforum Kroon op het Werk) 
 
Balans geeft aan dat men graag met meer mensen uit de bijstand zou willen 
werken en dat bestaande medewerk(st)ers ook meer uren zouden kunnen gaan 
draaien. 
Maar als iemand bijvoorbeeld 1.100 euro verdient, gaat men op een gegeven 
moment huursubsidie mislopen en moet men rioolrecht en dergelijke zelf gaan 
betalen. Dat wil men niet, dus wil men ook geen extra uren draaien. 
 
Als je een goede werkgever wilt zijn, moet je wel over een lange adem beschikken. 
De markt wordt namelijk behoorlijk vervuild door aanbestedingsprocedures met 
bedrijven die Polen inzetten om onder kostprijzen te duiken om vervolgens vaak 
niet de kwaliteit te kunnen leveren. Balans wordt dan regelmatig alsnog weer 
ingeschakeld, moeten er allerlei dure noodverbanden worden aangelegd, waardoor 
de uitgaven uiteindelijk veel duurder zijn voor een opdrachtgever. Ook heeft men 
last van concurrentievervalsing door bijvoorbeeld overheidsorganisaties 
(gemeenten en SW-bedrijven) die mensen voor één euro per uur gesubsidieerd 
laten werken. Daarom is men ook zo trots op de nominatie voor de Kroon op het 
Werkprijs 2007. 
 
Voor Balans past het werken met de Stichting Gezond Ondernemen en de Stichting 
Poortwachter in hun eigen beleidsfilosofie. 
 
Geconstateerd wordt dat veel op de schaal van de regio (dicht bij de bestaande 
sociale en economische structuren) opgelost kan worden, maar dat organisatorisch 
vermogen en middelencoördinatie vaak de achilleshiel zijn om tot goede 
oplossingen te komen. 
 
Vanuit Kroon op het Werk wordt aangegeven dat er behoefte is aan een soort van 
startfonds van waaruit initiatieven kunnen worden betaald (kunnen worden 
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voorgefinancierd). Hier wordt nadrukkelijk naar gekeken bij de verdere opzet en 
samenwerking bij PWC-achtige ontwikkelingen. 
Financiering van PWC-achtige structuren zou verder op outputbasis moeten plaats 
vinden. 
 
Vanuit Tetrix wordt ingebracht dat de nieuwe groep arbeidsongeschikten de “drop-
outs” zijn. Eigenlijk is er behoefte aan de ambachtsschool van vroeger. Men moet 
eerst op niveau 1 gebracht worden, waarna via leer/werkprojecten verder aan de 
ontwikkeling gewerkt kan worden. Het werken met competenties werkt alleen voor 
mensen die boven het maaiveld uitsteken. 
 
In feite zijn in de afgelopen jaren de problemen over de schutting gegooid naar de 
werkgever toe. Waar de overheid niet toe in staat was, blijken werkgevers beter in 
staat te zijn. Alleen voor de kleine werkgever zijn de gevolgen fors en amper te 
organiseren. Poortwachtercentra kunnen daarbij flink helpen. 
 
Het CDA dankt de aanwezigen hartelijk voor de ontvangst en de vrije discussie. 
Diverse knelpunten zijn nog weer eens nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. 
Voor het CDA is het belangrijk om Nederland financieel gezond te houden. Het 
opvangen van de gevolgen van de vergrijzing zal dan ook vooral tot stand moeten 
komen door maximalisering van de arbeidsparticipatie. Met kinderopvang en 
ouderschapsverlof kan de overheid faciliteren. Vooral oudere werknemers aan het 
werk houden is voor het CDA heel belangrijk. Het punt van de ontslagbescherming 
is een lastig punt binnen de huidige verhoudingen. 
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BIJLAGE 4: 
Verslag bezoek IPA 20 juni 2007 

 
Aanwezig: Arjan Staatman (ministerie SZW), Ayty Oei (ministerie SZW), 
  Françoise Vermunt (ministerie SZW), Gerard Riemen (ministerie SZW), 
  José Hilgersom (ministerie SZW), Rian van Dam (gemeente Alkmaar) 
  Hans Totté (IPA), Jos Klaver (Agriport A7/Poortwachtercentrum  

Noord-Holland Noord + Zaanstreek), Piet Kamminga 
(Poortwachtercentrum Noord-Holland Noord), Carola Bielsma  
(Poortwachtercentrum Noord-Holland Noord), verslag 

 
• Hans Totté heet de aanwezigen welkom. 
 
Focus to Move (Gemeente Alkmaar) 

• Rian van Dam, wethouder Gemeente Alkmaar en lid van de stuurgroep, geeft 
een toelichting op enkele onderdelen van het werkprogramma “Noord-
Holland Werkt”. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 
hier een subsidie voor beschikbaar gesteld. Het gaat hierbij o.a. om de 
coördinatie van vraag en aanbod. Hoe maak je mensen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt geschikt om in te stromen op de arbeidsmarkt? 

• Vanaf 2004 gaat loon boven een uitkering. Het project “Loon boven Werk” 
richtte zich vooral op de doelgroep met een relatief korte afstand tot de 
arbeidsmarkt. Vanuit dit oogpunt is inmiddels ook het project “Focus to 
Move” opgezet door de gemeente Alkmaar voor cliënten met een grotere 
afstand tot de arbeidsmarkt . Er wordt gescreend op competenties en 
ambities. Cliënten gaan gelijk arbeidsritme opdoen. Via WNK (SW-bedrijf) 
wordt werk aangeboden en gedurende de werkperiode worden de overige 
zaken opgepakt, zoals het organiseren van scholing, psychische begeleiding 
etc. Na twee maanden wordt er een re-integratievisie opgesteld waaruit 
blijkt wat nodig is om de cliënt aan een vaste baan te helpen. 

• Iedere maand gaat de gemeente om tafel met een branche om na te gaan 
welke mensen ze over een jaar nodig hebben. Zij worden dan opgeleid 
gedurende dat jaar met baangarantie. De cliënt wordt opgeleid tot een 
bepaald startniveau, waarna de werkgever hem/haar verder gericht opleidt. 
Dit alles geldt dus voor cliënten die langer in de bijstand zitten. 

• Er zijn tot nu toe geen weigerende cliënten, mocht dat gebeuren, dan volgt 
een sanctie i.v.m. de Wet Werk en Bijstand. 

• Er is een streven naar 200 “uitplaatsingen” per jaar. De gemeente heeft nu 
ongeveer 1950 cliënten in de kaartenbak. 

 
Poortwachtercentrum Noord-Holland Noord te Heerhugowaard: 

• Piet Kamminga legt uit hoe het Poortwachtercentrum is ontstaan. De 
Westfriese Bedrijvengroep (WBG) constateerde dat er veel ergernis en 
irritatie was in de eerste periode van de Wet Verbetering Poortwachter. In 
veel dossiers richting UWV zaten fouten, terwijl langzaam het idee ontstond 
dat werkgevers onderling ook personeel konden uitwisselen via bijvoorbeeld 
de opzet van een werknemerspool. Immers een werknemer van bedrijf a die 
om welke reden dan ook niet meer 100% kan functioneren, kan dat wellicht 
wel bij bedrijf b. Deze concrete vraag en oplossingsrichting is de aanleiding 
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geweest voor de opzet van het Poortwachtercentrum. Anders gezegd: het 
Poortwachtercentrum van en voor werkgevers is er om advies en 
ondersteuning te geven op het gebied van de Wet Verbetering Poortwachter. 

• Het Poortwachtercentrum organiseert ook P&O overleggen in de regio’s 
Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn en Purmerend/Volendam/Waterland. Hierin 
komen P&O-ers bij elkaar met tevens vertegenwoordigers van CWI, UWV en 
gemeente om ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te volgen en te bespreken. 

 
Agriport A7 te Middenmeer: 

• Jos Klaver, projectleider van Agriport Werkt, geeft een presentatie over 
Agriport A7. De presentatie is toegevoegd als bijlage. 

• Agriport A7 beschikt over ca. 500 hectare aan glastuinbouw. Er worden 
tomaten en paprika’s verbouwd. Er zijn inmiddels twee telers actief, de 
andere telers zitten nog in de voorbereidings- en/of de opbouwfase. 
Uiteindelijk zal ongeveer 25-30% van de totale tomatenproductie van 
Nederland hier plaatsvinden. 

• Er wordt nagedacht over het opzetten van een leerwerkbedrijf op Agriport. 
• Het Poortwachtercentrum brengt vraag en aanbod bij elkaar. Er is een 

convenant getekend tussen het Poortwachtercentrum, CWI, UWV en 
gemeenten onder de naam Agriport Werkt. Vanuit Agriport Werkt wordt 
getracht de vraag zo goed mogelijk in beeld te krijgen, om vervolgens vanuit 
het (publieke) aanbod gezamenlijk de vraag in te vullen. Vraaggestuurd 
werken en het organiseren van de publieke kant op die vraag zijn dan ook 
centrale thema’s. Dit project maakt ook onderdeel uit van het al eerder 
genoemde werkprogramma “Noord-Holland Werkt” om o.a. op dit punt de 
faal- en succesfactoren scherp te krijgen. Hoofddoelstelling is om door 
samenwerking zoveel mogelijk vacatures in te vullen vanuit de lokale 
bevolking en bijvoorkeur vanuit de bestanden van de gemeenten, CWI en 
UWV.  

• Bottleneck is het aanleveren van voldoende geschikte kandidaten. 
 
IPA: 

• Hans Totté geeft een bedrijfspresentatie over zijn bedrijf IPA. Als bijlage de 
presentatie.  

• Uitgangspunt is het ontwikkelen van assemblagemachines, waar de 
gehandicapte werknemer mee uit de voeten kan. Bijvoorbeeld machines, 
waar vanuit een rolstoel mee gewerkt kan worden. Deze werknemers zijn 
relatief goedkope arbeidskrachten, zodat het uit bedrijfseconomische 
overwegingen interessant is het werk/de machines aan te passen op 
specifieke doelgroepen. Hierdoor wordt het gehele assemblageproces ook 
goedkoper, een voordeel dat weer (deels) doorgeschoven kan worden naar 
de klanten van IPA. 

  
Ministerie SZW: 

• Gevraagd wordt om eventuele drempels waar IPA tegenaan loopt tijdens het 
opzetten van het project, graag door te geven aan het ministerie.   

• José Hilgersom trekt als conclusie dat het organiserend vermogen één van de 
beslissende succesfactoren is van het concept Poortwachtercentrum.
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BIJLAGE 5: 
Verslag symposium “Heerhugowaard werkt voor iedereen” 
in de Zandhorst te Heerhugowaard tijdens de open 
bedrijvendag d.d. 29 september 2007 
 
Mediavrouw Eva Kuit heet iedereen van harte welkom op de werkbijeenkomst en 
licht het programma toe. Ze verwijst naar het bedrijfsbezoek dat hedenochtend is 
afgelegd bij Nic. Oud en de banenmarkt die om 10:00 uur in het Horizoncollege van 
start is gegaan. 
 
Minister-president Balkenende heeft helaas afbericht, maar wenst via sms iedereen 
vandaag wel heel veel succes toe. Ze leidt vervolgens de eerste gastspreker in, de 
heer Wientjes. 
 
Mr. B.E.M. Wientjes, voorzitter VNO/NCW neemt het stokje over onder het motto 
“De noodzaak tot participatie.” 
 
Kennis en ondernemerschap 
 
Ondernemerschap is de motor van Nederland. De koningin begon haar troonrede 
niet voor niets met het ondernemerschap. VNO/NCW is ook blij met het 
kabinetsbesluit dat er geen referendum komt. Het zou toch ondenkbaar zijn dat wij 
een breuk met Europa creëren. Wientjes wijst op het grote belang om niet de 
lasten te gaan verhogen, zeker nu onze concurrentiepositie met Duitsland juist 
verbeterd is. Ook de zorgverzekeringskosten lopen volslagen uit de hand. Je kunt 
dat niet ongeremd laten groeien. In het kader van een goede participatie is goed 
onderwijsbeleid cruciaal. Op onderwijsgebied zijn we weggegleden. De universiteit 
van Utrecht meldt nu “trots” dat ze 42ste staat op de wereldranglijst. 
Ook het probleem van de laaggeletterdheid verdient ons aller aandacht. 10% van de 
bevolking kan onvoldoende lezen en schrijven! Eigenlijk zou er geen kind meer van 
de lagere school moeten afkomen zonder een minimaal kennisniveau. 
 
Infrastructuur 
 
Ook de infrastructuur in ons land is een grote ergernis. Ook hier in Heerhugowaard 
en West-Friesland, waarbij nu samengewerkt wordt om de N23 op te waarderen. 
Maar een project is vandaag de dag haast niet meer van de grond te trekken. Dat 
duurt 10, 15 jaar. Ook wat er nu weer bij de A4 gebeurd is zou niet moeten 
kunnen: dat een bezwaarschrift van milieudefensie weer voor minimaal 1 jaar 
vertraging zorgt. Dat kan dit land niet meer hebben. Iedereen is radeloos, maar 
ondertussen gebeurt het wel! 
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Ondernemingen moeten kunnen groeien, maar als je groeit kom je nieuwe 
drempels tegen, administratieve rompslomp en bureaucratie. Daarom kiezen steeds 
meer bedrijven om bewust niet verder te groeien. Men wil al die rompslomp niet. 
 
Participatie 
 
Er is nu sprake van hoogconjunctuur en lage werkloosheid. We halen de Polen 
binnen. We hebben nog steeds niet voldoende mensen en ondertussen vergrijzen 
we ook. De participatie zal daarom moeten groeien. Parttimers beginnen gelukkig 
langer te werken, maar het gaat nog te langzaam. Het is goed dat dit kabinet er 
voor kiest om veel geld in de kinderopvang te investeren. Toch staan er nog 
ongeveer 1 a 1,5 miljoen mensen buiten het arbeidsproces. Mensen, soms met een 
“vlekje”, soms deels arbeidsongeschikt. Daarover zal je echt een regie moeten 
voeren als overheid, samen met de sociale partners. 
Daarom is het aanbod neergelegd om 200.000 mensen, die langer dan 1 jaar 
werkloos zijn, in een periode van drie jaar bedrijfservaring te laten opdoen. De 
overheid zou dan 3 maanden opleiding moeten bekostigen en een no-riskpolis 
moeten regelen. De loonkosten kunnen dan door de overheid en het bedrijfsleven 
gezamenlijk worden bekostigd. 
Wel is dit unieke bod verbonden aan het “ontslagrecht”. Zelfbescherming is goed, 
maar de kantonrechter mag er wel tussenuit (kost enorm veel emotie en geld), 
terwijl het simpel om te zetten zou moeten zijn in een recht op een wettelijke 
vergoeding, binnen de bedrijfseconomische mogelijkheden. Dat kan je allemaal 
keurig in procedures regelen. 
 
Wat dat betreft is het goed wat er hier gebeurd met het Poortwachtercentrum. U 
loopt hier voorop met het bemiddelen “van werk naar werk” zoals dat via het 
Poortwachtercentrum gebeurt. Het is goed dat dit initiatief nu uitgerold gaat 
worden met steun van de vakbond en het Werkgeversforum Kroon op het werk naar 
andere regio’s. 
 
Wethouder Rian van Dam van de gemeente Alkmaar staat voor een enorme opgave 
om  mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk toe te leiden. 
Ketensamenwerking is daarbij heel belangrijk, maar ook dat werkgevers niet alleen 
maar jongeren moeten willen hebben. Er zijn nu mensen van veertig die zich 
wezenloos solliciteren, maar niet meer aan de bak komen. 
 
De heer Wientjes wijst op het belang van goede afspraken over participatie, 
scholing en ontslag. Er zijn feitelijk twee lastige groepen: die met een vlekje en de 
ouderen. We kennen nu nog veel onnodige regelingen die ouderen extra duur 
maken. Daar moeten we vanaf. Daar hoort ook de ontslagbescherming bij. De 
bijzondere bescherming van ouderen, is een grote drempel om ouderen te laten 
instromen bij bedrijven. 
 
Mr. F. Conyn, voorzitter Kamer van Koophandel Noordwest Holland, zou 
rechtstreeks uit New York komen “invliegen”, maar zijn vlucht heeft vertraging, 
zodat Jan Glaubitz, secretaris hem zal vervangen met een inleiding over 
“vraaggestuurd regionaal en competentiegericht arbeidsmarktbeleid”. 
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De heer Glaubitz feliciteert Heerhugowaard met haar open bedrijvendag, waarbij 
30 tot 35 bedrijven vandaag de deuren openen voor het publiek. Hij benadrukt het 
belang van regionale samenwerking. In dat op zicht is het Poortwachtercentrum 
een nuchter Westfries initiatief dat daarin uitstekend past. Maar ook het 
gemeentebestuur van Heerhugowaard heeft veel geïnvesteerd in het bundelen van 
de krachten in de regio: 100 ha bedrijfsterrein, 40 ha glastuinbouw en een goede 
winkelstructuur. Als het gaat om arbeidsmarktbeleid zien we een bonte 
verzameling van partijen: CWI, SW-bedrijven, gemeenten, UWV, vakorganisaties en 
noem het allemaal maar op. De partijen kennen echter een 
communicatieprobleem; men verstaat elkaar niet goed genoeg. 
 
Vraaggestuurd, regionaal en competentiegericht zijn de sleutelwoorden. De 
werkgever moet als klant behandeld worden. Naar de ondernemer dient geluisterd 
te worden, bovendien dient er adequaat geschoold personeel afgeleverd te 
worden. Dat betekent dat werkgevers samen beleid moeten maken. In de regio 
worden steeds meer de krachten gebundeld, kijk naar Espec, Tetrix en OBM. Maar 
uiteraard past in dit rijtje ook het Poortwachtercentrum, dat volgende week een 
tweede vestiging in Zaanstad erbij krijgt. 
 
Regionale scoop 
 
Arbeidsmarktbeleid moet vooral in de regio vorm krijgen met arrangementen met 
het bedrijfsleven aan het stuur. De economie in Noord-Holland Noord is divers en 
dat is een kracht, maar soms ook een nadeel. Je kunt 1.000 bloemen laten bloeien, 
veel kleurigheid is prachtig, maar waar kies je nu voor? De regio is verrassend 
veelzijdig, maar wel met een focus. Wat ons betreft gaat het vooral om de 
agribusiness (innovatie), de vrijetijds sector en water en energie. 
Vragen die daarbij horen zijn: Hoe huisvesten we onze toekomstige werkgevers? 
Hoe sluiten we het universitair onderwijs aan op de onze regio? Maar ook de 
infrastructuur, het is al genoemd. De N9 en de Westfrisiaweg/N23 zijn belangrijke 
verkeersaders die moeten worden opgewaardeerd. Maar ook de regeldruk moet 
echt minder! En in de Zaanstreek gaat men voor “First in food”. Wij zouden hier 
“Best in aqua” kunnen zijn. We liggen tussen water en met Texel hebben we de 
grootste verblijfsaccommodatie na Amsterdam. Dit is absoluut een groeimarkt, 
maar daar is wel een ontwikkelingsplan voor nodig. 
Maar natuurlijk hebben we ook onze kennisinstituten bij Kreileroord en Petten. De 
windenergie moet hier de ruimte krijgen. Maar ook de gemeente Heerhugowaard 
met “de stad van de zon” mag niet vergeten worden. 
 
Deltaplan voor de arbeidsmarkt 
 
De instroom in techniek bij de Hoge school InHolland zit in de min, dit in 
tegenstelling tot de rest van Nederland. Het vergrijzingonderzoek laat zien dat we 
een tekort van 7.000 mensen per saldo hebben als we de instroom- en 
uitstroomcijfers combineren. 
We hebben dus een deltaplan nodig voor de arbeidsmarkt. In die zin is het een 
slechte ontwikkeling dat Den Helder en Hoorn zich aan het terugtrekken zijn uit 
het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid. Onderwijsinstituten zien zichzelf te 
snel als concurrenten. Daarom zien we een wildgroei van elkaar beconcurrerende 
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initiatieven. De provincie zou hierbij een stevigere rol moeten opeisen als het gaat 
om het vorm geven van de regionale arbeidsmarkt. 
Maar er gebeuren natuurlijk ook vele goede dingen: Espec en Tetrix met hun 
campus bouw en techniek. Maar er is ook een kloof tussen bedrijfsleven en 
onderwijs. Er moeten afspraken komen over docentenstages. Er zijn nu docenten 
die nog nooit een bedrijf van binnen hebben gezien. 
 
Samenvattend rond de regionale arbeidsmarkt: We zullen zelf aan de slag moeten 
vanuit het collectieve belang. We moeten de eigen positie ondergeschikt maken en 
de regie bij het bedrijfsleven neerleggen. Voor de korte termijn is structureel 
overleg noodzakelijk om alle problemen goed in beeld te krijgen. 
 
Start werklunch 
 
Eva Kuit legt uit dat er nu door iedereen gewerkt moet gaan worden per tafel. 
Cruciale vragen zijn daarbij: Wie zoeken we met welke competenties? Hoe vind je 
ze en hoe verbind je dat aan de publieke kant. Moet de regie bij werkgevers liggen? 
 
De discussies leverden de volgende uitkomsten en opmerkingen op: 
 

• Er is een overschot aan ambtenaren, zeker als je meer taken zou gaan 
afstoten als overheid en die mensen zou je moeten omscholen naar het 
bedrijfsleven waar significante tekorten aan personeel zijn. 

• Er moet meer geld voor infrastructuur komen. 5% van de mensen (600.000 
mensen) staan nu dagelijks in de file. Ook een N23 is daarbij van cruciaal 
belang voor bijvoorbeeld de transportsector. 

• We moeten niet pas gaan roepen als we de pijn voelen, maar proberen 
steeds vijf jaar vooruit te kijken wat betreft de personele opgave (kwaliteit 
en kwantiteit). Het werken met regionale vijfjarenplannen kan daarbij 
helpen. Het ontwikkelingsbedrijf of de KvK kunnen daarbij zo hun rol spelen. 

• De overheid begrijpt niets van “ondernemers”en vice versa. Die kloof moet 
gedicht worden en Espec en het Poortwachtercentrum zijn daarbij in onze 
regio goede voorbeeldinitiatieven. 

• Personeel wordt te duur. Steeds meer goedkopere arbeidskrachten zijn 
binnen handbereik. Het gaat ook minder om echt handwerk, maar meer om 
werk waarbij machines bediend en onderhoud kunnen worden. Je moet 
namelijk automatiseren om mee te kunnen blijven doen. 

• Competentiegericht onderwijs is heel belangrijk, waarbij steeds eerder en 
meer jongeren al het bedrijf ingetrokken moeten worden. Het onderwijs 
wordt echter als log ervaren. Bijscholingsbudgetten van leraren blijven 
onderbesteed. Mislukte (horeca)ondernemers komen uiteindelijk voor de 
klas terecht. 

• Deregulering wordt als heel belangrijk ervaren. 
• De publieke kant zal zijn krachten moeten bundelen en het bedrijfsleven zal 

de vraag en opleidingsniveau goed moeten definiëren. Koppel bij instroom 
van onervaren personeel de kennis en ervaring van bestaande krachten. Trek 
de ervaring uit de file naar de regio! 

• Het bedrijfsleven zal volop zijn deuren moeten openzetten zoals vandaag en 
maximaal moeten investeren in participatiemogelijkheden. 
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• De regie moeten zeker bij de werkgevers komen te liggen. 
• Langer werken en bevordering van de arbeidsparticipatie van de 40-plussers 

moet via fiscale instrumenten (lagere loonbelasting) worden gestimuleerd. 
Maar ook onjuiste beelden moeten worden weggenomen en de no-riskpolis is 
daarbij een belangrijk instrument. Ook begeleiding binnen het bedrijf en 
vanuit de onderwijsinstelling is daarbij heel belangrijk. Het oude 
leerlingstelsel was zo gek nog niet. 

• Werkzoekenden zijn nu vaak letterlijk niet in beeld. Ze zouden een gezicht 
moeten krijgen, bijvoorbeeld via een participatiecafé.   

 
Eindresultaat 
 
Via de bedrijfskring Heerhugowaard is met de nieuwe voorzitter van het Regionaal 
Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA) de afspraak gemaakt om de (latente) vacatures 
open te gaan zetten, zodat 10 mensen per maand binnen het bedrijfsleven kunnen 
gaan stromen. 
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BIJLAGE 6: 
Verslag symposium “De wereld achter Agriport” in De Oude 
Beurs te Middenmeer d.d. 10 oktober 2007 

       
Opening en woord van welkom - De heer Ronald de Leij, Hoofd Strategische 
Beleidsontwikkeling van werkgeversvereniging AWVN heet iedereen van harte 
welkom. Doelstelling van de ochtend is om elkaar weer wat dichter bij elkaar te 
brengen. Wat verwacht u samenwerkend van elkaar? Publieke instellingen en 
werkgevers. Samenwerken is meer dan de winkeldochters op de arbeidsmarkt 
uitwisselen. Marktwerking is complex. Maar het is ook goed om verwachtingen 
duidelijk uit te spreken. 
 
Opening symposium - Rian van Dam, wethouder Alkmaar voor o.a. Sociale Zaken,  
voorzitter van het RPA Noord-Holland Noord en lid van de Stuurgroep Noord-
Holland Werkt geeft aan dat het managen van verwachtingen en samenwerken 
belangrijke voorwaarden zijn om op de arbeidsmarkt doorstroming te realiseren en 
om in de steeds groter wordende vraag te kunnen voorzien. Het is een 
maatschappelijke taak om inactieven te activeren en om bedrijven goed personeel 
te kunnen bieden. Het is goed dat rond Agriport het initiatief is genomen om te 
investeren in organisatorisch vermogen en te werken vanuit de vraag van de telers. 
Ook al gaat dat met vallen en opstaan. Was het maar zo simpel om de 
winkeldochters uit te huwelijken; maar de werving gaat niet zomaar vanzelf. Het 
gaat om de hele keten van aanbodpartijen die afspraken moeten maken, ook met 
het onderwijs als het gaat om zoiets als het behalen van een startkwalificatie. 
Maar cruciaal is dat we de vraag kennen. Voor wie moeten we opleiden? Daarvoor is 
het nodig dat de publieke kant en de werkgevers met elkaar in gesprek moeten 
komen. We moeten anticiperen op ontwikkelingen en afspraken maken over 
opname. We kennen nu een grote economische opleving, maar het kan niet zo zijn 
dat als het minder gaat de mensen weer terugvallen in de bijstand. Het 
werkprogramma Noord-Holland Werkt, de stuurgroep Agriport Werkt, het RPA en 
het Poortwachtercentrum zijn prima initiatieven en we hebben elkaar ook hard 
nodig. Ze wenst eenieder veel plezier hedenochtend en vooral een goede 
informatie-uitwisseling toe. 
 
Ronald de Leij beaamt dat het kennen van de vraag en de vraagplanning heel 
belangrijk is, alleen dat een “lange termijn” bij ondernemers vaak gelijk staat aan 
een kwartaal! 
 
De wereld achter Agriport: nu en straks? - Jack Kranenburg, 
(mede)initiatiefnemer tot de ontwikkeling op Agriport A7 geeft aan dat het voor 
hem een bijzondere dag is. Op 2 maart 2005 (er lag toen een meter sneeuw) is de 
start ook in deze locatie, De Oude Beurs, gegeven rond de startnotitie Milieu Effect 
Rapportage. Voor een gebied dat vroeger nog wel eens het Siberië van Noord-
Holland werd genoemd. 
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Agriport A7 is het centrum voor de teelt, de verwerking en de logistiek van de 
verse groente uit Noord-Holland Noord. Het gaat bij de groenteteelt om 1.000 
hectare grootschalige glastuinbouw en 40.000 hectare vollegrond groente. Het 
bedrijventerrein Agriport A7 zal straks ongeveer 70 hectare groot zijn. 
De clustering op Agriport A7 heeft tot doel om duurzame concurrentievoordelen te 
bieden aan de glastuinbouw door grootschalige kavels aan te bieden met verdere 
groeimogelijkheden naar de toekomst. Het gemiddelde glastuinbouwbedrijf in 
Nederland is 1,5 hectare. Op Agriport is van de 7 bedrijven de grootste 116 hectare 
(tomaten) en de kleinste 29 hectare (paprika)! Het clusteren van bedrijven is 
goedkoper en bood ook de mogelijkheid voor een goede energie-infrastructuur. 
Half september is de eerste tuinbouw energieopwekking van start gegaan. 
Regenwater wordt opgevangen en gebruikt en ook de energie die vrijkomt wordt 
geleverd aan het landelijk net. Er is voor 41 hectare aan waterberging gegraven om 
problemen zoals in het Westland met ernstige regenval te voorkomen. 
 
Het is een toplocatie aan de A7 op 30 minuten van Amsterdam en 1 uur en 10 
minuten vanuit De Lier. 
 
Ook is het klimaat hier bijzonder gunstig, gemiddeld is hier 2 tot 10% meer licht in 
vergelijking tot andere locaties. En 1% meer licht is 1% meer kilo produkten. Dit is 
een duurzaam concurrentievoordeel. Agriport ligt ook omsloten tussen water en 
water heeft een verkoelende werking. Zelfs bij oostenwind koelt de temperatuur 
door het IJsselmeer, waardoor het gemiddeld maar 1 dag in het jaar boven de 28 
graden is. 
 
Binnen een straal van 20 kilometer rond Agriport wordt een groot gedeelte van de 
Nederlandse vollegrond groente geteeld, te weten: 80% van de kool, 70% van de 
bloemkool, 60% van de broccoli, 55% van de witlof, 45% van de ijsbergsla. 
 
Als het gaat om de groeiprognoses voor de tomaten en de paprika’s dan zien die er 
als volgt uit: 
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Het totale areaal tomaten in Nederland is 1.400 hectare (2006). De gemiddelde 
omvang per bedrijf is 3,2 hectare (2006) en op Agriport A7 73 hectare in 2010!  Er 
wordt voor 625 miljoen kilo tomaten geëxporteerd (staat ongeveer gelijk aan 1.250 
hectare). 
 
De grootste afnemers zijn: 

- Duitsland (50%) 
- Verenigd Koninkrijk (17%) 
- Scandinavië (9%) 
- Italië (5%) 
- Frankrijk (4%) 

 
In Polen groeit 2.386 hectare kastomaten met een oogst van 369 miljoen kilo 
(154.000 kg per hectare). In Engeland groeit 50 hectare kastomaten. 
 
Gelet op deze cijfers worden de inspanningen die de provincie en de gemeenten 
leveren om een verbeterde oost-west verbinding te realiseren (N23/Westfrisiaweg) 
dan ook van harte ondersteund. 
 
Het totale areaal paprika’s in Nederland is 1.200 hectare (2006). Het gemiddelde 
omvang per bedrijf is 2,6 hectare (2006) en op Agriport A7 43 hectare!  Er wordt in 
Nederland  345 miljoen kg. paprika’s per jaar geproduceerd, waarvan 312 miljoen 
wordt geëxporteerd. 
 
De grootste afnemers zijn: 

- Duitsland (38%) 
- Verenigd Koninkrijk (20%) 
- Scandinavië (11%) 
- Verenigde Staten (7%) 

 
Volle vrachtwagens leidt tot 30% reductie in transport(kosten), maar er is geen 
vraag naar volle vrachtwagens ijsbergsla. Het gaat om assortimentsleveringen, 
vraaggestuurd en toekomstgericht. We zien dan ook een schaalvergrotingsslag bij 
de West-Europese retailbedrijven. 
 
Een belangrijk deel van de kolom van leverancier tot consument vindt nu 
gebundeld op Agriport plaats, namelijk die van leverancier, producent, koeler, 
verpakker, verwerker tot DC Agriport, waarna het rechtstreeks naar de supermarkt 
en consument gaat. 
Uitgangspunt is een duurzaam, vers en betaalbaar eindproduct! 
 
De groei zal nog zeker 10 jaar doorgaan, maar daarbij zullen robotisering, 
automatisering en transformatie naar energieleverende kassen niet te stuiten 
ontwikkelingen zijn. 
 
De Wieringermeer heeft ruimte voor ambitie en voor wonen nabij het werk. Er 
zullen ongeveer 4.000 nieuwe arbeidsplaatsen worden gerealiseerd. 
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Het gebied ontwikkelt zich zo van het Siberië van het Noorden naar het grootste 
verscentrum van Europa! 
 
Ronald de Leij geeft aan dat men in de Wieringermeer inderdaad de ruimte heeft, 
maar dat de hamvraag natuurlijk is: “Waar komen die mensen nu vandaan?” 
 
Wonen en werken - Jan van den Bos, wethouder Wieringermeer, ligt toe dat dat 
goed samen gaat en ook goed samen moet gaan. Wieringermeer is nagenoeg de 
grootste gemeente van Nederland (30.397 hectare, waarvan 10.270 
IJsselmeerwater, maar met 12.668 inwoners ook één van de dunbevolkste 
gemeenten van Nederland. 
 
Via de opstelling van een structuurplan wordt stevig geïnvesteerd in de 
leefbaarheid en (nieuwe) economische ontwikkelingen, mede in het licht van 
ontgroening en vergrijzing, wegtrekkende jongeren en achteruitgang van de 
openbare infrastructuur. 
 
De groei van de werkgelegenheid wil men o.a. realiseren via bedrijfsterrein 
Robbeplaat (40 hectare, is nagenoeg uitverkocht), Agriport A7 en Agriport tweede 
fase, de ruimte voor de bollenteelt, het ruimte bieden aan megabedrijven en de 
ontwikkeling van het Wieringerrandmeer. 
 
Nieuwe woningen staan gepland voor: 
 
Wieringerwerf: 1.950 
Middenmeer:  1.400 
Slootdorp:     400 
Kreileroord:  1.200 
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De ontwikkelingen op Agriport gaan razendsnel. De grond is volledig uitgegeven. 
Lokaal zijn er nu al 210 vaste banen ingevuld naast ruim duizend tijdelijke banen 
(o.a. vanwege de kassenbouw). Er zullen straks ruim 3.000 banen moeten worden 
ingevuld, maar aan fase 2 van Agriport (met nog eens 2.500 nieuwe banen) wordt al 
vol op gewerkt. 
 

    
 
Tekening: ruimte voor Agriport  Tekening: Ruimte voor bollenteelt 
 
De intentie is altijd geweest om te voorkomen dat er grote hoeveelheden bussen 
met Polen zouden komen. Daarom heeft de gemeente ook mede het initiatief 
genomen om te komen tot Agriport Werkt. Er is personeel geworven en er is ruimte 
gegeven om zich via open sollicitaties aan te melden.  
Knelpunt is zeker de snelle groei van tijdelijke seizoensarbeiders, voor een 
belangrijk deel uit het buitenland. De praktijk leert toch dat dit effect 
onontkoombaar is. Dit geeft de nodige problemen en de gemeente probeert via 
beleid en handhaving dit in goede banen te leiden. We zien dat uitzendbureaus 
huizen opkopen, zoals in Kreileroord 10 tot 12 huizen en dat legt een enorme druk 
op de sociale structuur. Dat is geen goede ontwikkeling. Er hebben ook gesprekken 
inmiddels plaats gehad met diverse uitzendbureaus. 
 
Voor de bollenteelt is maximaal 1.250 hectare ingeruimd. Verder is er ruimte 
gecreëerd voor grote (landbouw)bedrijven, waarbij diverse schakels in het 
productieproces zoveel mogelijk op 1 terrein kunnen worden gerealiseerd.  
 
Tot slot is daar het ambitieuze project van het Wieringerrandmeer om van 
Wieringen weer een eiland te maken, met als uitgangspunten: versterking sociaal-
economische ontwikkeling, verbetering waterbeheer, behoud bestaande 
natuurwaarden. Hierdoor wordt ook een open mastroute gecreëerd van Den Helder 
naar de Waddenzee. 
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Diverse infrastructurele maatregelen zijn daarbij wel nodig. De Provincie geeft 
daarbij het goede voorbeeld. Zeker ook de ontsluiting van Den Helder (N99 en naar 
de A7) is daarbij van belang. 
 
Ronald de Leij verwijst naar socioloog Richard Florida die aangeeft dat de 
creatieve klasse de toekomst heeft en dat daar waar mensen prettig wonen, de 
beste ontwikkeling plaats vindt. 
 
De praktijkervaringen van een teler – John van Marrewijk, directielid van 
Kwekerij De Wieringermeer geeft aan dat hij zich meer tuinder dan directielid 
voelt en misschien zegt dat ook wel veel over de cultuur in de glastuinbouw. 
Uitgangspunt is om een plantje van 20 centimeter uiteindelijk tot ongeveer 4 
meter te laten uitgroeien om daar letterlijk de vruchten van te plukken. 
Het Westland zit vol en kleine bedrijven stoppen. Kwekerij De Wieringermeer heeft 
op Agriport 80 hectare land gekocht, waarvan 60 hectare voor het glas. Eind 2006 is 
er gestart met de eerste teelt op 20 hectare en daarbij is ingezet op lokaal 
personeel via Agriport Werkt. 
 
Het huidge personeelsbestand ziet er als volgt uit: 
 

- Regionale medewerkers:    28 
- Nederlandse aannemer (niet uit de regio): 10 
- Buitenlandse uitzendkrachten:   25 
- Scholieren:      35 
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Vanaf november 2007 staat er een uitbreiding gepland met 30 personen. 
 

- De gemiddelde prestaties lopen nog achter ten opzichte van ervaren 
medewerkers uit het Westland (handelingssnelheid). 

- Medewerkers die uit een andere baan komen ontwikkelen zich sneller en 
hebben goede arbeidsmoraal. 

- Mensen die langere tijd uit het arbeidsproces zijn geweest krijgen vaak 
(fysieke) problemen. 

- Het ziekteverzuim is hoger. 
- Enorme administratieve rompslomp bij ziekte 
- Bij uitzendbureaus of uitbesteding werk veel minder organisatorische druk. 

 
Traditioneel wordt er veel met seizoensarbeiders gewerkt vooral in de piekperiode 
van mei – oktober. Naar de toekomst toe zal er meer met fulltime-medewerkers 
gewerkt gaan worden. 
 
Over de werving van het lokale personeel kan het volgende opgemerkt worden: 
 
Over de werving van het kader, waaraan zwaardere eisen zijn gesteld, via Agriport 
Werkt is men zeer tevreden. Over het produktiepersoneel is men minder tevreden. 
In samenwerking met het Clusiuscollege in Hoorn zijn 8 jongeren in de leeftijd van 
18 t/m 22 jaar ingestroomd (4 dagen werken, 1 dag naar school). Men hoopt hier 
meer ervaren mensen voor de toekomst mee op te leiden, zodat doorgroei naar 
kaderfuncties mogelijk wordt. Inmiddels zijn van de 8 er 4 afgevallen door 
verschillende oorzaken. 
Verder vind er een zogenaamd “padregistratie” plaats om de productiviteit per 
medewerker te kunnen meten. Dit om te beoordelen of mensen de norm kunnen 
halen, maar ook om een gezond “competitie-element” in te bouwen. Het 
ziekteverzuim is echter gemiddeld 7,7%, terwijl dat landelijk op 2,5% ligt. Op dit 
moment moet een halve arbeidskracht in de week ingezet worden om de personele 
rompslomp te managen. Dat terwijl arbeid toch al 1/3 van de kostprijs uitmaakt. 
Uitgangspunt is om te werken met een vaste basisgroep en verder met parttimers. 
Het liefst willen ze dat mensen om 09:00 uur collectief beginnen. 
 
Als men kijkt naar de eigen toekomstplannen dan wil men jonge mensen 
(scholieren) laten kennis maken met het eigen bedrijf en vice versa. Ook wil men 
het aantal parttime banen vergroten. Men wil het kennisniveau en de efficiency 
van de huidige groep vergroten en men wil meer werk uitbesteden om risico’s en 
de administratieve lastendruk te verminderen. 
 
Agriport Werkt als regionale personeelsvoorziening – Jos Klaver, projectleider, 
geeft aan dat Agriport Werkt formeel in april 2006 van start is gegaan als 
samenwerkingsverband tussen CWI, UWV, St. Poortwachter en de gemeente 
Wieringermeer. Het primaire doel was en is een maximale arbeidsparticipatie te 
bewerkstelligen vanuit de regio Noord-Holland Noord. Er is een stuurgroep gevormd 
met participanten vanuit het CWI, het UWV, het Poortwachtercentrum en het 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Zowel voor de uitvoering als voor het 
projectleiderschap is elk 0,2 FTE ingeruimd. 
 
De rol van Agriport Werkt was: 
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- Het inventariseren van vraag en aanbod. 
- Het uitzetten van de tijdlijn. 
- Afstemming met de ketenpartners. 
- Organisatie van de scholing. 
- Het verzorgen van de communicatie. 

 
Na een jaar ervaring kan worden gesteld dat: 
 

- Bedrijven zitten in de opstartfase (innovatie). 
- Toeleiding is suboptimaal (bijvoorbeeld geen “live” screening). 
- Financiering is ad-hoc. 
- Gebrekkige communicatie naar achterban. 
- Onderschatting projectvolume. 
- Overschatting arbeidspotentieel (inzetbaarheid). 

 
Als we naar de resultaten kijken zien we: 
 

- Een hoge uitval (50%) en ziekteverzuim (12%) 
- Prestaties blijven achter (<70% norm) 
- Veel administratieve rompslomp. 
- Ontevreden bedrijven en instanties. 

 
Desondanks zijn er toch 210 vaste banen ingevuld vanuit de regio, waarvan 50% via 
Agriport Werkt. Ook zijn er twee leerwerktrajecten gestart. 
 
Er wordt nu door ontwikkeld naar een vernieuwde insteek. Het werken naar de 
vraag blijft uitgangspunt (op basis van aantallen, profielen en ervaringen), 
Gemeenten zijn via Alkmaar inmiddels ook nadrukkelijk in de Stuurgroep (en 
werkgroep) vertegenwoordigd. Er komt een aangepaste begroting op basis van een 
businessplan.  
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Schematisch gaat e.e.a. er als volgt uitzien: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
De processtappen zijn te ontleden in: 

- Identificatie. 
- Intake. 
- Vorming/opleiding. 
- Begeleiding (na vorming en plaatsing). 

 
De grootste knelpunten op dit moment zijn: 

- Geen budget voor organisatie (betalingen achteraf). 
- Goedkeuringsprocedure (individueel plan van aanpak). 
- Geen opleidingsfaciliteiten (kas en theorieruimte). 
 

Verder zijn de vervoersverbindingen lang niet optimaal. 
 
Het businessplan gaat er in grote lijnen als volgt uitzien: 
 
Van: 
Start leerwerkorganisatie ten behoeve van: 

- gewasverzorging en oogst. 
Naar: 
Praktijk leeromgeving glastuinbouw ten behoeve van: 

- Onderzoek, productie en afzet. 

                            Voorstel Proces Agriport Werkt 
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Kennis en innovatiecentrum glastuinbouw. 
 
Om dit te bewerkstelligen is het nodig dat er geïnvesteerd gaat worden in een 
praktijkomgeving, technische kennis en middelen, onderwijskundige kennis en 
middelen, samenwerking in de toeleiding en scholing, geborgde financiering en 
plaatsingsmogelijkheden (zekerheden). 
 
Dat is waar Agriport Werkt voor wil staan! 
 
Reactie van de staatssecretaris – De heer Ing. A. Aboutaleb houdt een korte 
inleiding. 
 
Als staatssecretaris met twee paspoorten is mij vaak de bekende loyaliteitsvraag 
gesteld. En die heb ik altijd naar eer en geweten beantwoord: Elke twijfel aan mijn 
loyaliteit aan Nederland is onzinnig.  
 
Moeilijker wordt het als mij de vraag wordt gesteld met betrekking tot de tomaat. 
Waar ligt dan mijn loyaliteit? Bij de Nederlandse tomaat of bij die uit Marokko? Die 
vraag stelt mij voor een behoorlijke gewetenscrisis, mag u rustig weten. Ik ben er 
nog niet uit. 
 
Maar ik ben niet de enige die daar last van heeft. Er is geen groente die zoveel 
emoties oproept als de Nederlandse tomaat. Het imago van de Wasserbombe, zoals 
onze zuiderburen de Nederlandse tomaat lange tijd bestempelde, heeft de 
bedrijfstak lang achtervolgd. Ik heb begrepen dat het zo'n tien jaar heeft geduurd 
voordat Nederland weer stevig in de top 3 van grootste tomatenexporteurs in 
Europa zat (en de tomaat weer smaakvol was). 
 
Dat het weer goed gaat met de Nederlandse tomaat toont deze omgeving 
overduidelijk aan. Hier in de kop van Noord-Holland wordt in relatief korte tijd zo'n 
450 hectare ontwikkeld tot glastuinbouwgebied onder de naam Greenport Agriport 
A7. Met de tomaat én de paprika als core business. Naar verwachting komt straks 
een kwart van alle Nederlandse tomaten hier vandaan. 
 
Eén en al bedrijvigheid in een gebied dat naar verwachting over enkele jaren werk 
zal bieden aan zo'n 4.000 mensen. Om in de verwachte personeelsbehoefte te 
kunnen voorzien is 'Agriport Werkt' gestart. Een intensieve samenwerking van onder 
meer CWI, UWV, het ontwikkelingsbedrijf, de gemeenten in de regio en de 
werkgevers verenigd in de stichting Poortwachter. En waaraan ook het ministerie 
van SZW een bescheiden bijdrage levert. 
 
U bent hier vandaag bijeen op de tot nu toe opgedane ervaringen uit te wisselen. 
Wat zijn de pluspunten, welke de knelpunten in de personeelsvoorziening.  
Ik deel niet vaak complimenten uit maar u bent voor mij een schoolvoorbeeld van 
een nieuwe, succesvolle vraaggerichte manier van het bij elkaar brengen van vraag 
en arbeid op de regionale arbeidsmarkt. Met naast werving en selectie veel 
aandacht is voor opleiding en scholing.  
 
Maar het kan altijd nog beter. En het moet beter. 
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We hebben te maken met hoogconjunctuur en lage werkloosheid. Er zijn 
onvoldoende mensen om in alle vacatures te kunnen voorzien. En ondertussen slaat 
de vergrijzing hard toe. Toch staan er landelijk gezien nog altijd zo'n anderhalf 
miljoen mensen buiten het arbeidsproces. Hoe maak je nou tussen die twee 
gegevens een goede match. Daarvoor moet je investeren in mensen. 
 
Mensen opleiden, vacature-eisen daar waar nodig aanpassen, maar ook vroegtijdig 
investeren om mensen weer aansluiting te geven met de eisen die gesteld worden 
op de arbeidsmarkt. Dat geldt voor het hele land en voor de regio in het bijzonder.  
 
Dat dat niet makkelijk is ondervond een van de tuindersbedrijven op Agriport  dat 
zich bij het UWV meldde met 37 vacatures: Zeven middenkader-functies en dertig 
plaatsen voor productiemedewerkers. Die eerste zeven waren geen probleem. De 
dertig anderen die werden geplaatst, waren binnen de kortste keren weer weg 
omdat ze niet mee konden komen. Hun productie, werktempo lag te laag. 
Uiteindelijk nam hij dertig Polen aan. Daar is natuurlijk op zich niets op tegen. 
Maar ik zou werkgevers toch willen meegeven: Geef niet te snel op. De 
uitvoeringsinstellingen zijn beland bij werkzoekenden die al geruime tijd in de 
uitkering zitten. Dat zijn gedeeltelijk arbeidsongeschikten, mensen met geen of 
geringe opleiding, allochtonen, ouderen, vrouwen. Maar het zijn tevens mensen die 
graag aan de slag willen en die een kans verdienen op de arbeidsmarkt, ook al 
betekent dat eerst een intensieve re-integratie. Juist in het geval van Agriport zijn 
vacatures ruim van te voren bekend. Wellicht dat juist in het voortraject zwaarder 
geïnvesteerd moet worden in het lenig maken van degenen die voor de vacatures 
worden voorgedragen zodat zij aan de productie-eisen die worden gesteld kunnen 
voldoen. Het lijkt mij goed dat op basis van de expertise die hier bij Agriport is 
ontwikkeld de uitvoering en de vraagkant nadenken welke passende oplossingen 
hiervoor bedacht kunnen worden. Wellicht dat vandaag in deze bijeenkomst 
daarmee een begin kan worden gemaakt. Deze oplossingsrichtingen bieden 
perspectief  aan die mensen van wie we in ons jargon zeggen dat ze een grote, te 
grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Maar hoe groot die afstand ook is: 
iedereen kan wel iéts! De afstand kan in elk geval worden verkleind. Als het niet 
lukt naar reguliere banen, dan maar naar bijzondere vormen van inschakeling, 
gesubsidieerd, beschut of via vrijwilligerswerk. Laat ze werkervaring opdoen. Laat 
ze weer wennen aan een arbeidsritme. Investeer in mensen. Zorg dat de 
aansluiting weer wordt gemaakt. En als een volledige baan niet kan, dan maar in 
deeltijd.  
 
Ik moet altijd denken aan hardlopen. Als ik u vraag 500 meter hard te lopen dan 
zult u daar de eerste keren, vooral als je nooit hardloopt, nog wel even over doen.  
Maar na verloop van tijd zult u merken dat u de afstand steeds sneller aflegt. Zo is 
het ook met mensen die na jaren van werkloosheid, weer moeten wennen aan het 
ritme van werken. Werkgevers geef ze die kans om te wennen en gemeenten en 
UWV, investeer in het fitmaken en klaarmaken van de werkzoekenden met een 
grote afstand van de arbeidsmarkt, ruim voordat deze mensen aan werkgevers 
worden aangeboden. Eén slechte ervaring mag voor de werkgevers natuurlijk geen 
reden zijn om dan maar helemaal af te zien van het inhuren van werklozen in de 
regio. 
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Een werkgever is natuurlijk altijd vrij om mensen van buiten Nederland aan te 
trekken. Maar ook in die mensen moet je investeren. En dat gaat het weliswaar 
niet om re-integratie maar om zaken als huisvesting. Vanuit deze invalshoek is het 
een vertekend beeld  dat Polen voor werkgevers goedkoper zouden zijn.   
 
We hebben afgesproken om de komende jaren 200.000 mensen extra aan de slag te 
helpen. Daarvoor doen we een dringend appèl op individuele gemeenten èn 
werkgevers. Uit de jongste WWB-monitor blijkt dat nog maar 3 op de 10 gemeenten 
een actief arbeidsmarktbeleid voert. De meerderheid dus nog niet. Daar moet dus 
wat veranderen. Want een succesvolle aanpak van de onderkant van de 
arbeidsmarkt is vooral een lokale en regionale aangelegenheid. Niet alléén de 
gemeente, maar gemeenten mèt werkgevers en andere ketenpartijen en 
scholingsinstellingen. 
 
In de uitnodiging voor deze bijeenkomst las ik dat vraag- en aanbodkant elkaar niet 
altijd goed snappen. Dat, ondanks alle goede bedoelingen, de werkelijkheid van 
alle dag weerbarstig is. Daarom is een samenwerkingsverband van werkgevers zoals 
de Stichting Poortwachter, zo belangrijk. Een samenwerkingsverband van meer dan 
4.000 bedrijven en organisaties in de regio Noord-Holland Noord. Waarin 
werkgevers samenwerken op het terrein van arbeidsmarktvraagstukken in het 
algemeen en die van de sociale zekerheid in het bijzonder.  
 
De komende jaren zal de werkgelegenheid in dit gebied verder toenemen. Met alle 
problemen van dien waar het gaat om het vervullen van de vacatures op Agriport. 
De verwachting is dat het komende jaar 250 vacatures beschikbaar komen voor vast 
personeel. Veel uitkeringsgerechtigden kunnen terecht op Agriport A7. Er is de 
komende jaren veel personeel nodig. Voor de productie bij die bedrijven zelf maar 
ook bij de toeleveranciers, de logistieke- en dienstensector rond Agriport. Ik 
verwacht dat u de handen ineen zult slaan om in de behoefte te kunnen voorzien. 
Samen met het CWI, het UWV, de gemeenten in de regio, de onderwijsinstellingen 
en de werkgevers. De uitdaging is om hier een succes van te maken en de kansen te 
benutten, zowel vanuit het belang van de werkgevers als vanuit het belang van de 
werkzoekenden.  

U staat daarmee voor een gigantische uitdaging.  

Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt. Net als met de Nederlandse 
tomaat. En net als dè uitkeringsgerechtigde bestaat ook dè tomaat niet. Er is 
inmiddels een bonte verscheidenheid aan tomaten, heb ik gemerkt hier in de regio. 
We hebben de Royal Pride, Elegance, we hebben de Red Pearl en dan nog de 
PomoDolce en op z'n tijd een Marokkaans tomaatje… Ach, ik hoef helemaal niet te 
kiezen. Ik wil ze allemaal. En zo is het met mensen ook. 

Ik wens u veel succes. 
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Discussie: 

Hoe komt het dat slechts 3 op de 10 gemeenten een actief arbeidsmarktbeleid 
voeren? 
 
De heer Aboutaleb: Gemeenten zitten nog midden in een cultuuromslag van 
declareren van uitkeringen bij het Rijk naar zelfstandig verantwoordelijk zijn voor 
de werklozen in de gemeente. Doordat veel gemeenten een passief beleid voeren 
laten ze daarmee 700 miljoen euro landelijk op de plank liggen. Honderdduizenden 
niet-uitkeringsgerechtigden (niet-uitkeringsgerechtigden) zitten nog thuis. Hier ligt 
een groot arbeidspotentieel ongebruikt! Hier ligt een geweldige uitdaging. 
Heeft zelf als wethouder stevig meegedaan om te investeren in de Zuidas-
ontwikkeling in Amsterdam, goed voor straks uiteindelijk 60.000 banen. De 
gemeente stopte 400 miljoen in een fonds, waarmee het totaalbedrag in het fonds 
2 miljard werd en dan kan je wat doen! 
Mevrouw Van Dam: Ook Alkmaar voert een actief beleid. Er wordt gewerkt aan 
een nota met actiematige activiteiten. Bovendien is ook de gemeente zelf 
werkgever en in menige gemeente zelfs de grootste, dus ook via die lijn kan je wat 
doen. 
 
De heer Krijnsen: van het RBO in Groningen is in feite een makelaar in scholing en 
breekt een lans om eerder scholing bij de vraagstukken te betrekken. Je moet 
scholen op voorraad. 
 
Hoe komt het dat als je de personele vraag redelijk in de tijd kan plannen je toch 
af en toe ad-hoc moet handelen? 
 
De heer Van Marrewijk: Het moment van aannemen van personeel wordt ook 
bepaald door factoren die je niet altijd in de hand hebt. Wanneer kan je 
bijvoorbeeld starten met de bouw? Vaak zijn er vele procedures die doorlopen 
moeten worden met een vaak ongewisse uitkomst en zeker in de tijd gezien. Dat 
laat zich dus moeilijk plannen in de praktijk. 
Maar als u er voor mij elk jaar 30 heeft ben ik redelijk tevreden. De 
grootschaligheid van alle ontwikkelingen is best een lastig punt. Daarom moeten 
we ook goed vooruit plannen en dat kan zeker nog beter. 
 
De heer De Boer, wethouder te Heerhugowaard geeft aan dat hij met Alkmaar 
graag samenwerkt, maar dat hij het feitelijk onbegrijpelijk vindt dat de 
centrumgemeenten Den Helder en Hoorn toch vooral hun eigen weg gaan buiten de 
regionale samenwerking om. Verder verbaast het hem dat de projectleider van 
Agriport Werkt moeilijk doet over het feit dat mensen zichzelf rechtstreeks 
aanmelden. Dat moet toch juist kunnen? 
 
De heer Klaver geeft aan dat natuurlijk ook moet kunnen, maar dat hij alleen 
betoogd heeft dat daar feitelijk geen financiering voor is en dat is dus wel een 
knelpunt. 
 
De heer Aboutaleb wijst ook op het feit dat hij gemerkt heeft dat werkgevers niet 
altijd op de hoogte zijn van regelingen, maar dat dit zeker ook geldt voor 
wethouders. De Wet Werk & Bijstand (WWB) is feitelijk een onuitputtelijke bron 
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van mogelijkheden, alles is gedecentraliseerd. Daar wordt nog veel te weinig 
gebruik van gemaakt, ook in relatie tot bovenlokale vraagstukken. 
 
De heer Kranenburg geeft aan dat niet iedereen geschikt is om in Ajax 1 te spelen. 
Het zou veel helpen als de platte organisaties van de telers wordt ontlast door het 
wegnemen van de last van arbozorg etc. De trend is ook dat die zorg uitbesteed 
gaat worden. Zet er een uitzendbureau tussen. 
 
De heer Van Marrewijk vult aan dat de telers graag de begeleiding willen leveren, 
zeker voor mensen die aanleg hebben. Maar er wordt wel gewerkt met lage 
winstmarges dus mensen moeten uiteindelijk wel afdoende presteren. 
 

 
 
Foto: Rian van Dam, wethouder van Alkmaar en RPA Noord-Holland Noord 
voorzitter geeft tekst en uitleg. Rechts dagvoorzitter Ronald de Leij (AWVN). 
 
De heer Wim Cool, wethouder in Niedorp geeft aan dat zijn gemeente geen eigen 
arbeidsmarktbeleid voert omdat ze daarvoor te klein is. Daarom is zij aangesloten 
bij een intergemeentelijke sociale dienst. Hij pleit om vooral ook SW-bedrijven bij 
de ontwikkelingen te betrekken. 
 
De heer Krijgsman, Hoofd Sociale Zaken van Hoorn, zou het liefst rechtstreeks 
zaken willen doen met de telers, ze hebben daar ervaring in. Je moet alleen wat 
zaken durven bij te stellen, zoals vrouwen willen graag pas om 09:00 uur beginnen 
in verband met de kinderen. 
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De heer Kamminga, lid van de Stuurgroep Agriport Werkt, geeft aan dat het juist 
te doen is om de telers te ontzorgen en niet 25 gemeenten, 20 uitzendbureaus, 3 
SW-bedrijven en 3 CWI’s op die paar telers los te laten. 
 
Mevrouw Van Dam vult aan dat als we de vraag bundelen, we juist ook het 
publieke aanbod moeten bundelen. Ook de verwachtingen moeten beter op elkaar 
afgestemd worden.  
 
De heer Joosse, voorzitter van de St. Poortwachter, vindt dat gemeenten meer op 
de uitkering zouden moeten sturen. Ook pleit hij er voor dat de overheid meer 
moet financieren op resultaat (outputfinanciering), dat zal veel meer succes 
bieden. 
 
De heer Aboutaleb is dat deels met hem eens. Gemeenten moeten nog veel 
stringenter sturen op lieden die het allemaal niet zo nauw nemen. Daarvoor is het 
sanctiebeleid in het leven geroepen. Iedereen weet zich vanuit Den Haag vierkant 
gedekt! 
 
Mevrouw Biersteker-Giljou, raadslid in Den Helder en tevens Statenlid vraagt zich 
af of clustering wel goed is? 
 
De heer Van Den Bos geeft aan dat wil je wat veranderen, wil je dat er wat 
gebeurt naar de toekomst toe dan moet je wel wat reuring veroorzaken. 
Daarnaast heeft de heer Kranenburg eerder al aangegeven dat hiermee juist 
schaalvoordelen (logistiek, energie) en duurzame concurrentievoordelen behaald 
kunnen worden. 
 
De heer Ronald de Leij vat samen dat outputfinanciering zeker kan werken als er 
heldere output is, maar zeker op bijvoorbeeld het punt van scholing is dat wat 
lastiger te definiëren. Daar zit erg veel complexiteit in. 
Maar de voorspelbaarheid en leer- en aanlevertijdstippen is een heel belangrijk 
criterium om succesvol te zijn! Ook het ontwikkelen naar een kennisinstituut is 
belangrijk, om de kostprijs naar de toekomst toe in de hand te houden. 
Ook gemeenten moeten veel breder kijken en als het ware ondernemen in het 
intermediaire vlak. 
Hij hoopt dat dit symposium heeft bijgedragen aan begrip en respect en dat zich 
dat zal vertalen naar de verdere samenwerking in de regio en dankt iedereen van 
harte voor zijn aanwezigheid en nodigt iedereen uit voor de lunch. 
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Het Poortwachtercentrum is een kennis-, advies- en mobiliteitscentrum, dat 
regionaal opereert en ondersteunend is aan het regionale bedrijfsleven. Het 
Poortwachtercentrum Noord-Holland Noord te Heerhugowaard is vanaf december 
2003 actief en zeer succesvol. De ervaringen van dit Poortwachtercentrum zijn 
ingebracht in dit “format”. We spreken bewust niet van een blauwdruk, omdat een 
Poortwachtercentrum organisch moet groeien en zich moet kunnen zetten in de 
regionale voedingsbodem die per gebied erg kan verschillen. 
 
A. ALGEMEEN 
 
Een Poortwachtercentrum is dicht tegen de vraag aan gepositioneerd en probeert 
vragen en belangen vanuit werkgevers te vertalen en te verbinden aan (vrij) 
toegankelijke (eigen) diensten of die van andere partijen. Daarvoor wordt gebruik 
gemaakt van de zogenaamde providerboog. 
 
Het Poortwachtercentrum is kort gezegd een facilitair centrum van en voor 
regionale werkgevers zonder winstoogmerk! 
 
Het Poortwachtercentrum: 

1. opereert op het brede terrein van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid; 
2. is een netwerkorganisatie die als kennis- en bemiddelingsbank fungeert, 

waarbij lokale/regionale verbindingen worden gelegd tussen: 
• individuele ondernemers of groepen van ondernemers; 
• publieke (CWI, UWV, gemeenten) en private partijen (KvK, VNO/NCW, 

ondernemersclubs), 
• regionale en landelijke spelers op de arbeidsmarkt zoals ROC’s, 

werkgevers- en werknemersorganisaties etc.; 
3. is een uitvoeringsorganisatie. 

 
B. SPECIFIEKE KENMERKEN 
 
Specifieke kenmerken van een Poortwachtercentrum zijn: 
 
Onafhankelijk  � van en voor werkgevers 
Flexibel   � heeft geen eigen mensen in dienst (huurt expertise in) 
Vraaggestuurd  � (gebundelde) werkgeversvraag van morgen bepaalt de 

    koers 
Regio-instrument  � schaal van de regio is werkbaar en overzichtelijk 
Schaal regio   � afhankelijk van: cultuur, diversiteit bedrijven en      
        maximale reisafstand 
Netwerkfunctie  � elkaar kennen, maakt afstand kleiner en schept  
        nieuwe opties 
Makelaar   � vraag en aanbod aan elkaar verbinden 
Out of the box denken � slimme combinaties leggen 
Signaleringsfunctie  � naar o.a. sociale partners, (branche)organisaties,  
        politiek 
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C. TAKEN EN DIENSTEN 
 
De taken en diensten kunnen uit de volgende zaken bestaan: 

• Informatieloket Sociale Zekerheid: (ARBO, WIA, vergrijzing, ontgroening, 
diversiteitsbeleid, preventie- en gezondheidsbeleid, subsidies, ontsluiting 
fondsen etc.)   

• Re-integratie (spoor 1 en 2) 
• Bemiddeling (collegiale uitleen, personeelspool, opleiding) 
• Inschakeling specifieke deskundigheid via de providerboog (o.a. scholing en 

Arbo, Verzuim en Re-integratie) 
• Vacaturebemiddeling/vacaturebank 
• Verzuimcentrum 
• Realisering leer/werkplekken en/of leer/werkbedrijven 
• Organiseren van thema- en informatiebijeenkomsten (bijvoorbeeld over 

landelijke wetgeving of arbeidsmarktknelpunten) 
• P&O-overleggen (ook als klankbord voor bestuur) 

 
D. SCHAAL VAN OPEREREN 
 
De schaal van opereren van een Poortwachtercentrum is niet eenduidig te 
markeren. Het begrip “regio” is een rekbaar begrip. Als je horizontale matches 
(collegiale uitleen, re-integratiespoor 2) wilt maken moet er voldoende diversiteit 
in type bedrijvigheid zijn in het PWC-werkgebied, waarbij rekening gehouden moet 
worden met maximale reisafstanden. Maar ook kunnen bestaande culturele 
verschillen de grenzen van het PWC-werkgebied bepalen. Ook de breedte van het 
produktenpakket van een specifiek Poortwachtercentrum en/of het een standalone 
concept is of onderdeel vormt van een bestaande, (parkmanagement)organisatie 
kan bepalend zijn voor de schaal van opereren. Het Poortwachtercentrum Noord-
Holland Noord opereert in de provincie N-Holland, met de nadruk op Noord-Holland 
Noord. 
 
E. DIVERSITEIT AAN BEDRIJVEN 
 
Zowel grote als kleine bedrijven zijn nodig binnen het PWC-concept. Grote 
bedrijven kunnen hun kennis en organisatorisch vermogen inbrengen en via het 
Poortwachtercentrum de verbinding leggen naar de regio. Kleinere bedrijven 
kunnen gebruik maken van de expertise van de grote bedrijven en via 
krachtenbundeling meeprofiteren van collectieve oplossingen. Want het bundelen 
van partijen en dus krachten, maakt het bouwen van een aanbod en dus nieuwe 
oplossingen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een specifieke 
opleiding voor een groep van bedrijven of het uitplaatsen of collegiaal uitlenen van 
personeel tussen bedrijven onderling.  
 
F. RECHTSPERSOON 
 
Het Poortwachtercentrum Noord-Holland Noord is een kleine en platte 
uitvoeringsorganisatie die aangestuurd wordt door een stichtingsbestuur: de St. 
Poortwachter. Het PWC-concept kan zowel in een stichtingsvorm als coöperatieve 
verenigingsstructuur gegoten worden. Als je werkgevers zelf aan het stuur wilt 
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hebben, maximale ledenbetrokkenheid en ledeninvloed wilt hebben en je 
eventuele winsten wilt laten terugvloeien naar de leden of wilt (her)investeren in 
het Poortwachtercentrum, dan is de coöperatievorm de meest passende vorm, 
zeker bij het voorkeursmodel.  
 
Het afgeslankte model, minimummodel kan ook uitgevoerd worden vanuit de 
stichtingsvorm. 
 
G. PWC-BESTUUR 
 
Het bestuur van de St. Poortwachter bestaat op dit moment uit zes personen. Een 
PWC-bestuur herbergt een palet aan kennis, ervaringen en contacten naar zowel 
het private als publieke domein. De geesten van huidige en oud-werkgevers moeten 
daarbij uiteraard stevig verankerd zijn, maar individuele bestuursleden met goede 
contacten in het publieke domein mogen niet ontbreken. 
 
Bestuursleden (minimaal 3, maximaal 6) moeten: 

• affiniteit hebben met het ondernemerschap, het onderwijsveld en de 
publieke sector 

• pragmatisch kunnen denken en handelen 
• goede ideeën kunnen omzetten in implementatie en effectieve uitvoering 
• enthousiasme kunnen uitstralen en overbrengen  
• samenwerkingsconcepten overtuigend kunnen uitdragen 
• goed kunnen presenteren en communiceren 
• makkelijk in netwerken kunnen bewegen 

 
H. RESULTATEN IN NOORD-HOLLAND NOORD 
 
Gecomprimeerd kunnen de resultaten vanaf de start begin 2004 tot medio 2007 als 
volgt samengevat worden: 
 

• 4.000 aangesloten bedrijven 
• 260 aangesloten P&O-managers 
• Inkoopvoordelen (2005: deel opleidingen onder ESF gebracht) 
• 4.000.000 euro besparing (terugdraaien Pemba-boetes, opvragen subsidies 

etc.) 
• 120 leerwerkplekken gecreëerd en ingevuld 
• 800 geslaagde re-integratie (60% spoor 1, 20-30% spoor 2) 
• 100 overige transities van werk naar werk 

 
I. LANDELIJK DEKKEND NETWERK 
 
Dit “concept-format” is samen met het Werkgeversforum (Kroon op het Werk) 
opgesteld ten einde een landelijk netwerk van Poortwachtercentra op te zetten, 
die in de kiem eenduidig en herkenbaar zijn, maar in haar ontwikkeling verschillen 
door de “couleur locale”. Dit concept zal in opdracht van het RWI door Bureau 
Berenschot uitgewerkt gaan worden in een leidraad/handleiding. Verwachte 
oplevering medio september 2007. 
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Het RWI heeft aangegeven ook de monitorfunctie de komende jaren te willen 
oppakken. Daarnaast hebben de partijen in de participatietop afgesproken de 
opzet van poortwachtercentra te ondersteunen. 
 
We zijn ons daarbij bewust dat het succes van een Poortwachtercentrum niet 1 op 
1 gekopieerd kan worden, maar door een netwerk van in beginsel uniforme 
Poortwachtercentra te organiseren kan wel een eenduidige, herkenbare organisatie 
en werkwijze ontstaan die elkaar kan helpen, ondersteunen en voeden. 
 
Om dit te bereiken zijn een aantal voorlopige basisafspraken gemaakt tussen het 
Poortwachtercentrum Noord-Holland Noord en het Werkgeversforum: 
 
Er zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de bestaande infrastructuur 
van beide kanten.  

• Het Werkgeversforum stimuleert het gezondheidsmanagement binnen 
bedrijven: van de achterkant (verzuim) naar de voorkant (preventie) 

• Het Werkgeversforum heeft als haar doelstelling om kennis en ervaringen 
met werkgevers te delen. Een informatie en contactfunctie voor het 
poortwachterconcept past uitstekend in die doelstelling. Op de huidige site 
(www.kroonophetwerk.nl) van het werkgeversforum staat inmiddels al 
informatie. 

• Het Werkgeversforum is een bindende factor richting 
werkgeversorganisaties, overheid, keten- en kennispartners en is in staat het 
poortwachterconcept bij alle actoren te laten landen. 

• Dit betekent dat het Werkgeversforum, in aansluiting op haar bestaande 
infrastructuur, een landelijke (internet)portal opzet: platform voor 
poortwachtercentra in Nederland. 

• Het landelijke platform / de landelijke portal wordt opgezet door een 
stuurgroep, waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn, zoals: 
Werkgeversforum, VNO/NCW, MKB Nederland, AWVN, Min. SZW, grote 
bedrijven en Poortwachtercentrum Noord-Holland Noord. Doel zal zijn het 
organiseren van landelijk draagvlak en financiering van het organisatorisch 
vermogen. 

• Kennis, successen, onderzoeken en bijeenkomsten kunnen via de landelijke 
portal ontsloten worden. 

• Door deelname via de landelijke portal ontstaat op landelijk niveau een 
steeds scherper beeld van de PWC-ontwikkelingen ten behoeve van de 
sociale partners. 

• Via de landelijke portal kan doorgeschakeld worden naar de website van het 
Poortwachtercentrum voor meer specifieke informatie. 

• Het Poortwachtercentrum Noord-Holland Noord zal in eerste instantie de 
praktische ondersteuning leveren. Poortwachtercentrum Noord-Holland 
Noord zal een helpdeskfunctie inrichten (telefoon/mail/internet) ter 
ondersteuning van startende Poortwachtercentra. Informatie zal daarbij 
z.s.m. via de landelijke portal ontsloten worden.  

• Als partijen zich aanmelden via de landelijke portal, krijgen zij toegang tot 
de beschikbare kennis en tools. Het Poortwachtercentrum kan een 
starterspakket aanbieden, bestaande uit 3 maanden ondersteuning en 
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begeleiding, waarna het Poortwachtercentrum in principe op eigen benen 
kan staan en mee kan liften op de bestaande PWC-infrastructuur. 

• De kosten van het startpakket kunnen via de landelijke portal middels een 
aanvraag worden vergoed.  

• Via de landelijke portal kunnen ook gastsprekers en materiedeskundigen 
geboekt worden voor spreekbeurten, netwerkbijeenkomsten en 
expertmeetings. 

 
J. DE START VAN EEN POORTWACHTERCENTRUM 
 
Startpakket 
Een eenduidig draaiboek is moeilijk te geven, maar er is inmiddels een startpakket 
beschikbaar vanuit het Poortwachtercentrum Noord-Holland Noord te 
Heerhugowaard. 
 
Het Poortwachtercentrum Noord-Holland Noord kan in een regio gedurende 3 
maanden de start van een Poortwachtercentrum begeleiden. 
 
De kosten hiervan bedragen rond de 30.000 euro. De opstartkosten zijn nu vaak nog 
een lastig te nemen hobbel. Gedacht wordt daarom om een opstartfonds te creëren 
waaruit de aanloopkosten voorgeschoten kunnen worden. De mogelijkheden op dit 
punt worden thans verkend. 
 
Om een goed werkend Poortwachtercentrum operationeel te krijgen moeten de 
volgende activiteiten worden geregeld: 
 
1. Het creëren van draagvlak bij ondernemers 
Het organiseren van twee informatiebijeenkomsten voor de ondernemers in de 
regio. Hiervoor kunnen we gebruik maken van de bestaande lijn van 
ondernemersverenigingen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt uitleg gegeven aan 
het principe “voor en door ondernemers” en het “halen en brengen”. Tevens start 
hier de werving van de bedrijven voor deelname in het 
Personeelsfunctionarissenoverleg. Meestal komen de werkgevers zelf in eerste 
instantie en delegeren zij het later in de organisatie naar hun P&O-afdeling. 
 
2. Winnen van vertrouwen 
Het bezoeken van 40 verschillende bedrijven voor deelname aan het overleg. 
Ervaring leert dat elke regio weer iets anders in elkaar steekt en het op een andere 
manier wenst. Nogmaals, het principe van “halen en brengen” moet goed uitgelegd 
worden. 
 
Het Poortwachtercentrum in Noord-Holland Noord geeft gedurende deze periode 
vanuit Heerhugowaard telefonische support om vragen vanuit individuele bedrijven 
te beantwoorden. 
 
3. Eerste P&O-overleg organiseren 
Ondersteuning kan worden gegeven aan de eerste P&O-overleggen. Uiteindelijk zal 
vanuit de groep zelf een aantal trekkers opstaan die agenda en overleg gaan 
voorbereiden met ondersteuning vanuit het Poortwachtercentrum. 
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4. De kosten 
Het Poortwachtercentrum kan een kwartiermaker leveren met brede ervaring voor 
2 dagen in de week gedurende 13 weken.  
 
De kosten voor een kwartiermaker kunnen globaal becijferd worden op 30.000 
euro. 
 
Zelf starten 
Indien men conform dit PWC-model zelf een initiatief van de grond wil trekken dan 
kan dat natuurlijk ook. 
 
Enkele bruikbare tips willen we dan graag meegeven: 
 
Start simpel, maar overtuigend! 

• Vorm een kleine groep van bedrijven die als trekker fungeert van het PWC-
concept. 

• Zorg voor een consulent die: 
o relevante kennis heeft van het bedrijfsleven alsmede het publieke 

domein, 
o affiniteit heeft met het terrein van de sociale zekerheid (hij hoeft 

beslist geen materiedeskundige te zijn), 
o goed kan luisteren en inleven in situaties, 
o beschikt over een analytisch vermogen,  
o zich makkelijk kan bewegen in het krachtenveld van belangen, 
o partijen kan aanspreken (op verantwoordelijkheden), maar ook kan 

samenbrengen 
• Zorg voor goede verbindingen met de ketenpartners (CWI/UWV/gemeenten). 
• Zorg er voor dat halen en brengen (van kennis en factor arbeid) in evenwicht 

blijft. 
• Bundel en ontsluit de kennis door via een cyclus van P&O-overleggen 

professionals met elkaar in contact te brengen, waarbij afhankelijk van de 
agenda ook materiedeskundigen van publieke partners (CWI, UWV, 
Onderwijs) gevraagd en ongevraagd kunnen participeren.   

• Zorg daarbij dat je snel resultaten kunt laten zien om na de eerste fase te 
kunnen doorpakken. 

• Begin gewoon om te kijken wat wel en niet werkt. Zorg wel naar verloop van 
tijd voor een compacte, meerjarenvisie waarin de kaders van het speelveld 
voor iedereen helder zijn geschets. 

• Zorg voor een structurele communicatie (website/nieuwsbrief/informatie en 
netwerkbijeenkomsten) naar de aangesloten bedrijvenkoepels en individuele 
leden, 

• Wissel kennis en ervaringen uit met andere Poortwachtercentra (zie 
landelijke uitrol). 

 
K. UITVOERINGSORGANISATIE 
 
Zorg voor een kleine, effectieve organisatie die snel aangepast kan worden aan de 
vraag, zowel kwalitatief als kwantitatief. Neem geen personeel in dienst, maar 
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huur die extern in of  rekruteer die voor langere tijd vanuit één van de 
deelnemende bedrijven. 
 
Minimummodel 
Het basisconcept bestaat uit minimaal 1 consulent en 1 secretaresse. De PWC-
voorzitter zal daarbij dicht op de uitvoeringsorganisatie moeten zitten als 
verbindende schakel tussen beleid en uitvoering. Dit kan als het 
Poortwachtercentrum een beperkt dienstenpakket heeft en zich beweegt in een 
klein, overzichtelijk gebied en bijvoorbeeld onderdeel uitmaakt van en leunt op 
een bestaande parkmanagementorganisatie.  
In dat geval kunnen de huisvestingskosten en bestuurskosten laag blijven. 
 
Wel moet dan goed beoordeeld worden of de diversiteit aan bedrijven in voldoende 
mate aanwezig is en er voldoende bemiddelingen (50-80) op jaarbasis gemaakt 
kunnen worden. Ook moet men beseffen dat als men kiest voor alleen de directe 
bemiddeling en uitleen (en niet voor het brede pakket aan diensten en 
activiteiten), dat dan ook de primaire bemiddeling moeilijker wordt. Immers de 
synergie met andere contacten/produkten kan niet ingezet worden en dit remt ook 
de kennisontwikkeling van de PWC-uitvoerders en daarmee de slagingskans van 
bemiddelingen. 
 
Voordeel: - kosten zijn beperkt tot ongeveer 150.000 per jaar. 
Nadeel: - beleid en uitvoering kunnen (hinderlijk) door elkaar gaan lopen; 
  - organisatie is kwetsbaar; 
  - synergievoordelen worden niet (volledig) behaald. 
 
Voorkeursmodel 
Op basis van de jarenlange ervaringen van het Poortwachtercentrum Noord-Holland 
Noord te Heerhugowaard is een voorkeursmodel ontwikkeld. 
 
In dit concept zijn de bestuurs- en/of de directiekosten hoger. Het verdient 
namelijk aanbeveling om tussen bestuur en uitvoerenden een directeur te 
positioneren. Deze directeur staat meer onafhankelijk van directies van bedrijven, 
de consulent en de betrokken werknemers. Daarnaast heeft hij een specifieke 
acquisitiefunctie richting (potentiële) bedrijven, maar is hij er ook om de 
contacten met CWI, UWV en gemeenten goed te onderhouden. Om de kosten zo 
laag mogelijk te houden zou deze functie gedeeld kunnen worden met meerdere, 
kleinere Poortwachtercentra in een aansluitend gebied. Het aanstellen van een 
directeur is zeker nodig indien het brede terrein van de sociale zekerheid wordt 
bediend, men de personele kwetsbaarheid wil verminderen, uitvoeringstaken en 
bestuurstaken wil scheiden en concrete vraaggestuurde projecten wil realiseren. 
 
Voordeel: - optimale synergie mogelijk tussen vraag en aanbod- 
  vraagstukken; 

- pieken in de vraag zijn beter te managen; 
- de kwetsbaarheid van de personele bezetting neemt af. 

Nadeel: - kosten zijn ongeveer 100.000 hoger in vergelijking tot het 
basisconcept. 
 
L. EXPLOITATIEOPZET 
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Uitgaande van een Poortwachtercentrum, conform het voorkeursmodel, zonder 
directeur: 
 
De jaarlijkse exploitatiekosten kunnen worden ingeschat op 200.000 – 250.000 
euro. 
 
Deze kosten bestaan grotendeels uit: 
 

- 1 consulent (inhuren) 
- 1 secretaresse (inhuren) 
- 1 bestuur (publiek/privaat/netwerk) 
- Rechtsvorm: stichting of coöperatie 
- Huisvesting 
- Communicatie (blad, minimaal 4 P&O-overleggen) 
 

Dekking: transities uit caseload: 50 - 60 
 
Als onze poortwachter het te druk krijgt, dan maken we gebruik van een netwerk 
van oud-ondernemers, die helpen met de bemiddelingen. Zo blijven we klein en 
slagvaardig. 
 
St. Poortwachter te Heerhugowaard 
 

 


