
 

 

 

 

Versie 2.0 

04-05-2012 

 

 

 

 

 

 

Versie 2.0 

04-05-2012

Eén voor allen, allen voor één! 
 

Marktbewerkingsplan 2012 / 2013 
Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam 
 

Martijn Alderse Baas (Gemeente Diemen) 

Dries Bartelink (Gemeente Amsterdam) 

Marjorie Bulthuis (Gemeente Uithoorn/Aalsmeer (G2)) 

Ton Druijf (UWV) 

Marijke de Jager (Gemeente Landsmeer) 

Piet Jansen (Gemeente Amsterdam) 

José de Jong (Gemeente Amstelveen) 

Cornelie Leemhuis (Gemeente Amsterdam) 

Belinda van Meerkerk (Gemeente Ouder-Amstel) 

Pieter Schoonderbeek (UWV) 

Jessica van Teeffelen (Gemeente Haarlemmermeer) 

Frank Terpstra (AM Groep) 

 

En vele anderen 



 

2 

 

Versie 2.0 

04-05-2012 

Inhoud 

1 Inleiding 3 

1.1 Aanleiding 3 

1.2 Reikwijdte 3 

1.3 Leeswijzer 4 

2 Onze doelen 5 

2.1 Wat zijn onze doelstellingen? 5 

2.2 Uitgangspunten voor de dienstverlening 5 

3 Prioriteiten 6 

3.1 Keuze voor prioriteiten 7 

3.2 Uitwerking van de prioriteiten 7 

Bijlage 1: SMART-doelstellingen Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam 26 

 

Bijlage 2: Analyse van de vraag       29 

Bijlage 3: Analyse van het aanbod 45 



 

3 

 

Versie 2.0 

04-05-2012 

1   Inleiding 

1.1 Aanleiding 

“Ik denk regionaal als het gaat om arbeidsmarktbeleid. En heb behoefte aan één professioneel aanspreekpunt 

bij de overheid bij wie ik met mijn vragen terecht kan. Ik heb genoeg van de vele accounthouders, adviseurs 

en relatiemanagers van de diverse overheidsorganisaties die ik geregeld aan de telefoon krijg. Kunnen ze niet 

een beetje samenwerken? Het is toch allemaal één en dezelfde overheid?” 

 

Zo maar een verzuchting van een werkgever in de regio Groot-Amsterdam. De partners in het 

Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam
1
 (hierna: WSP) herkennen dit beeld maar al te goed. En 

dat is precies de reden dat zij de handen ineen slaan bij de inrichting van een gezamenlijk 

werkgeversservicepunt dat in november 2011 van start is gegaan.  

  

Een tweede reden voor het inrichten van een gezamenlijk werkgeversservicepunt is de opgave 

vanuit het Rijk om met veel minder middelen meer mensen aan het werk te krijgen. De 

samenwerking met werkgevers is hierbij van cruciaal belang. Dit wordt alleen maar urgenter met 

de invoering van de Wet werken naar vermogen (Wwnv) per 1 januari 2013. Door deze nieuwe wet 

krijgen gemeenten te maken met nieuwe klantgroepen en wordt regionale samenwerking zelfs 

verplicht.  

 

Binnen het WSP werken de partners op diverse terreinen van de arbeidsmarkt al samen. Denk aan 

arbeidsmarktonderzoek, voorlichting & advies, gezamenlijke werkgeversarrangementen en directe 

bemiddeling naar werk.  

 

Dit marktbewerkingsplan richt zich op de directe bemiddeling naar werk. Het beschrijft –op basis 

van een gezamenlijke analyse van zowel de vraag- als de aanbodkant van de markt- de strategie 

om werkgevers te verblijden en verleiden met veel en goed gekwalificeerde mensen uit het 

klantenbestand van de samenwerkende partners. Dit op basis van samenwerking onder het motto 

één voor allen, allen voor één! 

 

1.2 Reikwijdte 

Dit document is opgesteld door medewerkers van de partners binnen het WSP. Het bouwt voor op 

een vergelijkbaar plan dat UWV, de gemeente Amsterdam en Pantar Amsterdam in 2011 hebben 

opgesteld. Daarbij is nadrukkelijker een regionale scope gekozen. De UWV-regio Groot-

Amsterdam vormt de reikwijdte van het Werkgeverservicepunt en ook van dit 

marktbewerkingsplan. 

 

                                                      
1 UWV, de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Landsmeer, 

Ouder-Amstel en Uithoorn en de SW-bedrijven AM-Groep en Pantar Amsterdam. 
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Het marktbewerkingsplan kijkt vooruit op basis van onderzoeksprognoses over de ontwikkeling van 

de markt. De hoeveelheid tijd die bij deze prognoses vooruit wordt gekeken verschilt naar gelang 

het onderzoek. Bij de keuzes voor de prioriteiten is 1-2 jaar vooruit gekeken. Deze keuzes voor 

prioriteiten zouden dus geldig moeten zijn tot circa eind 2013. Dat wil niet zeggen dat daarmee de 

prioriteiten ook tot die tijd in beton zijn gegoten. Marktontwikkelingen kunnen noodzaken tot 

bijstelling. Het ambtelijk opdrachtgeversoverleg van het WSP zal daarom jaarlijks de geldigheid 

van het plan toetsen en zo nodig besluiten tot bijstelling. De bijlagen worden in elk geval jaarlijks 

geactualiseerd. 

 

Het marktbewerkingsplan is niet alomvattend. De teksten over de algemene analyse van de markt 

zijn in de hoofdtekst op hoofdlijnen weergegeven. De marktinformatie over de prioriteiten is wat 

uitgebreider. Verder is in de bijlagen meer achtergrondinformatie opgenomen. 

 

Het marktbewerkingsplan is nadrukkelijk ook geen organisatieplan. Het plan richt zich op het wat 

(welke sectoren en bedrijven gaan we gezamenlijk bewerken?) en niet op het hoe. Het hoe krijgt 

vorm in het organisatieplan van het WSP. 

 

 

1.3 Leeswijzer 

Dit document is opgesteld voor intern gebruik binnen het WSP. 

 

Hoofdstuk 2 gaat in op de doelstellingen van het WSP.  

 

Hoofdstuk 3 bevat de prioriteiten. Deze zijn gezamenlijk gekozen op basis van de doelstellingen 

(Hoofdstuk 2) en de analyses in de hoofdstukken 3 en 4. Bij de uitwerking van de prioriteiten staan 

we onder meer stil bij de meer specifieke omzet- en groeiverwachtingen van de prioritaire sector en 

de combinatie van instrumenten die het WSP kan gebruiken voor het invullen van de 

wervingsaanpak.  

 

In Bijlage 1 worden de SMART-doelstellingen voor de drie satellieten van het WSP beschreven. 

 

Bijlage 2 geeft een analyse van de vraagkant van de markt, de behoefte van werkgevers.  

 

In Bijlage 3 staat het aanbod centraal. Hoe zien de bestanden van de samenwerkende partners 

eruit en hoe ontwikkelt dit zich?  
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2  Onze doelen 

2.1  Wat zijn onze doelstellingen? 

De doelstellingen van het WSP zijn: 

1. excellente dienstverlening voor werkgevers; 

2. uitstroom naar werk en re-integratie bij werkgevers; 

3. aansluiting van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt; 

 

2.2 Uitgangspunten voor de dienstverlening 

Het WSP is een eenduidig en herkenbaar regionaal servicepunt voor werkgevers met een helder 

assortiment van producten en diensten. Het WSP is virtueel één organisatie met één 

telefoonnummer en één website met een vertegenwoordiging in alle satellieten. Het WSP is een 

toegevoegde waarde voor werkgevers in de regio. 

 

Merkambities en kernwaarden 

Het WSP is in ontwikkeling en heeft de volgende ambities voor het merk Werkgeversservicepunt 

Groot-Amsterdam: 

1. Het WSP is dé partij als het gaat om sociaal ondernemerschap. 

2. Het WSP is hét informatieplatform voor regionale arbeidsmarktvraagstukken. 

3. Het WSP is toonaangevend in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de regionale 

arbeidsmarkt. 

 

Dit vertaalt zich in de volgende kernwaarden die ook gelden voor de marktbewerking: 

 

Verbinden 

Het WSP legt verbindingen tussen werkgevers, onderwijs, overheid  

en werkzoekenden en gaat hierbinnen innovatieve samenwerkingsverbanden aan.  

 

Realiseren 

Het WSP zoekt proactief naar kansen en mogelijkheden om de resultaten van overheid en 

ondernemers structureel te verbeteren. 

 

Inspireren 

Het WSP is creatief, dynamisch en innovatief in aanpak en oplossingen. 

We enthousiasmeren partners om met ons samen te werken. 

 

De volgende zaken zijn kenmerkend voor onze dienstverlening aan werkgevers: 

• slagvaardigheid; 

• open en eerlijk; 

• verbindend vermogen (knooppunt en deskundigheid); 

• administratief gemak en eenvoud. 

 

In Bijlage 1 zijn de doelen verder uitgewerkt in SMART-doelstellingen voor de drie satellieten. 
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3  Prioriteiten 

Op basis van de doelstellingen van het WSP en de in Bijlage 2 en 3 opgenomen cijfers over vraag 

en aanbod zijn de prioriteiten bepaald.  

 

Prioriteiten zijn clusters van bedrijven met één of meerdere gemeenschappelijke kenmerken die 

kansrijk zijn om op korte en/of lange termijn veel plaatsingen te realiseren.  

 

Dit kunnen economische branches zijn, maar bijvoorbeeld ook bedrijven met een bepaalde 

schaalgrootte of bedrijven die in een zelfde geografisch gebied actief zijn. 

 

Onderstaand model biedt het analysekader voor het bepalen van prioriteiten. 

 

Prioriteiten
voor marktbewerking

Uitwerking per 
prioriteit

Product, Prijs, Promotie, 
Plaats, Personeel

Doelstellingen

(Hoofdstuk 2/Bijlage 1)

Analyse vraag

(Bijlage 2)

Analyse aanbod

(Bijlage 3)

 
 

Figuur 1:  Analysekader voor bepalen prioriteiten 

 

Waar het uiteindelijk om gaat is om deze prioriteiten ook te vertalen naar een gestructureerde 

uitwerking die leidt tot concrete plaatsingen waar zowel werkgevers als de partners in het WSP 

beter van worden. Deze uitwerking per prioriteit vormt de hoofdmoot van dit hoofdstuk. 

 

Overigens moeten we ons zeker niet blind staren op deze prioriteiten en de topaccounts 

daarbinnen. Uit een enquête onder accountmanagers van UWV, DWI en Pantar Amsterdam in 

2011 komt duidelijk naar voren dat het zogenaamde ‘sprokkelwerk’ van groot belang blijft. Een 

groot deel van het totale aantal plaatsingen realiseren we in de vorm van kleine hoeveelheden 

plaatsingen bij veel ondernemers in allerlei sectoren.  
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De prioriteiten krijgen dus extra maar geen exclusieve aandacht in de marktbewerking. 

 

3.1 Keuze voor prioriteiten 

3.1.1 Gehanteerde criteria 

In een gezamenlijke workshop met vertegenwoordigers van de drie satellieten zijn na het delen van 

de uitkomsten van de analyse gezamenlijk criteria geformuleerd voor het bepalen van prioriteiten. 

Daarbij zijn de volgende criteria naar voren gekomen: 

1. Zijn er binnen het cluster van bedrijven (verwachte) banen voor de onderkant van de 

arbeidsmarkt? (aansluiting bij de doelgroep) 

2. Biedt het cluster van bedrijven nu en/of op termijn voldoende werkgelegenheid c.q. zijn er 

verwachte knelpunten in de personeelsvoorziening (volume en groei)? 

3. Is ons netwerk binnen het cluster van bedrijven van voldoende niveau om tot zaken te komen? 

(netwerk) 

4. Is er binnen het cluster van bedrijven interesse voor het thema maatschappelijk verantwoord 

ondernemen? (maatschappelijke betrokkenheid) 

 

 

3.1.2 Onze prioriteiten 

Na het bepalen van de criteria hebben de aanwezigen in onderling overleg de volgende zeven 

voorlopige prioriteiten vastgesteld (in alfabetische volgorde): 

1. Greenport Aalsmeer 

2. Hospitality (horeca, hotels, catering) 

3. Mainports (Schiphol, Westpoort) 

4. Techniek 

5. Transport en logistiek 

6. Zakelijke dienstverlening (schoonmaak, beveiliging, callcenters) 

7. Zorg 

 

Deze prioriteiten worden in de volgende paragraaf verder uitgewerkt.  

 

 

3.2 Uitwerking van de prioriteiten 

Na de gezamenlijke workshop zijn de prioriteiten uitgewerkt door de projectleiders of andere 

experts. De nadruk lag daarbij op het uitwerken van een globale marketingmix aan de hand van de 

(bekende) 5 p’s: product, prijs, promotie, plaats en personeel.  
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De marketingmix (5 P’s) 

De marketingmix, soms marketinginstrumentenmix genoemd, is de combinatie van instrumenten 

die een organisatie kan gebruiken voor het invullen van haar marketingstrategie. Het gebruik van 

elk van deze instrumenten en hun onderlinge wisselwerking is onder andere afhankelijk van de 

doelstellingen, de markt, de doelgroep en de concurrentie. Traditioneel worden er daarbij 4 P’s 

onderscheiden: Prijs, Product, Plaats en Promotie. De dienstenmarketing heeft een vijfde P, 

namelijk Personeel, toegevoegd.  

 

Deze 5 P’s worden ook binnen dit marktbewerkingsplan gebruikt (waarbij Promotie en Plaats zijn 

samengevoegd) met als kernvragen: 
 Product: Welke eisen stellen werkgevers in deze sector aan het product (c.q. de 

werknemer)? 
 Prijs: Hoe belangrijk is het aspect prijs voor de werkgevers in deze sector? 
 Promotie / Plaats: Welke promotionele activiteiten / distributiekanalen zijn naar verwachting 

effectief bij het benaderen van werkgevers in deze sector? 
 Personeel: Welke eisen stellen werkgevers in deze sector aan de kwaliteit van het personeel 

van het WSP Groot-Amsterdam? 

 

 

Op basis van de ervaringen vanuit het WSP en specifieke interviews met werkgevers en/of 

branchekenners zal dit nog verder worden verdiept. De resultaten daarvan kunnen worden 

meegenomen in een volgende versie van dit marktbewerkingsplan.  

 

 

3.2.1 Greenport Aalsmeer 

Deze prioriteit heeft net zoals Westport en Schiphol een ander karakter dan de sectorale 

prioriteiten. Binnen de Greenport komen meerdere sectoren bij elkaar en ligt de focus op een 

gebiedsgerichte benadering. Westport zal als blauwdruk fungeren voor de Greenport. Na een 

oriënterende periode zal er een plan van aanpak komen voor de Greenport.  

 

Schets Greenport 

Greenport Aalsmeer is één van de zes Greenports in Nederland. Het is het grootste 

wereldhandels- en kenniscentrum voor de sierteeltsector met in het hart bloemenveiling Aalsmeer. 

Zij zorgt voor 50.000 voltijd banen en kent een omzet van 3 miljard euro per jaar. De regio werkt 

samen aan duurzaamheid, innovaties, internationale concurrentiepositie en imagoverbetering voor 

de hele sector.  

 

Waarom een prioriteit 

Dit gebied is mede vanwege de omvang een prioriteit voor het Werkgeversservicepunt. Daarnaast 

is de organisatie van Greenport Aalsmeer momenteel bezig met het actualiseren van de 

middellangetermijnvisie. Hieronder vallen vijf speerpunten. Een van de speerpunten is 

arbeidsmarkt en onderwijs. Het Aalsmeerse sierteeltcluster heeft te maken met drie ontwikkelingen 

op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt: een aanzienlijk deel van de ondernemers en ervaren 

werknemers stromen de komende jaren uit, de instroom van jongeren en goed gekwalificeerd 

personeel is gering en de werknemers in het sierteeltcluster komen in toenemende mate uit 

midden- en Oost-Europa. Al met al is er een tekort aan gekwalificeerd personeel (zowel ‘groen’ als 

‘grijs’), dat verder toeneemt als er niet wordt ingegrepen. De lage instroom van jonge en voldoende 

gekwalificeerde werknemers bedreigt het functioneren van het sierteeltcluster in Greenport 
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Aalsmeer. De Kamer van Koophandel heeft de afgelopen periode het voortouw genomen in de 

aanpak van bovengenoemde knelpunten in de Greenport Aalsmeer. Met de Kamer wordt dan ook 

onderstaand schema verder uitgewerkt. 

 

In het speerpunt arbeidsmarkt en onderwijs wordt ook ingezoomd op vraag en aanbod van arbeid, 

talent aantrekken en behouden, rol van het onderwijs en bedrijfsleven, en tot slot het in kaart 

brengen van cross-overs op sectoraal en regionaal niveau. Daarnaast verwachten wij bij het 

speerpunt positionering en imago van de middellangetermijnvisie aan te kunnen sluiten. Het 

bevorderen van sociaal ondernemerschap (vanuit het Werkgeversservicepunt) zou hier 

bijvoorbeeld onder kunnen vallen. 

 

Vanuit Economische Zaken (EZ) van de deelnemende gemeenten is intensief contact binnen de 

Greenport. De notitie Greenport Aalsmeer, visie en Strategie is ook door de collega’s van EZ 

ontwikkeld. Van belang is slim gebruik te maken van dit soort ontwikkelingen. Vanuit deze visie en 

strategie notitie wordt een actieprogramma opgesteld. Er zal op dit actieprogramma aansluiting 

gezocht worden. 

 

Tot nu toe zijn het UWV, gemeenten en de AM Groep al actief in de Greenport Aalsmeer. De 

benadering van werkgevers is tot nu toe niet gestructureerd geweest. Diverse 

uitkeringsgerechtigden zijn al geplaatst bij verschillende bedrijven. Soms succesvol en soms 

minder succesvol. Er is dus al wel een verleden met bedrijven binnen de Greenport en de 

doelgroep uitkeringsgerechtigden. Bij het benaderen van deze prioriteit dient hier rekening mee 

gehouden te worden.  

 

Benadering prioriteit 

Waren gemeenten, AM-Groep en het UWV eerder gefocust op het aanbod van de eigen 

doelgroep, is het de bedoeling dat nu de vraag van de werkgever onderzocht wordt. Door middel 

van een inventariserende fase zal een opdracht geschreven worden. Hierin komt te staan wat de 

projectleider gaat doen. De projectleider zal naar aanleiding van deze opdracht een plan van 

aanpak schrijven.  

 

Globale marketingmix 

Deze prioriteit is nog in de inventariserende fase. Het is daarom lastig om de marketingmix al 

helder te formuleren. Onderstaande bevindingen zijn met name gebaseerd op aannames (of 

overgenomen van Westpoort). Na gesprekken kan de marketingmix aangescherpt worden.  

 

Product 

Welke eisen stellen 

werkgevers aan het 

product (c.q. de 

werknemer)? 

Sierteeltgerelateerde bedrijven: flexibel in werktijden, fysiek sterk, bereidheid tot 

leren, op het werk kunnen komen (bereikbaarheid.)  

 

Vanuit het speerpunt arbeid en onderwijs van de middellangetermijnvisie 

Greenport Aalsmeer ligt de focus vooral op het aantrekken van (talentvolle) 

jongeren. Het gaat hierbij niet alleen om hoog opgeleide jongeren, maar ook op 

MBO niveau.  
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Prijs 

Hoe belangrijk is het 

aspect prijs voor de 

werkgevers? 

Een kosteloze periode voorafgaand aan het dienstverband om de medewerker te 

testen wordt daarbij wel als welkom ervaren. 

 

Greenport Aalsmeer zal (op basis van hun speerpunt arbeid en onderwijs) in de 

toekomst meer gebruik maken van een (BBL) leerwerkovereenkomst oftewel een 

betaalde baan met één dag in week naar school. WSP arrangementen kunnen hier 

als voorloper dienen. Ontzorgen als het gaat om flankerend beleid en 

subsidieaanvragen worden als belangrijk ervaren. Het aspect Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen (MVO) speelt (naar aanleiding van het speerpunt 

positionering en imago) steeds vaker een rol.  

In de toekomst gaat de regeling loondispensatie als onderdeel van de WWNV 

van belang worden. 

 

Promotie / Plaats 

Welke promotionele 

activiteiten / 

distributiekanalen zijn 

naar verwachting 

effectief? 

Om binnen de prioriteit succesvol te opereren zijn er grofweg 3 distributiekanalen te 

benoemen. 

 

1. Greenport Aalsmeer heeft een overkoepelende organisatie. Het bedrijfsleven, 

die in deze overkoepelende organisatie zit, wordt vertegenwoordigd door 

FloraHolland, de Kamer van Koophandel Amsterdam, Blooming Breeders, 

Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB), LTO Noord 

Glaskracht en Naktuinbouw. Belangrijk is om contact op te nemen met deze 

overkoepelende organisatie en uit te zoeken wat de structuur is van deze 

organisatie. 

2. Daarnaast is het belangrijk om warme contacten te ontwikkelen met de drie 

grootste spelers in de Greenport.  

3. De Amsterdam Economic Board kent een trekker voor het cluster Flowers & 

Food. Aansluiting zoeken op de ontwikkelingen binnen de AEB. 

 

Toonaangevende projecten van het speerpunt arbeidsmarkt en onderwijs zijn: 
1. Hortifair Carriereplaza 
2. Innovatieklas 
3. Harvard Business Case Flowers 

 

Personeel 

Welke eisen stelt de 

werkgever aan de 

kwaliteit van het 

personeel van het WSP?  

De eisen die werkgevers stellen aan de medewerkers van het WSP zijn 

betrouwbaarheid, kennis van zaken (ook wat er speelt in de regio en op het gebied 

van economische zaken), relatie aangaan, altijd up to date informatie (goed 

informeren), aanleveren van passende kandidaten en afspraken nakomen.  

 

Tabel 1: Marketingmix voor prioriteit Greenport Aalsmeer 

 

 

3.2.2 Hospitality (horeca, hotels, catering) 

Waarom een prioriteit? 

De hotellerie kent veel functies die goed aansluiten en passen bij onze doelgroep, zoals afwassers, 

(ontbijt)koks, housekeeping, schoonmaak, front-officemedewerker of gastheer- vrouw. Er zijn 

nieuwbouwprojecten waarbij, bij aanvang, rekening gehouden kan worden met het opleiden en 

toeleiden van werkzoekenden in de stad of de buurt. In samenwerking met de Hotelloods van de 

gemeente Amsterdam wordt informatie over deze projecten voortdurend actueel gehouden. Het 
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WSP heeft een goed netwerk in de hotellerie, vooral bij de grotere en betere hotels. Deze bedrijven 

dragen graag bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen door werkzoekenden op te leiden 

en te behouden voor hun bedrijf. Vaak is er ruimte voor een interne opleiding. In deze markt zijn 

voldoende segmenten en concepten te vinden zodat ook kansen voor mobiliteit benut kunnen 

worden. 

 

Ook de horeca en recreatie is onderdeel van de prioriteit. Niet alleen vanwege het huidige netwerk 

binnen de horeca maar ook omdat de horeca veel laagdrempelige functies kent. Voor zowel 

hotellerie als horeca wordt nauw samengewerkt met Koninklijke Horeca Nederland. 

Een toename in toekomstige bestedingen betekent ook een toename in structurele 

werkgelegenheid maar ook in seizoenswerk. Amsterdam heeft, ondanks de economische 

zwaardere tijden, de ambitie om in 2012 6000 extra hotelkamers te realiseren. De komst van 

bedrijven als het nieuwe Apollo Ramada (2013), Ziggodome en het Conservatoriumhotel geeft 

duidelijk aan dat er kansen en groei in de sector zitten. 

 

In samenwerking met de Amsterdam Economic Board en Koninklijke Horeca Nederland is door de 

gemeente een ‘gedeelde arbeidsmarktagenda’ opgesteld. Dit project heeft twee doelen:  

 

1. Aanpak mismatch op de arbeidsmarkt Hospitality (middellange en lange termijn) met 

behulp van sleutelspelers uit het veld. 

 
Om dit doel te concretiseren is op 1 maart 2012 in het Hilton een expertmeeting gehouden met 
sleutelspelers uit het veld. Hier zijn de vier belangrijkste thema’s benoemd: 
 

i. Attitude en gedrag (Werknemersvaardigheden) 
ii. Aansluiting onderwijs met bedrijfsleven 
iii. Aansluiting overheid en bedrijfsleven 
iv. Aanpak imago sector 

 
De thema’s worden samen met de sleutelspelers in concrete projecten uitgewerkt.  
 
Enkele opvallende projecten onder de thema’s zijn: 
 

- Masterclasses door onder anderen Roberto Payer (Hilton) en MacDonalds over thema 
‘Attitude en Gedrag’. 

- Het starten van een carrousel van waaruit spelers uit het bedrijfsleven zich inzetten om in 
het onderwijs en richting WSP een rol te spelen. Dit sluit aan bij genoemde masterclasses, 
maar inzet kan ook bijvoorbeeld bij sollicitatietrainingen worden geleverd. 

- Kennisdelen: verbeteren aansluiting overheid en bedrijfsleven middels factsheets met 
gevraagde competenties en middels opstellen van profielen klanten WSP.  

- Inzet boegbeelden om imago sector bij werkzoekenden te verbeteren. 
 

2. Werkgeversbenadering van de meest veelbelovende leads (top 10 tot 15), resulterend in 
plaatsingen op korte en middellange termijn. 
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Globale marketingmix 

 

Product 

Welke eisen stellen 

werkgevers aan het 

product (c.q. de 

werknemer)? 

De eisen aan werknemers bij bedrijfsrestaurants en cateringbedrijven zijn: parttime 

beschikbaar zijn met uitloop mogelijkheden, betrouwbaar zijn, servicegericht, 

fysiek in staat het werk goed te doen, klantgericht en beschikken over een 

diploma sociale hygiëne. Afhankelijk van het concept van het bedrijf wordt in de 

praktijk soms een leeftijdsgrens gehanteerd. Leeftijd blijkt in de praktijk echter niet 

altijd een harde eis, fysieke conditie is dat wel. 

 

In de hotellerie gaat het bij de functies van ontbijtmedewerkers, frontoffice, 

medewerkers technische dienst en housekeeping vooral om motivatie, bereidheid 

om ‘dienstbaar’ te zijn en een gastvrije uitstraling. 

 

Voor veel functies geldt dat parttime werken een eerste stap kan zijn naar een 

fulltime dienstverband. Ook zijn er mogelijk kansen voor (alleenstaande) moeders 

die door parttime als kamermeisje te werken een goede combinatie kunnen maken 

met het brengen en halen van hun kinderen.  

Ook geldt voor alle functies dat onregelmatige diensten vaak voorkomen en eerder 

regel zijn dan uitzondering. 

 

Prijs 

Hoe belangrijk is het 

aspect prijs voor de 

werkgevers? 

De prijsgevoeligheid is relatief beperkt. Toch zijn er duidelijke verschillen binnen 

de branches en de segmenten waarbinnen de hotels, cateringbedrijven en 

horecabedrijven zich bevinden. Afhankelijk van het type bedrijf en het concept wordt 

sterker gereageerd op een prijscompensatie.  

 

Instrumentarium dat werkt is onder meer: het meeleveren van de juiste 

kwalificaties en het trainen van de gevraagde competenties en uitstraling  

Mede vanwege de veel voorkomende interne opleidingen en 

vaardigheidstraingingen, liggen er kansen om dit te organiseren met 

proefplaatsingen, traineeplaatsen en BBL-constructies.  

 

Het ontzorgen van de werkgevers middels jobcoaching op of bij de werkvloer blijft 

een belangrijk instrument, maar veel personeel kan ook zonder begeleiding aan de 

slag. 
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Promotie / Plaats 

Welke promotionele 

activiteiten / 

distributiekanalen zijn 

naar verwachting 

effectief? 

Effectieve promotionele activiteiten en kanalen zijn bestaande netwerken (zoals de 

‘sterrenoverleggen’, en het HR-overleg van de hotels) en het organiseren van 

banenmarkten en banenbeurzen. Ook het bezoeken van netwerkbijeenkomsten of 

congressen (bv. Horecava) is succesvol binnen deze branche.  

 

Ingangen bij nieuwe leads worden via de introductie van al bestaande contacten 

gerealiseerd. Daarnaast worden advertenties geplaatst, door bijvoorbeeld grote 

cateraars en overige hotelketens. 

 

Voor het leveren van kandidaten wordt door werkgevers veel gebruik gemaakt van 

(specialistische) uitzendbureaus, worden er advertenties via de eigen sites 

geplaatst en worden vanuit de branche en bedrijven eigen netwerkers en 

recruiters ingezet om kandidaten te vinden.  

 

Ook spelen huidige convenanten, aanbestedingen en gemaakte CAO afspraken 

een rol bij het werven en vervullen van betaald en additioneel werk. 

Personeel 

Welke stelt de werkgever 

aan de kwaliteit van het 

personeel van het 

WGSP?  

Werkgevers binnen deze branches willen graag zaken doen als je snel en goed 

kunt leveren, goed kunt inspelen op hun behoefte en daarmee goede matches 

kunt realiseren. Succes loont en geeft toegang tot het netwerk. Het benadrukken 

van succesvolle verhalen is een sterk middel, zowel naar management van bedrijven 

als naar klanten van het werkgeversservicepunt.  

Inzet van bestuurders kan lonen, bijvoorbeeld wanneer er een beroep moet worden 

gedaan op ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’, maar ook omdat de meer 

prestigieuze bedrijven in de branche dan mogelijk eerder bereid zijn projecten op te 

starten. 

Tabel 2: Marketingmix voor prioriteit Hospitality (horeca, hotels, catering) 

 

 

3.2.3 Mainports (Westpoort en Schiphol) 

3.2.3.1  Gebied Westpoort 

 

Deze prioriteit heeft een ander karakter dan de sectorale prioriteiten. De uitwerking krijgt daarmee 

een afwijkende vorm. De werkwijze van gebiedsgerichte benadering (Westpoort) moet een 

blauwdruk vormen voor andere gebiedsprojecten binnen het WSP Groot-Amsterdam. De actualiteit 

dient zich aan met de gebieden Schiphol en Greenport.  

 

Schets Westpoort 

Westpoort is met een werkgebied van 35 m2 het grootste bedrijventerrein van Amsterdam en één 

van de grootste van Nederland. Er is zeer diverse werkgelegenheid. Westpoort omvat 2.200 

bedrijven waar circa 50.000 personen werkzaam zijn. Dit is ongeveer 10% van het aantal 

arbeidsplaatsen in Amsterdam. De kracht van Westpoort ligt in de goede bereikbaarheid (Haven, 

Schiphol, spoor, A10), de diversiteit aan bedrijven en de ruimte die het biedt aan functies waarvoor 

elders in de stad geen plek (meer) is.   

Relevant voor de prioriteit is verder dat Westpoort bestuurlijk en qua gronduitgifte is onderverdeeld 

in het noordelijke ‘natte’ deel (Havenbedrijf) en zuidelijke ‘droge’ deel (OGA.) 

Het noordelijke deel omvat Afrikahaven, Amerikahaven, Westhaven, Riebeeckhaven, 

Petroleumhaven, Coen/Vlothaven, Minervahaven, Alfadriehoek en Vervoerscentrum. 
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Het zuidelijke deel omvat Teleport, Sloterdijk I, II, III en de Heining (ook wel Sloterdijk IV) en 

Ruigoord.      

 

Waarom een prioriteit 

Dit gebied is niet alleen vanwege de omvang een prioriteit maar ook vanwege het feit dat leden van 

de ondernemersvereniging Westpoort (OVW) aangeven, dat zij meer met de gemeente willen 

samenwerken en dat hun stem door de gemeente wordt gehoord. Het WSP wordt hierbij als 

vertegenwoordiger van die gemeente gezien. Hier ligt een kans om kandidaten uit de WSP-

doelgroepen bij betreffende ondernemers te plaatsen. Kanttekening hierbij is het negatieve imago 

van WSP-doelgroepen dat bestaat bij werkgevers, waarover later meer.   

 

Naast de bedrijven die aangesloten zijn bij OVW is een groot aantal andere ondernemingen lid van 

de ondernemersvereniging ORAM. Beide ondernemersverenigingen participeren samen met de 

Kamer van Koophandel, Haven Amsterdam en diverse gemeentelijke diensten in een projectteam 

Westpoort, dat rapporteert aan de wethouder Haven. Dit projectteam heeft een brede werkagenda 

die is gebaseerd op de visie en actieprogramma van de samenwerkende ondernemers in het 

gebied. De projectgroep Westpoort van het WSP streeft er naar om te participeren in 

bovengenoemd projectteam met het onderwerp arbeidsmarkt.  

 

De geregistreerde vraag naar arbeidskrachten vanuit werkgevers richting WSP Groot-Amsterdam 

is gering, evenals het aantal actieve contacten. De oorzaak hiervan is grotendeels gelegen in de 

economische crisis, die een sterke terugloop van vacatures met zich heeft meegebracht. Tevens 

blijkt uit monde van managers van het Havenbedrijf en enkele grote werkgevers dat 

personeelsvragen voornamelijk ‘boven het IJ’  worden uitgezet en niet bij partijen die Amsterdamse 

werkzoekenden vertegenwoordigen. Navraag bij werkgevers uit Westpoort leert dat een gering 

vertrouwen in capaciteiten en -motivatie van Amsterdamse werknemers in het algemeen en WSP-

doelgroepen in het bijzonder hier aan ten grondslag ligt. Initiatieven uit het verleden zijn niet altijd 

succesvol gebleken. 
 
Benadering prioriteit 

Waar bij de DWI - UWV - Pantar marktbewerking voorheen het aanbod van doelgroepen centraal 

stond, werkt het WSP nu vraaggericht. Bij grote spelers - zoals ondernemersverenigingen, 

Havenbedrijf, HWU, EZ, OGA, grote werkgevers, Westpoortbus - en minder grote spelers - zoals 

kleine bedrijven - worden actuele thema’s opgehaald die de basis vormen voor het projectplan. Dit 

‘rondje langs de velden’ is in volle gang. Deze insteek sluit aan bij de politieke wens om in gesprek 

te gaan met werkgevers. 
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Globale marketingmix 

 

Product 

Welke eisen stellen 

werkgevers aan het 

product (c.q. de 

werknemer)? 

Havengerelateerde bedrijven (noordelijke ‘natte’ deel:) bovengemiddelde motivatie, 

flexibel in werktijden, affiniteit transport en logistiek, fysiek sterk, bereidheid tot leren, 

op het werk kunnen komen (bereikbaarheid.)  

Accent op logistieke werkzaamheden. Helderheid in aanbod van WSP 

arrangementen. 

 

Sloterdijk I,II,III,IV en Teleport  (zuidelijke ‘droge’ deel:) bovengemiddelde motivatie, 

diversiteit in aanbod (1 bedrijf kan verschillende vacatures hebben),  

Op het werk kunnen komen (bereikbaarheid.) Helderheid in aanbod van WSP-

arrangementen. 

 

Prijs 

Hoe belangrijk is het 

aspect prijs voor de 

werkgevers? 

Voor de werkgevers kan de prijs niet los worden gezien van de kwaliteit van de WSP 

doelgroepen (zie product) en de verhouding begeleiding versus financiële 

tegemoetkoming. Uiteindelijk is de prijs ondergeschikt aan de kwaliteit. Er moet een 

vacature vervuld worden. Een kosteloze periode voorafgaand aan het dienstverband 

om de medewerker te testen wordt daarbij wel als welkom ervaren. 

 

In het Westpoortgebied wordt veel gebruik gemaakt van een (BBL) 

leerwerkovereenkomst oftewel een betaalde baan met één dag in week naar 

school. WSP arrangementen kunnen hier als voorloper dienen. Begeleidingsvormen 

als  jobcoaching en ontzorging als het gaat om flankerend beleid en 

subsidieaanvragen worden als belangrijk ervaren. Het aspect Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen (MVO) speelt steeds vaker een rol. Het instrument 

social return wordt hierbij onder andere ingezet. 

In de toekomst gaat de regeling loondispensatie als onderdeel van de WWNV 

van belang worden. 

 

Promotie / Plaats 

Welke promotionele 

activiteiten / 

distributiekanalen zijn 

naar verwachting 

effectief? 

Om binnen de prioriteit succesvol te opereren zijn er grofweg 3 distributiekanalen te 

benoemen. 

 

1. Op bestuurlijk niveau blijkt de managementlaag  van gemeentelijke- en 

aanverwante diensten (Haven, OGA, EZ, KVK) succesvol. Zij weten globaal wat 

er bij de werkgevers leeft en fungeren als ‘portal’ als het gaat om 

personeelsvraagstukken (model Schipholcollege.) Promotioneel is naar 

verwachting effectief om als WSP een naam op te bouwen als belangrijkste 

leverancier  van die portal.  

2. Om het gebied te ontsluiten voor WSP doelgroepen, moeten individuele 

bedrijven benaderd (blijven) worden. Kanalen hiervoor zijn partijen als OVW, 

ORAM, Westpoortbus en KVK en reeds bestaande contacten vanuit het WSP.  

3. Contacten- en samenwerking met gemeentelijke- en bedrijfsmatige 

onderwijsinstellingen die actief zijn in het gebied.    
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Personeel 

Welke eisen stelt de 

werkgever aan de 

kwaliteit van het 

personeel van het WSP?  

Op alle niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) worden hoge eisen gesteld 

aan de contacten. Gemeentelijke bestuurders en individuele werkgevers verlangen 

van WSP-personeel dat zij haar doelgroepen en bijbehorende regelingen kent .  

Verder worden goede bereikbaarheid en terugkoppeling van vertegenwoordigers van 

het WSP als belangrijk ervaren.  

 

Tabel 3: Marketingmix voor prioriteit Westpoort 

 

 

3.2.3.2  Schiphol 

 

Schets Schiphol 

Op Schiphol zijn 514 bedrijven gevestigd en totaal werken daar bijna  60.000 medewerkers. De 

gevestigde bedrijven hebben allemaal een verbintenis met de luchthaven, maar begeven zich 

binnen diverse branches. Van logistiek, overheid en zakelijke dienstverlening tot bijvoorbeeld 

hospitality. Het werk (de functieprofielen) binnen deze branches is vervolgens weer zeer divers te 

noemen. 

 

Schiphol is centraal gelegen en door verbindingen via snelweg en openbaar vervoer zeer 

eenvoudig te bereiken voor de omliggende gemeenten. Werknemers op Schiphol komen dan ook 

uit heel Nederland. Zo’n 60% komt uit Noord-Holland, waar 18% in Amsterdam woonachtig is. 

 

Waarom prioriteit 

De werkzoekenden en organisaties rondom de werkzoekende hebben altijd hoge verwachtingen 

gehad op het gebied van werkgelegenheid op Schiphol. De diversiteit aan bedrijven en functies is 

groot en met 60.000 werknemers is er voldoende vraag naar vervanging en uitbreiding van 

personeel. Jaarlijks zijn er ongeveer 750 vacatures bij 150 van de bedrijven gevestigd op en 

rondom Schiphol. In de huidige samenwerking blijkt echter dat we de verwachtingen voor onze 

werkzoekenden niet altijd waar kunnen maken door het eisenpakket dat hoort bij de beveiligde 

omgeving. 

 

Nader onderzocht moet worden of er ook werkgelegenheid is voor de doelgroepen waar mee de 

partners van het WSP werken binnen dit verband. Gecompliceerd is dat er geen sprake is van één 

grote inlener, waarmee arrangementen samengesteld kunnen worden, maar dat ongeveer 150 

bedrijven jaarlijks vacatures hebben. Het is dus vooral “sprokkelwerk” (veel banen bij veel 

verschillende werkgevers). Dit betekent voor de projectleider en accountmanagers een intensieve 

werkgeversbenadering.  

 

Product 

Welke eisen stellen 

werkgevers aan het 

product (c.q. de 

werknemer)? 

De vacatures zijn te divers om een eenduidig antwoord te kunnen geven op de 

“product” eisen. Aangezien we te maken hebben met verschillende van de andere 

prioriteiten/branches, kunnen we daar de producteisen van overnemen. 

 

In algemene zin geldt wel voor een ieder die op Schiphol werkt dat een Schipholpas 

vereist is en voor personen die werkzaam zijn in beveiligd gebied is een Verklaring 

van Geen Bezwaar van de marechaussee vereist en een certificaat van de security 

awareness test. 
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Prijs 

Hoe belangrijk is het 

aspect prijs voor de 

werkgevers? 

Op dit moment heeft er nog geen specifiek onderzoek plaatsgevonden. Wel valt op 

dat verschillende uitzendbureaus bemiddelen naar werkgevers op Schiphol, waaruit 

wellicht geconcludeerd kan worden dat werknemers tot mbo+ niveau regulier 

gedetacheerd worden zonder inzet van subsidie.  

 

Verder zijn er, bijvoorbeeld via het Schipholcollege, mogelijkheden voor stages en 

leerbanen. Hier is vaak wel sprake van financiële tegemoetkoming of werken met 

behoud van uitkering. 

Promotie / Plaats 

Welke promotionele 

activiteiten / 

distributiekanalen zijn 

naar verwachting 

effectief? 

Om binnen de prioriteit succesvol te opereren zijn er grofweg 4 distributiekanalen te 

benoemen. 

 

1. Op bestuurlijk niveau zijn er verschillende overleggen en contacten. Het is 

belangrijk dat onze bestuurders aan blijven geven wat de mogelijkheden 

van het WSP zijn om meer bekendheid aan dit fenomeen te geven.  

2. Vanuit de regio gemeenten, maar ook vanuit (L)Pao en EBDA zijn er 

contacten met luchthaven Schiphol. Deze contacten zijn niet perse op 

werkgeverschap gericht, maar kunnen hier wel een weg ontsluiten. 

3. Om het gebied te ontsluiten voor WSP doelgroepen, moeten individuele 

bedrijven benaderd (blijven) worden.  

4. Contacten- en samenwerking met gemeentelijke- en bedrijfsmatige 

onderwijsinstellingen die actief zijn in het gebied.    

 

Personeel 

Welke eisen stelt de 

werkgever aan de 

kwaliteit van het 

personeel van het WSP?  

Op alle niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) worden hoge eisen gesteld 

aan de contacten. Gemeentelijke bestuurders en individuele werkgevers verlangen 

van WSP-personeel dat zij haar doelgroepen en bijbehorende regelingen kent.  

Verder worden goede bereikbaarheid en terugkoppeling van vertegenwoordigers van 

het WSP als belangrijk ervaren.  

 

Tabel 4: Marketingmix voor prioriteit Schiphol 

 

 

3.2.4 Techniek 

Waarom een prioriteit? 

De cluster Techniek geldt al voor langere tijd als een sector waarbij tekorten aan personeel als een 

knelpunt wordt ervaren. Recente voorbeelden hiervan zijn de inzet op het Masterplan Bèta en 

Techniek (februari 2012) en de kamerbrief over de aanpak arbeidsmarkttekorten techniek (16 april 

2012).  

 

De komende jaren echter zal - door pensionering van de zogenoemde babyboomgeneratie - het 

personeelsprobleem in de technische sectoren naar verwachting verder toenemen. Op alle 

opleidingsniveaus komen in de periode 2011 tot 2016 te weinig jongeren op de arbeidsmarkt om 

aan de toekomstige behoefte aan technisch en groen geschoold personeel te voordoen. Zelfs 

wanneer meer jongeren kiezen voor een technische opleiding, is dat op zichzelf nog niet genoeg 

om de toekomstige schaarste op te kunnen vangen. In de praktijk blijkt namelijk dat veel jongeren 

die een technische opleiding afronden, vervolgens kiezen voor een niet-technisch beroep. 

Bovendien stappen weinig mensen vanuit andere sectoren over naar de technische sector. 
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 Baanopeningen  Instroom in de 

arbeidsmarkt  

Instroom arbeidsmarkt minus 

baanopeningen  

VMBO  121.900  63.100  -58.800  

MBO  264.900  187.400  -77.500  

HBO  78.600  54.300  -24.300  

WO  42.000  32.700  -9.300  

Totaal  507.400  337.400  -170.000  

Tabel 5: Prognoses 2011-2016 voor de technische en groene sector  

Bron: ROA (2011), De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016 

 

Technisch personeel wordt door vier factoren schaars de komende jaren: de hoge 

vervangingsvraag, de lage instroom vanuit het onderwijs, de beperkte zij-instroom en de relatief 

hoge uitstroom van werkenden. 

 

Toch gelden de tekorten niet voor het gehele cluster. Diverse deelsectoren zijn danig aangeslagen 

door de economische recessie en zullen op de korte termijn geen nieuwe groei laten zien. 

In de bouw slaat de krimp het hardst toe nadat deze sector juist in 2011 een groei had laten zien. 

Pas in 2013 zal de krimp de bodem hebben bereikt en kan enig herstel plaatsvinden. Sectoren als 

de (proces)industrie en de metaalnijverheid kenden aanvankelijk een sterk economisch herstel, 

maar vertonen voor 2012 weer enige stagnatie. De agrarische sector laat na enige krimp in 2011 

voor de komende jaren weer een gestage groei zien. 

 

Om een goed beeld te krijgen van het gehele cluster geven wij hierbij een inzicht in de verwachte 

overschotten en de tekorten per deelsector. 

 

sector overschotten tekorten 

Land- en tuinbouw VMBO groen MBO 2, 3 en 4. HBO en WO 

Ook MBO voeding en VMBO-

TL 

Procesindustrie Minder vraag VMBO en MBO 1 

en 2 

MBO Proces, AOT- en 

laboratoriumtechniek, operator 

A, B en C 

Metalelektro Dalende vraag naar 

basismetaalberoepen, lassers 

en constructiebankwerkers 

Operators, werktuigbouwkundig 

service- en 

onderhoudsmedewerker, 

werkvoorbereider/tekenaar 

Bouwnijverheid Onderhoudsschilders, 

metselaars, 

bouwtimmermannen 

Betontimmerman, 

asbestverwijderaar, glaszetter, 

isoleerder bouw, betonboorder 

Motorvoertuigen Automonteurs MBO 1 en 2 Automonteurs MBO 3 en vooral 

4 

Tabel 6: Overschotten en tekorten in de technische sector 

Bron: RWI (december 2011),Sectorale Arbeidsmarktinformatie. Hoofdlijnenrapport 

 

Uit het overzicht blijkt dat de vacatures vooral ontstaan op specifieke niche-markten, terwijl de 

kansen voor banen gericht op de meer traditionele technische beroepen afnemen. De uitdaging ligt 

daarbij in het geschikt maken van werkzoekenden uit de sector en van zij-instromers via her-, om- 

en bijscholingsmogelijkheden. Daarbij kan voor een deel gebruik gemaakt worden van de in de 
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sector aanwezige A + O fondsen. Ook kan daarbij worden aangesloten op de concrete uitwerking 

voor de aanpak van de arbeidsmarkttekorten op landelijk en provinciaal niveau. 

 

Groot-Amsterdam heeft met bijna 10% het grootste aandeel in het totale aantal vacatures voor 

technische functies.  

 

Van alle nieuwe vacatures voor een technische functie is 20% gesteld op lager beroepsniveau. De 

helft van deze vacatures betreft de elektrotechnische beroepen. De meeste van deze vacatures 

komen voor in de sectoren handel, industrie en bouw. Laag en middelbaar opgeleiden zoeken met 

name in hun eigen regio en zijn doorgaans minder bereid te verhuizen voor het werk. 

 

Negen van de tien niet-werkende werkzoekenden met een technisch beroep zijn lager of 

middelbaar opgeleid. Het grootste deel van hen is ingeschreven voor een functie in de 

beroepsgroepen bouw en infra (met name bouw) en installatie-, elektro- en metaaltechniek. 

 

Globale marketingmix 

 

Product 

Welke eisen stellen 

werkgevers aan het 

product (c.q. de 

werknemer)? 

Voor de invulling van vacatures wordt door werkgevers deels gezocht naar 

mensen met een specifieke opleiding (vaak in de niche-markten) dan wel 

naar personeel met een meer algemene opleiding, die binnen het bedrijf nog 

naar specifieke inzet omgevormd kan worden (o.a. VMBO-TL). 

Daarnaast wordt vaak gezocht naar mensen, die de dagdienst vroeg kunnen 

beginnen of bereid zijn tot avond-, weekend- en nachtdiensten. 

Prijs 

Hoe belangrijk is het 

aspect prijs voor de 

werkgevers? 

De werkgevers kunnen voor de instroom van nieuw personeel gebruik 

maken van de bestaande algemene en branche-specifieke regelingen (A + 

O fondsen). Daarnaast kan met ingang van 2013 gebruik gemaakt worden 

van het Vitaliteitspakket. Ook nadere maatregelen voor de aanpak van 

arbeidsmarkttekorten in de techniek kunnen daarbij een rol spelen.  

De inzet van loonkostensubsidies spreken slechts een deel van de 

werkgevers aan en hebben vaak betrekking op specifieke branches. 

Promotie / Plaats 

Welke promotionele 

activiteiten / 

distributiekanalen zijn 

naar verwachting 

effectief? 

De bedrijfsadviseurs van het WSP zijn goed bekend met de technische 

bedrijven. Daarnaast wordt al in een aantal regio’s binnen de Metropoolregio 

Groot-Amsterdam gewerkt met lokale werkgroepen techniek, waarin zowel 

het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheidssectoren (UWV Werkbedrijf 

en gemeenten) zijn vertegenwoordigd. 

Personeel 

Welke stelt de werkgever 

aan de kwaliteit van het 

personeel van het 

WGSP?  

De werkgevers in de sector hechten aan een goede bereikbaarheid en een 

adequate reactie op vragen van hun zijde. Daarnaast verwachten zij dat er 

een goed inzicht bestaat in het brede scala aan functies binnen de techniek 

en de verschillende opleidingsmogelijkheden van diverse aanbieders. 

Tabel 7: Marketingmix voor prioriteit Techniek  

 

 

3.2.5 Transport en logistiek 

Sterk aan de fluctuaties op de wereldmarkt gelieerd, is de sector transport en logistiek, met het 
Westelijk Havengebied en Schiphol als twee belangrijke pijlers van de nationale economie. Niet 
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zozeer een speerpuntsector in deze laagconjuctuur, maar wel een sector waarmee op langere 
termijn rekening moet worden gehouden.  
 
Het goederentransport over de weg kampt momenteel met een scherp dalende vraag naar 
personeel, getuige dit citaat uit het 3e kwartaal conjunctuurbericht van transport en logistiek NL:  
 
“Door de daling van het aantal orders en daarmee de bedrijvigheid in het derde kwartaal 2011, is 
ook de vraag naar nieuw personeel gedaald. De vacaturegraad daalde van 2,5% in kwartaal twee, 
naar 1,6% in het derde kwartaal. Ook het aantal uitzend- en oproepkrachten (losse krachten) daalt 
in het 3e kwartaal van gemiddeld 2,9 per bedrijf naar 1,7.” 
 
Enkele trends in de taxibranche zijn dat het straattaxivervoer afneemt ten opzichte van het totale 
contractvervoer, dat kwaliteitszorg belangrijker wordt en dat prijsconcurrentie en het aantrekken 
van bekwaam personeel de grootste knelpunten zijn. 
 
Bij transport en logistiek is de vraag naar personeel in Groot-Amterdam minder nijpend dan bij de 
technische en industrieberoepen. De vraag díe er is, manifesteert zich bij het ongeschoold en lager 
personeel. Ouderen komen iets vaker aan de slag in het leerlingen vervoer. Hier bestaan kansen 
voor werkzoekenden.  
Waarom een prioriteit? 
Van de transport en logistiek wordt verwacht dat deze een wezenlijke bijdrage kan leveren in de 
werkgelegenheid voor werkzoekenden. Niet alleen vanwege de te verwachte groei in goederen en 
personen maar ook vanwege de geografische ligging van Amsterdam, aan de haven en nabij 
Schiphol. Daarnaast is het zo dat ook op korte termijn er kansen liggen omdat er deeltijd en 
flexibele arbeidscontracten worden aangeboden die bij uitbreiding van orderportefeuilles kunnen 
worden omgezet naar een fulltime dienstverband of een dienstverband waarbij de werknemer een 
tweede baan heeft. Voorwaarde voor het benutten van deze kansen zijn het goed opleiden van de 
kandidaten en het creëren van mogelijkheden voor het aanvaarden van deeltijd en flexibel werk. 
 
Globale marketingmix 
Hieronder ziet u de marketingmix met daarin kenmerken genoemd vanuit de 5 p’s. Daarbij zijn de 
p’s van Promotie en Plaats samen genomen vanwege de nauwe raakvlakken.  
Product 

Welke eisen stellen 

werkgevers aan het 

product (c.q. de 

werknemer)? 

Belangrijke eisen die werkgevers in de transport (goederen en personenvervoer) aan 

kandidaten en werknemers stellen is een goede beheersing van de Nederlandse 

taal. Dit is noodzakelijk i.v.m. het afleggen van examens zoals de taxipas.  

Daarnaast is het hebben van een goede fysieke gesteldheid van belang en het 

hebben van het benodigde rijbewijs en voldoende aantoonbare rijervaring. Vaak 

wordt een verklaring omtrent gedrag (VOG) gevraagd. Dit laatste geldt ook voor 

een groot deel van de logistieke sector. 

Prijs 

Hoe belangrijk is het 

aspect prijs voor de 

werkgevers? 

De transport sector is prijsgevoelig. De sector werkt hoofdzakelijk met 

detacheerders die de opleiding verzorgen maar ook een detacheringvergoeding in 

rekening brengen. Minimaal dienen de opleidingskosten te worden gefinancierd dan 

wel en detacheringsvergoeding doorberekend die opleidingskosten kan 

compenseren. En aangezien prijsverhogingen nog niet kunnen worden 

doorberekend in tarieven blijft ook de transportsector prijsgevoelig. 
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Promotie / Plaats 

Welke promotionele 

activiteiten / 

distributiekanalen zijn 

naar verwachting 

effectief? 

De herhalingsvraag voor personeel is groot en daarmee is het onderhouden van 

bestaande relaties en netwerken van belang. Deze relaties en netwerken betreffen 

vooral de tussenpersonen en detacheerders. Voor de logistiek geldt (ook) dat 

relaties direct met individuele werkgevers moeten worden gelegd en onderhouden. 

Goede contacten met HRM afdelingen spelen hierin een belangrijke rol. 

Aanbestedingen zijn van belang voor (vooral) de markt van personenvervoer. De 

omvang van de aanbesteding is hierbij aanzienlijk. Vanuit het oogpunt realiseren van 

SROI liggen hier dan ook duidelijke kansen. Daarnaast hebben alle grote uitzenders 

een eigen transport en logistiek afdeling waardoor het netwerken bij deze 

werkgevers van belang is. Tenslotte worden ook veel vacatures via websites van 

bedrijven en andere media gepubliceerd. 

Personeel 

Welke stelt de werkgever 

aan de kwaliteit van het 

personeel van het 

WGSP?  

De eisen die werkgevers stellen zijn eerlijkheid en nakomen van gemaakte 

afspraken (betrouwbare partner), snel kunnen handelen/leveren als daar om 

gevraagd wordt en werkgevers goed informeren over voortgang en wijzigingen.  

Tabel 8: Marketingmix voor prioriteit Transport en Logistiek 

 

 

3.2.6 Zakelijke dienstverlening (schoonmaak, beveiliging, callcenters) 

Waarom een prioriteit? 

Naast de toekomstige positieve omzetverwachting en verwachting in het aantal vacatures dat 

landelijk en regionaal ontstaat, zien we bij deze branches een goede aansluiting bij onze 

doelgroep. Beroepen in de beveiliging inclusief toezichthoudende functies zijn gewild. Deze 

voorkeur is ingegeven vanuit de gedachte dat een opleiding en baan in deze richting kan zorgen 

voor en structurele plaats op de arbeidsmarkt maar voldoet ook aan de beoogde status niveau. 

Voor kandidaten die kunnen beschikken over een verklaring omtrent goed gedrag liggen hier dus 

kansen.  

Daarnaast hebben de accountmanagers goed lopende contacten met callcenters. Hierbij staat het 

invullen van vacatures, tengevolge van een sterke uitbreidingsvraag, op de agenda. Omdat bij 

deze bedrijven het zogenaamde inbound bellen gecombineerd kan worden met het outbound 

bellen is een duurzame aansluiting bij onze doelgroep mogelijk.  

Tevens kan een groei in het aantal vacatures in de schoonmaak gemakkelijk verzilverd worden. De 

functies binnen de schoonmaak zijn laagdrempelig, vereisen weinig kwalificaties, kunnen zowel 

parttime als fulltime worden ingezet en de relaties met bedrijven uit deze sector zijn goed. 
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Globale marketingmix 

 

Product 

Welke eisen stellen 

werkgevers aan het 

product (c.q. de 

werknemer)? 

De eisen die de werkgevers aan hun personeel stellen hangt af van de functies 

waarvoor ze opteren en de deelbranches waartoe de bedrijven behoren. Voor alle 

drie de branches geldt dat de Nederlandse taal gesproken en gelezen dient te 

worden. Voor callcenters en de beveiliging liggen daarbij de eisen een stuk hoger 

dan in de schoonmaak.  

Motivatie is een tweede aspect waarop duidelijk geselecteerd wordt. Hoewel op 

verschillend niveau en met een verschillende inhoud speelt hier de juiste mindset 

een rol. Bij de schoonmaak moet het streven er zijn om in korte tijd een “stralend” 

resultaat neer te zetten, bij de callcenter spelen resultaatgerichtheid in de vorm van 

te behalen targets een rol en bij de beveiliging is klantgerichtheid gecombineerd met 

een voortdurende waakzaamheid relevant. 

Representativiteit en flexibiliteit zijn ook aspecten die door werkgevers als zeer 

belangrijk worden ervaren.  

Voor alle beroepen geldt dat kinderopvang goed geregeld moet zijn en 

onregelmatige werktijden (en daarmee een flexibele houding) gevraagd wordt. 

Een VOG is relevant voor de schoonmaak en beveiliging. Bovendien is voor de 

beveiliging een (nog te volgen) kwalificerende opleiding op noodzakelijk. Uit de 

praktijk blijkt dat MBO niveau 2 vaak te laag is. 

Prijs 

Hoe belangrijk is het 

aspect prijs voor de 

werkgevers? 

Er is geen eenduidig beeld over de prijsgevoeligheid binnen deze branches. Een 

voorzichtige indicatie geeft het volgende beeld. 

Binnen de schoonmaak zijn de marges klein en staat de uitvoering van contracten 

zoals afgesproken vanwege deze lage marges vaak onder druk. Niet alleen de 

gevraagde productiviteit is hoog maar ook de lonen (relatief) laag. Prijsgevoeligheid 

en daarmee een gevoeligheid voor tegemoetkoming in de (opleiding)kosten of 

loonkosten ligt daar voor de hand. Opleidingskosten zijn overigens laag en kunnen in 

eigen beheer worden gemaakt. 

 

Omdat veel kandidaten vanuit onze doelgroep starten zonder kwalificaties en de 

opleiding tot beveiliger een langere adem vergt, is het noodzakelijk om vanuit twee 

kanten te investeren. Risicobeperking op uitval betekent voor de werkgever ofwel het 

hanteren van een strenge selectie aan de poort ofwel samenwerken met een partner 

waarbij risico’s gespreid worden. Onze voorkeur gaat uit naar deze laatste optie.  

 

De callcenter branche lijkt wat ongevoelig voor prijs. Dit wordt mede bepaald 

doordat de business zelf wat ongevoelig lijkt voor hoog en laag conjunctuur (bij 

laagconjunctuur stijgen de incassocalls sterk en bij een hoogconjunctuur de verkoop- 

en klanttevredenheidcalls). Het inzetten van proefplaatsingen wordt binnen deze 

branche momenteel vooralsnog als voldoende ervaren. 
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Promotie / Plaats 

Welke promotionele 

activiteiten / 

distributiekanalen zijn 

naar verwachting 

effectief? 

Werving van vacatures en nieuwe contacten kan voor de schoonmaak en 

callcenter branche goed via koude acquisitie. Belangrijk is dan wel dat er direct 

zaken gedaan kunnen worden. Een map met profielen van kandidaten moet direct 

inzichtelijk zijn bij onaangekondigd bezoek of een telefonische follow up. 

Werving van nieuwe vacatures en contacten binnen de beveiligingsbedrijven gaat 

iets formeler. Het acquisitiegesprek volgt gemakkelijk als opvolging op telefonische 

acquisitie. 

 

Op dit moment zien we een ontwikkeling waarbij uitzenders steeds vaker de werving 

doen voor beveiligers en schoonmakers. Daarnaast speelt in Amsterdam SROI een 

rol als het gaat om de aanbestedingen op het gebied van beveiliging en 

schoonmaak. Juist vanuit deze aanbestedingen kunnen duurzame 

opleidingstrajecten met werkgevers in deze branche succesvol worden opgezet en 

afgerond. 

 

Een aandachtspunt is het imago van de subsectoren ‘schoonmaak’ en ‘callcenters’; 

vanuit het aanbod van mensen worden functies in deze subsectoren namelijk 

doorgaans onderschat en onaantrekkelijk gevonden. 

Personeel 

Welke stelt de werkgever 

aan de kwaliteit van het 

personeel van het 

WGSP?  

Werkgevers verwachten een goede gesprekspartner met kennis en ervaring van de 

branche zelf. Herkenning is dus van groot belang. Daarnaast liggen de eisen op het 

gebied van een goede bereikbaarheid, het nakomen van afspraken en een 

helder aanbod (menu kaart). 

Tabel 9: Marketingmix voor prioriteit Zakelijke dienstverlening (schoonmaak, beveiliging, callcenters) 

 

 

3.2.7 Zorg  

Waarom een prioriteit? 

Hoewel er niet direct een groei te verwachten is in de lager gelegen functies liggen er binnen dit 

segment wel mogelijkheden om kandidaten blijvend structureel toe te leiden naar werk. Daarnaast 

liggen er kansen om vanuit andere sectoren kandidaten toe te leiden naar de zorg (krimp sectoren 

combineren met groei sectoren). Ook lijken werkgevers zelf voldoende flexibel te zijn om 

benodigde aanpassingen in trajecten (intern opleiden) en aan de doelgroep te faciliteren. 

Daarnaast biedt de zorgsector van oudsher goede mogelijkheden voor additioneel werk 

(participatieplaatsen en traineebanen). En tot slot vraagt het vraagstuk van ‘jobcarving’ een termijn 

aanpak. Bewustwording en implementatie gaat niet van de een op de andere dag. 

 

Actuele Vraag 

Aan de onderkant van het functiegebouw, niveau 1 en 2, zijn er momenteel nauwelijks vacatures. 

Voor de vacatures die er zijn, is er volgens de sector voldoende aanbod van kandidaten via 

reguliere W&S kanalen. Dit laatste geldt ook voor de huidige vacatures voor niveau 3 en 4. De 

projectgroep zal aan de SIGRA en Zorgleveranciers vragen of dit beeld wordt bevestigd door de 

‘omloopsnelheid’ van vacatures op hun vacaturesite en of eventueel sprake is van regionale 

verschillen. 

 

Urgentie en krapte 

Als het gaat om toeleiding van kandidaten voor de middellange termijn (vanaf 2014) is het de vraag 

of de veronderstelde krapte op arbeidsmarkt voor Zorgkandidaten (zie arbeidsmarktonderzoeken 
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RWI, UWV) wordt beantwoord door een besef van urgentie in deze bij werkgevers in de sector. De 

projectgroep zal deze vraag concreet voorleggen aan vertegenwoordigers van de sector op koepel-

niveau (raad van bestuur) en op locatieniveau (locatiemanagers/-directeuren). Dit zal worden 

afgestemd met MT WSP (via opdrachtgever) en WZS (via programmamanager Zorgsector). 

 

Werk naar Werk 

Het toeleiden van kandidaten uit andere sectoren lijkt vooral kansrijk als het gaat om functies 

waaraan een tekort is, dan wel een tekort wordt verwacht. Zo is het interessant om te onderzoeken 

of ontslagen werknemers uit het (basis)onderwijs (met hbo-opleiding) kansrijke zij-instromers in de 

Zorg kunnen zijn/worden. De projectgroep wil onderzoek doen naar de vraag (actueel en voor de 

middellange termijn) vanuit de Zorg naar deze doelgroep (beschikbare en verwachte vacatures) en 

naar de motivatie bij deze doelgroep voor zij-instroom naar de Zorg-sector. Vervolgens wil de 

projectgroep (samen met betrokken partners) onderzoeken of adequate onderwijstrajecten 

beschikbaar zijn of ontwikkeld kunnen worden. 

 

BBL trajecten 

Gezien de huidige situatie, waarin geen sprake lijkt van krapte, is het de vraag of werkgevers in de 

sector flexibel willen zijn als het gaat om het faciliteren van de toeleiding van de doelgroep naar de 

sector door aangepaste BBL trajecten. De projectgroep wil dit onderzoeken en neemt hiertoe de 

huidige trajecten tot uitgangspunt. Vraag is of het bijbehorende W&S traject geschikt is 

(gemaakt) voor de doelgroep in de breedte van het WSP-aanbod. Deze vraag geldt eveneens voor 

de inrichting van het curriculum van het BBL traject. Aandachtspunten hierbij zijn ondermeer: Aard 

en intensiteit van de begeleiding, resultaten van W&S voor huidige trajecten, aantal 

gediplomeerden, aantal arbeidscontracten en duurzaamheid van contracten. Op basis van 

uitkomsten zal de projectgroep in gesprek gaan met Werkgevers over mogelijk benodigde 

aanpassingen en beroep op flexibiliteit in deze. 

 

Additionele plaatsingen en WWnV  

In februari 2012 had Pantar ruim 150 plaatsingen bij de grote Amsterdamse Zorgleveranciers. De 

doelgroepen WIW (detachering), ID (loondienst), Pap trede 3 (WWB) en SW waren goed 

vertegenwoordigd: WIW; 30, ID; 45, SW; 40, Pap 3; 35. De plaatsingen zijn per Zorgleverancier en 

Zorglocatie bekend. Het projectteam zal, in overleg met betrokken consulenten, met de 

Zorgleveranciers en –locaties in gesprek over de vraag op korte en middellange termijn, de 

overgang naar de WWnV per 2013 en uitstroommogelijkheden en –voorwaarden. 

 

Jobcarving en Taakdifferentiatie 

Jobcarving en Taakdifferentiatie zijn complementair als het gaat om het creëren van functies aan 

de onderkant van het functiegebouw. Het komt er op neer dat complexere functies worden ontleed 

in complexe (hoogkwalitatieve) en eenvoudige(r) werkzaamheden. De eenvoudige 

werkzaamheden worden gebundeld in nieuwe functies aan de onderkant van het functiegebouw. 

Hierdoor worden nieuwe banen gecreëerd die kunnen worden ingevuld door kandidaten vanuit de 

arbeidsreserve van het WSP breed. Deze beweging kan aansluiten bij het streven om werken in de 

Zorg aantrekkelijker te maken voor professionals. Bijvoorbeeld door meer hoogkwalitatieve taken in 

functies te concentreren en eenvoudiger taken tot laagkwalitatieve functies te bundelen. Hierdoor 

wordt het werk in hogere functies interessanter en ontstaat ruimte voor instroom aan de onderkant 

van het functiegebouw. Voorwaarde lijkt hier wel te zijn dat de vraag naar productiviteit toeneemt 

dan wel dat er structurele krapte op de arbeidsmarkt ontstaat (of een combi van beiden). Het 

projectteam zal hierover in gesprek gaan met de Zorgleveranciers en met de collega van WZS. 

WZS wil ondermeer bijdragen aan de doelstelling (in het kader van behoud van professionals voor 
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de Zorg) om werken in de Zorg aantrekkelijker te maken. Het projectteam is in gesprek met een 

mogelijke samenwerkingspartner die met een aantal grote Zorgleveranciers afspraken heeft 

gemaakt over Jobcarving. In dit verband zoekt het projectteam ook afstemming met betrokken 

collega’s van het UWV bij het project ‘Wahjongeren in het Slotervaartziekenhuis’. Bij dit project 

wordt ondermeer ‘Jobcarving’ actief ingezet als instrument. 

 

Globale marketingmix 

 

Product 

Welke eisen stellen 

werkgevers aan het 

product (c.q. de 

werknemer)? 

Voor de huishoudelijke hulp: fysiek gezond, Nederlandse taal moet redelijk zijn 

(moet kunnen communiceren met je klanten en team en kunnen lezen en schrijven 

van zorgmap), bij voorkeur kunnen fietsen (en er ook één hebben). 

Verzorgende: fysiek gezond, Nederlandse taal moet minimaal NT-2 niveau 3 zijn 

voor alle onderdelen, kinderopvang buiten de reguliere werktijden moet goed 

geregeld zijn, bereidheid tot avond-, weekend- en nachtdiensten. Dagdienst om 

7.30 uur kunnen starten, vooropleiding VMBO-T diploma en in voorkomende 

gevallen een intredetoets door het ROC. Bereid om een BBL traject van 3 jaar in te 

gaan en dit ook aankunnen (o.a. stabiele thuissituatie). 

Voor het thuiszorg niveau is dit niet nodig. Diploma thuishulp A is daar geen eis 

meer.  

Prijs 

Hoe belangrijk is het 

aspect prijs voor de 

werkgevers? 

Voor verzorgende kan de werkgever gebruik maken van WVA (belastingafdracht) 

en stagefonds. Hiervan kunnen de opleidingskosten betaald worden. De 

praktijkbegeleiding op de werkvloer is intensiever met onze doelgroep over het 

algemeen. Er moeten meer gesprekken gevoerd worden die gaan over 

beroepshouding en/of een instabiele thuissituatie en/of werknemersvaardigheden die 

verbetering behoeven. Compensatie via loonkostensubsidies blijft belangrijk om 

de werkgevers enthousiast te maken en te houden voor het werken met kandidaten 

van het WSP. 

Promotie / Plaats 

Welke promotionele 

activiteiten / 

distributiekanalen zijn 

naar verwachting 

effectief? 

De meeste werkgevers zijn bekend bij UWV of DWI (werkpunt zorg). Het is vooral 

een kwestie van contacten onderhouden en korte lijnen. Daarnaast is van belang 

dat accountmanagers goed bereikbaar zijn. 

 

Alle zorginstellingen gebruiken hun eigen websites voor de reguliere vacatures 

waar ze steeds lastiger mensen voor kunnen vinden die gediplomeerd zijn en over 

de gevraagde werkervaring beschikken. Verder werken ze met detacheringbureaus 

en natuurlijk werk.nl 

 

SROI speelt een rol bij de Wmo-aanbesteding voor de Hulp bij het Huishouden. 10 

zorgleveranciers hebben een gunning met SROI. De werving van kandidaten en 

plaatsing is inmiddels gestart. 

Personeel 

Welke stelt de werkgever 

aan de kwaliteit van het 

personeel van het 

WGSP?  

Belangrijk is het zijn van een meedenkende gesprekpartner die goed telefonisch 

bereikbaar is en regelmatig bereid is om op gesprek te komen. Nakomen van 

afspraken en eerlijk zijn over in wat haalbaar is (in aantallen maar ook in de 

kandidaten die voorhanden zijn). Voorwaarden zijn verder goed ingevoerd zijn in 

de branche en kennis hebben van de eigen doelgroepen. 

Tabel 10: Marketingmix voor prioriteit Zorg 
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Bijlage 1: SMART–doelstellingen 

Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam 

Voor het WSP zijn nog geen gezamenlijke doelstellingen vastgesteld waar integraal op wordt 

gestuurd. Wel wordt er binnen de drie satellieten in toenemende mate samengewerkt en collectief 

gestuurd. In onderstaande tabellen zijn de SMART-doelstellingen van de drie satellieten binnen het 

WSP opgenomen (voor zover beschikbaar) voor 2012. 

 

2012 omschrijving doelstelling 

Plaatsingen totaal 3150 

Participatieplaatsen 2000 TOTAAL satelliet 
Amsterdam Werkgeverstevredenheid 7 

UWV WW vacaturevervulling 1350 

  Wajong plaatsing 250 

  WIA plaatsing 150 

  WWB 

Nader in te 

vullen 

  Participatieplaatsen 

Nader in te 

vullen 

  Werkgeverstevredenheid 7,0 

DWI Uitstroom naar werk 900 

  Geacquireerde vacatures 1750 

  Social return 50 

  WW 

Nader in te 

vullen 

  Wajong 

Nader in te 

vullen 

  WIA 

Nader in te 

vullen 

  Participatieplaatsen 

Nader in te 

vullen 

  Werkgeverstevredenheid 7,0 

Pantar Geacquireerde participatieplaatsen 2000 

  aantal geplaatste trajecten  2000 

  Uitstroom uit de uitkering (Pantar) 500 

  Uitstroom uit de uitkering (HWU) 700 

  Pilot Loondispensatie 53 

  Werkgeverstevredenheid 7,0 

 Diemen Gemiddelde kostprijs uitkering ! 12.975,00 

 
Aantal huishoudens met BUIG uitkering t.o.v. 
totaal aantal huishoudens 

425 

 

 
Uitstroom uit de BUIG / WWnV naar regulier 
werk als gevolg van een re-integratietraject 

30 
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Uitstroom uit de BUIG / WWnV naar regulier 
werk op eigen kracht 

20 

 SW-doelstelling (aantal SE) 96 

 Aantal gerealiseerde Social Return plekken 4 

Uitstroom naar regulier werk 20 

waarvan plaatsingen op vacatures: 
N.v.t. in 

2012 

Klanten met participatieplaats 10 

Acquisitie Amstel Business Park Zuid nulmeting 

Ouder- 
Amstel 

Werkgeverstevredenheid 7 
Lands 
meer Plaatsingen 

N.v.t. in 
2012 

Tabel 11: Targets Satelliet Amsterdam 
 
 

2012 Omschrijving Doelstelling 

Aantal bedrijven benaderd 300 

Aantal vacatures in beheer gehad 200 
Aantal keren iemand voorgesteld aan 
een bedrijf 450 

Aantal sollicitatiegesprekken 200 
Aantal plaatsingen (full-time en parttime), 
exclusie stages en proefplaatsingen 55 

TOTAAL satelliet 
Amstel-Venen 

 Werkgeverstevredenheid 7,0 

AM-Groep Detachering Wsw 193 

  Begeleid werken Wsw 66 

  

Uitplaatsen trajecten (duurzame plaatsingen 
bij externe werkgevers-bij voldoende 
instroom gemeente/UWV) 50 

  Nieuwe relaties 15 

  Werkplekken (gegenereerde werkplekken) 30 

 Amstelveen 

Uitstroom naar regulier werk back-office 
klantmanagers (klanten die in traject zijn 
genomen) 50 

 

Uitstroom naar regulier werk werkcoaches 
(in begeleiding genomen klanten – zonder 
traject ) 25% 

 
Jongeren tot 27 jaar (die in staat zijn te 
werken of scholing te volgen) 100% 

 Totale uitstroom i.v.m. re-integratie 140 

G2 (Uithoorn en 
Aalsmeer) 

Uitstroom naar regulier werk back-office 
klantmanagers (klanten die in traject zijn 
genomen) 40 

 

Uitstroom naar regulier werk werkcoaches 
(in begeleiding genomen klanten – zonder 
traject ) 25% 

 Totale uitstroom i.v.m. re-integratie 125 

 
Jongeren tot 27 jaar (die in staat zijn te 
werken of scholing te volgen) 100% 

De Ronde Venen 

Uitstroom naar regulier werk back-office 
klantmanagers (klanten die in traject zijn 
genomen) 30 

 

Uitstroom naar regulier werk werkcoaches 
(in begeleiding genomen klanten – zonder 
traject ) 25% 
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 Totale uitstroom i.v.m. re-integratie 100 

 
Jongeren tot 27 jaar (die in staat zijn te 
werken of scholing te volgen) 100% 

UWV Zie satelliet Amsterdam 

Tabel 12: Targets Satelliet Amstel-Venen 
 
 
 

2012 omschrijving doelstelling 
TOTAAL satelliet 
Haarlemmermeer Plaatsingen totaal 85 

Haarlemmermeer Uitstroom naar werk (WSP) 15 

  
Uitstroom naar werk (team werk en 
inkomen) 70 

 Werkgevers in netwerk 125 

AM-Groep Zie satelliet Amstel-Venen 

UWV Zie satelliet Amsterdam 

Tabel 13: Targets Satelliet Haarlemmermeer 
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Bijlage 2: Analyse van de vraag 

Het werkgeversservicepunt is er voor werkgevers. Hoewel we open zijn over onze eigen ambities 

om mensen uit de uitkering duurzaam aan het werk te krijgen, is het startpunt van de 

dienstverlening de vraag vanuit de markt. We willen zo goed mogelijk aansluiten bij de behoefte 

van de werkgevers. 

 

In dit hoofdstuk schetsen we de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen van de vraag naar arbeid in 

de regio Groot-Amsterdam
2
.  

 

Leeswijzer bijlage 2: 

• Paragraaf 2.1 gaat in op de regionale arbeidsmarktschets. Door middel van een algemene 

schets en een verdere verdieping van een aantal relevante sectoren wordt de regionale 

arbeidsmarkt omschreven. 

• In paragraaf 2.2 wordt de vraagzijde van de markt omschreven 

• Paragraaf 2.3 omschrijft de externe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.  

 

 

2.1 Regionale arbeidsmarktschets (vraag) 

Om een beeld te schetsen van de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam zal eerst een algemene 

schets van de regio beschreven worden, gevolg door een beschrijving van relevante sectoren, te 

weten:  

• zakelijke en financiële dienstverlening; 

• gezondheidszorg; 

• transport en logistiek; 

• en tuinbouw. 

                                                      
2 Er is voor deze bijlage gebruik gemaakt van de volgende bronnen:  

• ‘Regionale arbeidsmarktschets Groot Amsterdam’ – UWV Arbeidsmarktinformatie en –advies – juli 2011 

• ‘Nieuwsbrief Kenniskring Amsterdam’ – Stichting KennisKring Amsterdam – okt 2011 

• ‘Conjunctuurbericht 3e kwartaal 2011’ – Transport & Logistiek NL – www.tln.nl 

• ‘Branche-informatie Rabobank’ – Rabobank Cijfers&Trends– oktober 2011 -   

http://www.rabobank.nl/bedrijven/kennis/branches/ 

• ‘RWI Sectorbeschrijvingen’ – december 2011 

• ‘De toekomst van de arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam tot 2016’ – SEO economisch onderzoek – 

januari 2012 

• “Niet-werkende werkzoekenden aan het werk in 2010: Wie zijn ze en waar vinden ze werk?”  - publicatie van 

Arbeidsmarktinformatie en –advies – oktober 2011 

• Kennisverslag 2011 II – kenniscentrum UWV, directie SBK – juli 2011 

• Listmanagement UWV – bewerking van de gegevens 

• WERKbedrijf vacatures: december 2011 

• tabellen 3 en 4 uit toolkit marktbewerkingsplan 

• Afdeling Arbeidsmarktinformatie- en advies UWV Groot Amsterdam 
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Deze sectorbeschrijvingen worden vooraf gegaan door een meer algemene schets van de 

regionale arbeidsmarkt. 

 

2.1.1  Algemene schets 

De regio Groot-Amsterdam is van groot belang voor de werkgelegenheid in de Randstad, maar ook 

voor Nederland als geheel. Bijna een kwart van de Nederlandse banen bevindt zicht in de regio 

Groot-Amsterdam. In retrospectief (van 1996 – 2010) blijkt dat het aantal banen in Amsterdam met 

156.000 is toegenomen: de grootste absolute groei van de regio. Het aantal banen in 

Haarlemmermeer en Amstel-Venen nam tot de crisis 2002-2003 snel toe, maar bleef daarna 

stabiel: in totaal groeide dit met 60.000 banen tussen 1996 en 2010.   

 

De verwachting voor 2010-2016 is dat het aantal banen in de regio met 4,3% zal toenemen 

(middenscenario SEO). Amsterdam neemt zowel in procenten (6,6%) als in absolute aantallen 

(29.000) deze groei voor haar rekening. Haarlemmermeer en Amstel-Venen groeien naar 

verwachting met 5.000 banen. 

 

De regio-indeling van het WSP overlapt voor een groot deel de metropoolregio Amsterdam (MRA). 

Binnen deze metropoolregio is de Amsterdam Economic Board een belangrijke speler om 

economische groei te realiseren. Binnen deze board worden ook prioritaire sectoren 

onderscheiden die deels overlappen met de prioriteiten van het WSP (zie kader hieronder). 

 

 

Amsterdam Economic Board 

De metropoolregio Amsterdam heeft als ambitie om in 2020 tot de kopgroep van Europese steden te laten 

behoren die als global gateway de economische hotspots van Europa zijn. Dat probeert de Board door 

samenwerking te bevorderen tussen alle relevante partijen in het economisch domein. En door obstakels voor 

groei van een aantal voor deze regio kansrijke clusters weg te nemen. De Board bepaalt de strategie voor de 

economische ontwikkeling en het innovatief vermogen van de metropoolregio. De kerntaken zijn: 

• het opstellen en uitvoeren van de meerjarige Kennis- en Innovatieagenda. 

De agenda toont de acties die ondernomen moeten worden om de metropoolregio Amsterdam in de top 

5 van kennisregio’s van Europa te krijgen. 

• het opstellen van een brede Economische agenda.  

De agenda toont de acties die ondernomen moeten worden om de metropoolregio Amsterdam in de top 

5 van vestigingsregio’s van Europa te krijgen. 

• het voorleggen van beleidskeuzes aan de relevante besturen (van overheden, universiteiten en 

ondernemersorganisaties) 

• het bieden van een strategisch kader voor investeringen in programma’s en projecten. 

De Board geeft per cluster aan welke concrete doelen gerealiseerd moeten worden en brengt advies uit 

hoeveel daarvoor geïnvesteerd moet worden.  

• het aantrekken van cofinancieringsmiddelen bij het Rijk en de Europese Commissie 

• het signaleren van wensen en obstakels 

• het verbinden en versnellen ten behoeve van de uitvoering 

• het monitoren van de uitvoering. 

 

Om aan de ambitie verder vorm te geven zijn zeven clusters benoemd voor de Amsterdamse 

metropooleconomie. Met duurzaamheid, de belangrijke motor van innovatie, als overkoepelende thema voor alle 

clusters. De clusters geven input aan de board en geven uitvoering aan de agenda. Daarbij wordt per cluster een 



 

31 

 

Versie 2.0 

04-05-2012 

kennisdossier opgebouwd. Een overzicht van de clusters: 

1. ICT 

2. Creatieve Industrie 

3. Rode Life Sciences 

4. Zakelijke/Financiële Dienstverlening 

5. Logistiek 

6. Flowers & Food  

7. Toerisme & Congressen 

 

In de zakelijke dienstverlening wordt een toename verwacht, tenzij economische stagnatie en 

(financieel)politieke instabiliteit optreden. De financiële dienstverlening is sterk 

conjunctuurgevoelig; vooralsnog wordt hier krimp voorspeld.  

In de sector zorg/welzijn wordt vooral vervangingsvraag verwacht vanwege demografische 

ontwikkeling: de vergrijzing. Sectoren als detailhandel en groothandel zijn sterk afhankelijk van de 

ontwikkelingen in de wereldeconomie. In de industrie, bouw, financiële diensten en openbaar 

bestuur is nog steeds sprake van een krimp. De daling in de industrie heeft ondermeer te maken 

met een structurele krimp als gevolg van voortgaande automatisering en verplaatsing van 

productie naar lagelonenlanden. 

 

Om ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te duiden is het streven zoveel mogelijk rekening te houden 

met vele factoren, waaronder economische (groei/krimp economie en werkgelegenheid), politieke 

(budget/bezuiniging), technologische (innovaties) en demografische (groei/krimp/vergrijzing 

bevolking). 

 
Figuur 2: Verwachte werkgelegenheidsontwikkeling in 2011 en 2012 

 

 

Wat onderscheidt Groot-Amsterdam van het landelijk beeld? 

De Groot-Amsterdamse arbeidsmarkt wijkt op een aantal punten af van het landelijke beeld zoals: 

• De groei van de werkgelegenheid ligt in 2011 in Groot-Amsterdam (1%) hoger dan landelijk (0,4%) 

• In Groot-Amsterdam groeit (als gevolg van een groot aandeel allochtonen in de bevolkingsopbouw) de 

beroepsbevolking nog tot circa 2020. Landelijk gebeurt het tegengestelde: de beroepsbevolking krimpt 

daar door vergrijzing.  

• Van alle arbeidsmarktregio’s kent Groot-Amsterdam de grootste inkomende pendel en tegelijkertijd een 
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van de laagste uitgaande pendelstromen. Met 166.000 personen heeft Groot-Amsterdam het hoogste 

inkomend pendelsaldo van Nederland. 

• De regio Groot-Amsterdam kent een grotere verscheidenheid aan werkgelegenheid. De financiële en 

zakelijke dienstverlening (Amsterdam 35%, Amstel- en Meerlanden) vormt naast de transportsector 

(Haarlemmermeer) + groothandel en de quartaire sector (Amsterdam 27%) de kern van de 

werkgelegenheid. In de financiële en zakelijke dienstverlening vinden voornamelijk hoger opgeleiden 

een baan, maar er is ook sprake van een belangrijk deel afgeleide werkgelegenheid op lager niveau.  

• Groot-Amsterdam is meer dan het Nederlands gemiddelde gespecialiseerd in de volgende (grote) 

sectoren: Financiën, advies en recht, Media, kunst en ontwerp, ICT en telecom, Overige zakelijke 

diensten en Groothandel 

• Groot-Amsterdam is minder dan het Nederlands gemiddelde gespecialiseerd in de volgende (grote) 

sectoren: Bouw, Onroerend goed, Overheid, Zorg en Consumentendiensten 

• Groot-Amsterdam wijkt voor wat betreft het werkloosheidspercentage in negatieve zin af ten opzichte 

van het landelijk gemiddelde. De verhouding man/vrouw schommelt rond de 50% / 50%.  De 

verhouding allochtonen / autochtonen is niet aan te geven, omdat er niet op etniciteit wordt 

geregistreerd. In Amsterdam zijn percentueel  minder jongeren en ouderen werkloos dan landelijk, wat 

resulteert in een grotere middengroep. 

 

Tabel 14: Verschillen in werkloosheidspercentage tussen Nederland en Groot-Amsterdam  (Bron: UWV 

WERKbedrijf februari 2012) 

 

    Leeftijd Opleiding Geslacht 

  NWW <27 27-50 50-65 Laag  Midden Hoog Man Vrouw 

Nederland 6,2% 12,0% 52,2% 35,8% 57,1% 28,0% 14,9% 52,6% 47,4% 

Groot-Amsterdam 6,0% 7,9% 55,6% 36,5% 53,7% 22,9% 23,4% 50,8% 49,2% 

 

 

2.1.2 Zakelijke en financiële dienstverlening 

Amsterdam is de locomotief van de zakelijke en financiële dienstverlening binnen de regio Groot-

Amsterdam. Ruim de helft (52%) van de banen van de zakelijke dienstverlening bevindt zich in 

Amsterdam, gevolgd door Haarlemmermeer en Amstel-Venen met 16%.  

Het grootst is de bankensector, gevolgd door consultancy. IT-diensten staan op 3 en op plaats 4 

staat de schoonmaaksector. Sectoren die het minst bijdragen aan de werkgelegenheid zijn: 

‘pers/overig info’, ‘toerisme/congres’, ‘groenvoorziening’, ‘secretarieel’ en ‘call-centers’.  

 

De bovengenoemde speerpunten creëren vooral direct werkgelegenheid voor hoger opgeleide 

kenniswerkers en creatieven (uitbreidingsvraag) in de zakelijke dienstverlening. Indirect levert dit 

altijd werkgelegenheid op voor ondersteunende functies, zoals office-managers, facilitair 

medewerkers, beveiligers, (afdelings)secretaresses, schoonmakers en cateringmedewerkers 

(uitbreidingsvraag). Een nadere verdieping geeft de landelijke sectorschets van de RWI: genoemde 

trends zijn geformuleerd voor Nederland en zijn ook van toepassing of gelden voor Groot-

Amsterdam. 
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Ontwikkeling van de vraag  

“De zakelijke dienstverlening is tot aan de economische crisis fors gegroeid. Door de economische crisis maakte 

de zakelijke dienstverlening een turbulente periode mee waarin veel arbeidsplaatsen verloren zijn gegaan. De 

negatieve ontwikkelingen in de jaren 2009 en 2010 zijn de som van negatieve ontwikkelingen door de teruggang 

van marketingbureaus, makelaars, notarissen en de ingenieurs- en architectenbureaus als gevolg van de 

malaise in de bouwsector waarvan deze sectoren sterk afhankelijk zijn. Tegenover de “negatieve subsectoren” 

staan ook positieve. Zo hebben accountants- en advocatenkantoren de recessie relatief goed doorstaan. Er 

wordt voor 2011 en 2012 groei verwacht van de werkgelegenheid. Zo neemt het arbeidsvolume van werknemers 

toe met 0,5 procent en dat van zelfstandigen met 3 procent, zodat het totale arbeidsvolume stijgt met bijna 1 

procent gemiddeld. Ook het aantal vacatures groeit de komende jaren: naar verwachting groeit dit aantal met 

15% de komende twee jaar. 

 

Kansen en mogelijkheden  

Beveiliging 

• Er zullen op middellange termijn kwalitatieve discrepanties ontstaan: vraag en aanbod sluiten niet goed 

op elkaar aan. 

• De opleiding openbare orde en veiligheid op VMBO en MBO niveau biedt geen goed perspectief op een 

baan in de sector. 

• Hierbij dient wel te worden bedacht dat binnen de domeinen die tot deze sector behoren (publieke 

veiligheid, particuliere beveiliging en defensie) de vooruitzichten verschillen. Zo zijn de 

werkgelegenheidsperspectieven voor particuliere beveiligers goed. 

• In totaal zullen de tekorten oplopen tot circa 1.000 personen; hetzelfde niveau als vóór de economische 

crisis. 

ICT 

• De komende jaren stijgt het aantal vacatures in de ICT sector met ca 4%. 

• De arbeidsmarkt voor ICT wordt gekenmerkt door kwalitatieve discrepanties waardoor een deel van de 

vacatures niet opgevuld kan worden. 

• Zolang investeringen uitblijven zal het aantal banen niet substantieel stijgen.” 

 

Bron: RWI sectorbeschrijvingen Zakelijke Dienstverlening – december 2011 

 

Groot onderdeel van de zakelijke dienstverlening is de uitzendbranche (in breedste zin van het 

woord). En qua arbeidsvolume én als barometer van de economie. Genoemde trends zijn 

geformuleerd voor Nederland en zijn ook van toepassing of gelden voor Groot-Amsterdam. 
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Ontwikkeling van de vraag in de uitzendbranche 

“Het aantal vacatures is tussen 2003 en 2010 sterk gestegen (ruim 12 % gemiddeld). Ook het aantal vacatures zal 

tot 2012 sterk stijgen: er wordt een plus van bijna 24 procent verwacht. De hiervoor gepresenteerde cijfers betreft 

het geheel van vaste medewerkers en uitzendkrachten samen. Als we ons beperken tot de uitzendkrachten dan 

valt op dat het aandeel uitzendarbeid als percentage van de totale werkgelegenheid de afgelopen jaren is 

afgenomen en nu 1,7 procent bedraagt. Dat staat los van de conjuncturele ontwikkeling die een grote invloed 

heeft op de totale uitzendbranche. 

Het arbeidsvolume is tussen 2003 en 2010 gestegen met 3 procent. Er wordt verwacht dat het arbeidsvolume 

verder stijgt voor 2011 en 2012. De stijging bedraagt ruim 6 procent. 

 

Kansen en mogelijkheden in de uitzendbranche 

In deze sectorbeschrijving wordt een aantal structurele ontwikkelingen geschetst waarmee de uitzendbranche te 

maken heeft en die ook goede kansen en mogelijkheden voor nieuwe groepen en voor doelgroepen biedt. 

• De sector vergrijst en ontgroent. Daarmee wordt de uitzendformule interessant om ouderen in het 

arbeidsproces te houden en met de fasensystematiek wordt het ook beter mogelijk om langer 

uitzendkracht te blijven. Dat zien we ook in de cijfers terug.  

• De gemiddelde uitzendduur is de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. Daarnaast laat deze 

sectorbeschrijving zien, dat de uitzendformule ook goed kan worden gehanteerd om werkloos 

werkzoekenden weer in het arbeidsproces aan de slag te krijgen. Uitzendarbeid als voorportaal voor een 

vaste baan wordt steeds belangrijker. De uitzendbranche werkt ook hard om de vakbekwaamheid van 

uitzendkrachten te verhogen. Het O&O-fonds voor de uitzendbranche STOOF speelt hierbij een 

belangrijke rol. 

 

Bron: RWI sectorbeschrijvingen uitzendsector - december 2011 

 

Specifiek onderdeel van de zakelijke dienstverlening is de schoonmaakbranche. En qua 

arbeidsvolume én als barometer van de economie. Genoemde trends gelden ook voor Groot-

Amsterdam, aantallen echter gelden voor heel Nederland. 

 

Ontwikkeling van de vraag in de schoonmaakbranche 

“De werkgelegenheid van werknemers is tussen 2003 en 2010 gegroeid met gemiddeld 0,6 procent per jaar. Ook 

voor 2011 en 2012 wordt groei voorzien in dezelfde orde van grootte. Het aantal vacatures is de afgelopen jaren 

afgenomen. Verwacht wordt dat dit aantal de komende jaren echter met bijna 5 procent zal stijgen.  

 

Overschotten en tekorten  

De toenemende vergrijzing zorgt voor een toenemende vervangingsvraag op middellange termijn. Dat geldt in het 

bijzonder voor de specialistische schoonmaakberoepen. Ook ontstaat een grotere uitbreidingsvraag. Organisaties 

in de zorg en welzijn besteden in toenemende mate schoonmaakwerkzaamheden uit, zodat de marktkansen en 

arbeidsmarktperspectieven voor schoonmaakbedrijven die in dit segment opereren toenemen. De echte krapte 

(meer vraag dan geschikt aanbod) is er bij schoonmakers van transportmiddelen.” 

 

Bron: RWI sectorbeschrijvingen Schoonmaak  - december 2011 
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2.1.3 Gezondheidszorg 

Het ‘versterken van de rode life sciences’, is van invloed op de minder conjunctuurgevoelige sector 

gezondheidszorg. Er zal vooral uitbreidingsvraag naar hoger opgeleide kenniswerkers ontstaan. In 

het kielzog wordt altijd werkgelegenheid voor middelbaar en lager opgeleiden gecreëerd.  

De zorgsector wordt vaak genoemd als potentiële groeisector, veroorzaakt door de dubbele 

vergrijzing. Voor Groot-Amsterdam geldt dit in iets mindere mate omdat de vergrijzing bij de 

inwoners relatief beperkt is. Hierdoor zal de vraag naar zorg waarschijnlijk iets minder toenemen. 

Bij het personeelsbestand in zorgfuncties is de vergrijzing echter net zo sterk als in de rest van 

Nederland. 

Bij de economische teruggang van de afgelopen periode is de zorg een relatief stabiele en 

daardoor voor de arbeidsmarkt aantrekkelijke factor gebleken. Ook bij verregaande bezuinigingen 

zal de vraag naar zorgpersoneel blijven bestaan. Als deze vraag niet kan worden opgelost vanuit 

de reguliere instroom zijn de Detailhandel en, met name de Horeca branches met potentieel 

personeelsaanbod. Deze branches hebben een aantal overeenkomende factoren met de zorg 

zoals de directe omgang met mensen en onregelmatige werktijden. Voor zowel Horeca als 

Detailhandel geldt dat de uitstroom van relatief jong personeel hoog is. Genoemde trends gelden 

ook voor Groot-Amsterdam, aantallen echter gelden voor heel Nederland: 

 

Ontwikkeling van de vraag in de gezondheids- en welzijnszorg 

De sector zorg en welzijn is een van de grootste sectoren in Nederland: van de werknemers op de totale 

arbeidsmarkt is 14% werkzaam in deze sector. Volgens de verwachtingen is dit aandeel in 2030 opgelopen tot 

bijna 20%. Daarbij lijkt de zorg ook de komende jaren nog een groeisector te blijven. In het Regeerakkoord zijn 

hiervoor de benodigde voorzieningen getroffen. In de WJK (Welzijn, Jeugdzorg, kinderopvang) zijn de 

werkgelegenheidsperspectieven minder florissant. In de WJK is de komende jaren sprake van onzekerheid en 

bezuinigingen. De verwachting van het EIM dat in 2011 en 2012 het aantal werknemers in de welzijn nog stijgt 

met ruim 2 procent lijkt daarmee aan de optimistische kant. Van het totaal aantal vacatures in de zorg en WJK is 

driekwart in de zorg. 

 

Overschotten en tekorten  

In de periode tot 2014 blijft de arbeidsmarkt voor hogere en wetenschappelijke (para)medische beroepen krap. Op 

middelbaar niveau is het beeld wat wisselender.  
• Gesteld kan worden dat de arbeidsmarkt voor MBO-4 krap is en die voor MBO-2 ruim. 
• Daarbij is de arbeidsmarkt voor zorgberoepen krap, terwijl die voor de sociaalpedagogische en 

welzijnsberoepen een stuk ruimer is. 

 

Bron: RWI sectorbeschrijvingen Zorg en Welzijn  - december 2011 

 

 

2.1.4 Tuinbouw (sierteelt) 

Met de totstandkoming van de Green life science hub, met Greenport Aalsmeer als centrum, 

ontstaan kansen voor diverse groepen op de arbeidsmarkt. Hoewel Greenport Aalsmeer zich meer 

toelegt op R&D en innovatie in de sierteelt, is en blijft de productie essentieel. (Tijdens het congres 

“innovatie in de sierteelt en het businessmodel” op 16 novomber jl, sprak directeur Flora Holland: 

“Blijf bij de basis, nl. de productie van bloemen. En voorkom dat de ene helft van Nederland de 

andere helft adviseert”).  

De werkgelegenheid in de ‘teelt van bloemen onder glas’ bestaat momenteel voor 15% (bijna 

duizend werknemers) uit hogere functies (economische, technische en groen), voor 35% uit 
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middelbare (vooral ‘groene’ functies) en voor 50% (ruim drieduizend werknemers) uit lagere en 

uitsluitend groene functies. Van deze lagere groene functies is overigens 40% uitzendkracht: 3/5
e
 

van deze uitzendkrachten wordt in piekperiodes ingezet en 1/5
e
 deel wordt structureel ingezet. En 

hiermee kansen biedend in de landbouwsector. 

De sierteeltmarkt heeft nog steeds groeipotentie. In 2010 heeft een voorzichtig herstel 

plaatsgevonden, wat doorzet in 2011. Bij herstel van de economische groei is de verwachting dat 

de groeitrend van de afgelopen decennia doorzet, met een marktgroei van gemiddeld een paar 

procenten in West-Europa en van 5% en meer per jaar in groeimarkten als Oost Europa. Een 

gezonde doorgroei op bedrijfsniveau is hiermee niet zeker. Concurrentie en verkeerscongestie 

groeien, gekwalificeerde arbeid is schaars en de euro is (vooralsnog) sterk. Genoemde trends 

gelden ook voor Groot-Amsterdam, aantallen echter gelden voor heel Nederland: 

 

Ontwikkeling van de vraag in de land- en tuinbouw 

Er is de afgelopen jaren sprake van een afname van de werkgelegenheid in de land- en tuinbouw:  

mechanisering, innovatie en toename van de grootschalige bedrijven versterken deze tendens. Het aantal banen 

van werknemers is in de periode 2003-2010 gemiddeld met bijna 1 procent per jaar afgenomen. Het aantal 

zelfstandigen zelfs jaarlijks met 2,8 procent.  

Voor 2011 en 2012 wordt een lichte stijging van de werkgelegenheid en van het aantal banen van werknemers 

verwacht. Het aantal zelfstandigen zal naar verwachting echter verder afnemen (met 3,1 procent). Per saldo zal er 

naar verwachting toch sprake zijn van een afname van het aantal werkzame personen in de sector (met 1,3 

procent). Als gekeken wordt naar de ontwikkeling van het aantal vacatures, dan blijkt dat er in 2010 nog ruim 

14.000 vacatures zijn. Dat aantal is in de periode 2003-2010 gemiddeld met ruim 1 procent per jaar gestegen. 

Verwacht wordt dat de komende twee jaar sprake zal zijn van een daling van het aantal vacatures met 2,5 procent 

per jaar. 

 

Overschotten en tekorten 

De land- en tuinbouw vergrijst sterk. Met het onderwijs kent de sector het grootste aantal ouderen. Dat zorgt voor 

een toenemende vervangingsvraag. Omdat de instroom vanuit het (V)Mbo-onderwijs achterblijft, worden vooral na 

2014 forse tekorten op alle Mbo-niveau verwacht. Deze tekorten zijn het grootst op MBO-2 en MBO-3 niveau. De 

tekorten doen zich feitelijk in alle functierichtingen voelen. 

 

Kansen en mogelijkheden 

Op basis van deze sectorbeschrijving zijn de perspectieven het grootst voor MBO groen niveau 2 en 3 en 

gediplomeerden VMBO theoretische leerweg. Gelet op het gegeven dat in andere sectoren juist de behoefte aan 

MBO-4 toeneemt, liggen in de agrarische sector kansen voor jongeren en werkzoekenden die wellicht minder 

theoretische bagage hebben, maar juist graag een goed vak willen leren. Wel is van belang dat bedrijfsleven en 

regionale partners (scholen, gemeenten, UWV WERKbedrijf) met elkaar in kaart brengen welke behoeften er bij 

het bedrijfsleven zijn en hoe men daar in onderlinge samenwerking en samen met het onderwijs naar toe kan 

werken. Deze aanpak verbetert de aansluiting van vraag en aanbod op de agro-arbeidsmarkt. Een andere 

uitdaging is de kennis en expertise van vertrekkend personeel te behouden. 

 

Bron: RWI sectorbeschrijvingen Land- en tuinbouw  - december 2011 

 

2.1.5 Transport en Logistiek 

Sterk aan de fluctuaties op de wereldmarkt gelieerd, is de sector transport en logistiek, met het 

Westelijk Havengebied en Schiphol als twee belangrijke pijlers van de nationale economie. Niet 
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zozeer een speerpuntsector in deze laagconjuctuur, maar wel een sector waarmee op langere 

termijn rekening moet worden gehouden.  

Het goederentransport over de weg kampt momenteel met een scherp dalende vraag naar 

personeel, getuige dit citaat uit het 3e kwartaal conjunctuurbericht van transport en logistiek NL: 

“Door de daling van het aantal orders en daarmee de bedrijvigheid in het derde kwartaal 2011, is 

ook de vraag naar nieuw personeel gedaald. De vacaturegraad daalde van 2,5% in kwartaal twee, 

naar 1,6% in het derde kwartaal. Ook het aantal uitzend- en oproepkrachten (losse krachten) daalt 

in het 3e kwartaal van gemiddeld 2,9 per bedrijf naar 1,7.” 

Enkele trends in de taxibranche zijn dat het straattaxivervoer afneemt t.o.v. het totale 

contractvervoer, dat kwaliteitszorg belangrijker wordt en dat prijsconcurrentie en het aantrekken 

van bekwaam personeel de grootste knelpunten zijn. 

 

 

2.2 Vraagzijde van de arbeidsmarkt 

 

2.2.1 Instroom- en standcijfers 

Het aantal bij het WSP gemelde vacatures vormt een indicatie voor de vraag naar personeel op de 

arbeidsmarkt.  

 

Standcijfers geven aan hoeveel vacatures er op dat moment openstaan. Veranderingen in de stand 

zijn het resultaat van de instroom van nieuwe vacatures en de uitstroom van vacatures die zijn 

vervuld of ingetrokken. In deze paragraaf worden de openstaande vacatures verbijzonderd naar 

beroepsniveau en beroepsgroep. 

 

Eind januari 2012 stonden er 3.706 vacatures open bij het WSP in de regio Groot-Amsterdam. In 

januari 2012 werden er 1.859 vacatures ingediend. De vacature-informatie is vanaf april 2011 

gebaseerd op alle vacatures die op Werk.nl geplaatst worden, zowel voor 2011 als 2012. Voor de 

maanden januari, februari en maart 2011 is geen gedetailleerde informatie over Werk.nl vacatures 

beschikbaar. Hierdoor is het niet mogelijk vacature-informatie van de maand januari 2012 te 

vergelijken met een jaar eerder. 

Figuur 3: Instroom en stand WERKbedrijfvacatures 

 

Tabel 15: Instroom en stand WERKbedrijfvacatures 
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De blauwe lijn in figuur 3 laat het verloop zien van de openstaande WSP vacatures. De kolommen 

geven de instroom van nieuwe vacatures weer.  

 

2.2.2 Beroepsniveau en beroepsgroep 

In de tabel hieronder worden de vacatures naar beroepsniveau en beroepsgroep weergegeven. Uit 

deze tabel blijkt dat van de openstaande vraag in januari 2012 14,4% (532 vacatures) betrekking 

heeft op elementaire beroepen, 28,0% op lagere (1.038 vacatures), 44,8% (1.660 vacatures) op 

middelbare en 12,8% (476 vacatures) op hogere en wetenschappelijke beroepen. 

 

Wat betreft beroepsgroep kan geconstateerd worden dat in januari 2012 29,9% van alle bij het 

WSP openstaande vacatures betrekking heeft op personeel in de technische en industrieberoepen, 

27,9% in de economisch-administratieve beroepen en 21,3% in de verzorgende en 

dienstverlenende beroepen. 

 



   


    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    






























































 
Tabel 16: WERKbedrijfvacatures naar beroepsgroep 
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2.2.3  Uitkomsten onderzoek ‘Niet-werkende werkzoekenden aan het werk in 2010: 

Wie zijn ze en waar vinden ze werk?’ 

Om inzicht te krijgen in de bedrijven waar de werkloze werkzoekenden werk vinden, heeft 

Arbeidsmarktinformatie het onderzoek ‘Niet-werkende werkzoekenden aan het werk  in 2010: Wie 

zijn ze en waar vinden ze werk?’ uitgevoerd. Hieronder worden kort de resultaten weergegeven. 

 

Het gros vindt werk bij een grote werkgever  

22% (ofwel 87.000) van alle werkgevers in Nederland heeft één of meer werkzoekenden 

aangenomen. Meer dan een derde van alle baanvinders (132.000) vond werk bij bedrijven met 500 

of meer werknemers. Het gaat om 1.800 grote bedrijven, dat is slechts 0,5% van alle bedrijven in 

Nederland. Bijna alle grote bedrijven namen één of meer werkzoekenden in dienst. 

 

 
Figuur 4: Baanvinders en werkgevers met baanvinders in dienst naar personeelsomvang van de werkgever 

 

Ouderen 

Kijken we naar de doelgroepen die het WSP onderscheidt, dan zien we vooral voor ouderen én 

voor langdurig werklozen opvallende zaken:  

 

Ouderen hervatten iets vaker het werk bij kleine en middelgrote bedrijven 

Van het totaal aantal werknemers in Nederland is 41% (132.474) werkzaam bij grote 

bedrijven met meer dan 500 werknemers (figuur 4). Deze bedrijven vormen slechts 0,5% van 

alle bedrijven in Nederland. De meeste werknemers werken dus bij een relatief klein aantal 

bedrijven. Het blijkt dat van baanvinders in 2009 onder de 45 jaar 39% een baan vond bij 

grote bedrijven met meer dan 500 werknemers. Van de 55-plussers die in 2009 een baan 

vonden, is 29% aan de slag gegaan bij grote bedrijven met meer dan 500 werknemers. 

Oudere baanvinders hervatten relatief iets vaker het werk bij kleine en middelgrote 

werkgevers met minder dan 100 werknemers. De helft (50%) vond een baan bij bedrijven 

met minder dan 100 werknemers. Dat ouderen iets vaker een baan vinden bij kleinere 
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bedrijven, geldt in vrijwel elke bedrijfstak. Alleen in de gezondheidszorg speelt dit verschil 

tussen ouderen en jongeren nauwelijks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Baanvinders naar leeftijd en bedrijfsgrootte - NL - 2009 
 

Ouderen vaker aan de slag in MKB en langdurig werklozen bij grotere bedrijven  

De werkgevers waar ouderen werk vinden, onderscheiden zich op een aantal punten. 

Ouderen werken vaker voor kleinere bedrijven met een relatief hoog loonniveau en veel 

vaste contracten. Oudere baanvinders hebben zelf ook vaker een relatief hoog loon en een 

vast contract. De belangrijkste sectoren waar ouderen werk vinden zijn de uitzendsector, de 

financiële en zakelijke dienstverlening en de zorgsector (zie figuur 5). Langdurig werklozen 

vinden juist vaker werk bij de grote bedrijven. 

 
Figuur 6: Aandeel baanvinders naar sector, 2010 

 

Sectorwisselingen in helft van de situaties 

Het blijkt dat 51% van de baanvinders van sector wisselt: zij gaan in een andere sector werken dan 

de sector waaruit ze werkloos zijn geworden. Vooral werkzoekenden uit het openbaar bestuur 
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gaan na werkloosheid vaak in een andere sector werken. De Uitzendsector en zorg bieden de 

meeste kansen: de uitzendsector is en blijft van groot belang voor werkzoekenden. Van alle 

baanvinders is 25% afkomstig uit deze sector en 31 procent vindt er (opnieuw) werk. 

 

Waar liggen de kansen binnen Groot-Amsterdam? 

Hieronder worden per satelliet de kansen van niet-werkende werkzoekenden weergegeven. 

 

Haarlemmermeer 

Haarlemmermeer bedrijfsomvang naar aantal werknemers      

 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500-749 750-999 >- 1000 totaal 

beveiligingsbedrijven 3 1 0 2 0 1 0 2 9 

detailhandel 55 33 27 28 48 10 13 25 239 

energie en 

waterleidingsbedrijven 2 3 2 2 0 0 0 0 9 

gezondheidszorg 8 3 1 1 2 1 0 1 17 

groothandel 95 68 30 11 1 1 2 3 211 

horeca  41 13 9 4 4 4 1 3 79 

landbouw, jacht en 

bosbouw 17 4 1 2 0 0 0 0 24 

overige zakelijke 

dienstverlening 94 83 23 9 15 1 0 5 230 

schoonmaakbedrijven 21 7 4 4 2 0 0 2 40 

uitzendbureaus 8 13 5 3 7 0 0 1 37 

vervoer, opslag en 

communicatie 71 88 27 24 25 10 3 10 258 

welzijnszorg 6 13 1 10 0 3 0 1 34 

          

totaal 421 329 130 100 104 31 19 92 1187 

Tabel 17: Bedrijfsomvang naar aantal werknemers in Haarlemmermeer 

 

Met 258 bedrijven is ‘vervoer, opslag en communicatie’ in de Haarlemmermeer de grootste sector, 

op de voet gevolgd door ‘detailhandel’. Deze 258 bedrijven zijn veelal direct én indirect met 

Schiphol verbonden. Hoewel de grootste sector in Haarlemmermeer, is ‘vervoer, opslag en 

communicatie’ redelijk kleinschalig:  
• 2/3

e
 deel van de bedrijven heeft maximaal 99 werknemers in dienst. Bij dit 2/3

e
 deel zal ca. 

45% van de werkzoekenden een baan vinden.  

 

In Haarlemmermeer blijken er 142 bedrijven te zijn die 500 of meer werknemers in dienst hebben. 

dit is12%: 
• in potentie kunnen deze 12% van de bedrijven dus minimaal 33,3% van de NWW populatie 

aannemen. Deze bedrijven zijn vooral in de sectoren ‘detailhandel’, ‘horeca’ en ‘vervoer, 
opslag en communicatie’ te vinden.  

 

Gezien het feit dat oudere werkzoekenden juist vaker bij bedrijven tót 100 werknemers 

aangenomen worden, is het devies: 
• de NWW populatie van 55 jaar en ouder, zou vooral bij kleinere bedrijven onder de 

aandacht gebracht moeten worden.  
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Amstel-Venen (regio Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen en Uithoorn) 

Amstel-Venen bedrijfsomvang naar aantal werknemers      

 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500-749 750-999 >- 1000 totaal 

beveiligingsbedrijven 3 0 0 0 1 0 0 0 4 

detailhandel 82 68 27 22 41 13 10 32 295 

energie en 

waterleidingsbedrijven 0 1 0 1 0 0 0 0 2 

gezondheidszorg 18 4 1 0 2 0 1 1 27 

groothandel 110 89 32 12 8 3 0 2 256 

horeca  47 25 2 1 0 0 0 0 75 

landbouw, jacht en 

bosbouw 46 26 8 1 0 0 0 0 81 

overige zakelijke 

dienstverlening 100 70 18 11 5 3 4 6 217 

schoonmaakbedrijven 15 11 2 1 2 1 1 0 33 

uitzendbureaus 15 7 2 5 2 0 0 2 33 

vervoer, opslag en 

communicatie 28 15 10 5 6 0 1 4 69 

welzijnszorg 18 39 8 8 18 2 2 1 96 

          

totaal 482 355 110 67 85 22 19 71 1188 

Tabel 18: Bedrijfsomvang naar aantal werknemers in Amstel-venen 

 

 

Ná de sector detailhandel, met 295 bedrijven in totaal, is de ‘groothandel’ de grootste sector met 

256 vestigingen. Op het grondgebied van Amstel-Venen gaat dit vooral om de groothandel in 

bloemen en planten (Greenport Aalsmeer). Hier zijn kansen om nieuwe contacten met bedrijven 

aan te gaan. Het is echter een zeer kleinschalige sector:  
• een groot deel, namelijk 90%, van de groothandelsbedrijven heeft maximaal 99 

werknemers. Bij deze 90% van de bedrijven zou in potentie circa 45% van de 
werkzoekenden een baan vinden.  

• Voor de doelgroep 55-plus biedt deze kleinschaligheid juist kansen, want de grootste kans 
op werkhervatting voor 55-plussers ligt bij bedrijven tot 100 werknemers. 

 

Specifiek voor langdurig werklozen ligt de grootste kans op werkhervatting bij de vijf 

groothandelsbedrijven met meer dan 500 werknemers.  
• De bedrijven met 500 of meer werknemers blijken vooral in de ‘detailhandel’, ‘overige 

zakelijke dienstverlening’ en ‘vervoer, opslag en communicatie’ te vallen. Hierin zijn dus 
potentiële kansen voor langdurig werkzoekenden.  

 

Amsterdam 

Amsterdam bedrijfsomvang naar aantal werknemers      

 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500-749 750-999 >- 1000 totaal 

beveiligingsbedrijven 4 4 4 3 3 1 0 1 20 

detailhandel 444 266 137 118 134 55 55 50 1259 

energie en 

waterleidingsbedrijven 2 1 1 0 0 0 0 1 5 

gezondheidszorg 31 13 3 5 2 0 2 0 56 

groothandel 81 55 25 7 10 5 0 6 189 

horeca 505 273 50 49 10 14 4 11 916 
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overige zakelijke 

dienstverlening 131 95 33 17 9 5 5 11 306 

schoonmaakbedrijven 31 22 11 3 1 2 1 0 71 

uitzendbureaus 38 29 9 7 7 1 1 1 93 

vervoer, opslag en 

communicatie 47 32 11 9 16 1 1 6 123 

welzijnszorg 50 39 26 5 3 5 17 2 147 

          

totaal 1364 829 310 223 195 89 86 186 3185 

Tabel 19: Bedrijfsomvang naar aantal werknemers in Amsterdam 

 

In Amsterdam blijken er 361 bedrijven te zijn die 500 of meer werknemers in dienst hebben, dit is 

11%:  
• deze 11% van de bedrijven zou 1/3e deel van NWW populatie kunnen aannemen. Deze 

bedrijven zijn vooral in de sectoren ‘detailhandel’, ‘horeca’ en ‘overige zakelijke 
dienstverlening’ te vinden.  

• kenmerkend voor de sectoren ‘horeca’ en ‘detailhandel’ zijn het relatief grote aantal 
parttime banen.  

 

Gezien het feit dat oudere werkzoekenden juist vaker bij bedrijven tót 100 werknemers 

aangenomen worden, is het devies: 
• de NWW populatie van 55 jaar en ouder, zou vooral bij kleinere bedrijven onder de 

aandacht gebracht moeten worden. De concentratie zit vooral in de sectoren ‘groothandel’, 
‘horeca’ en ‘overige zakelijke dienstverlening’.   

 

De sector ‘landbouw, jacht en bosbouw’ is voor de gemeente Amsterdam niet meegenomen in 

bovenstaande tabel, omdat dit een te verwaarlozen aantal bedrijven betreft.  

 
Conclusies en aandachtspunten  

Uit het onderzoek kwamen de volgende aandachtspunten naar voren:  
• Een kleine minderheid van de bedrijven – namelijk de grote bedrijven – helpt een groot 

deel van werkzoekenden aan werk. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor het 
relatiebeheer van het WSP Groot-Amsterdam. 

• De uitzendsector is en blijft een cruciale sector voor werkzoekenden. Samenwerking 
tussen het WSP Groot-Amsterdam en de uitzendsector is een belangrijk uitgangspunt:  

De uitzendsector neemt bijna een derde van alle baanvinders op. De sector biedt veel 

perspectief: er vinden meer mensen werk, dan dat er werkloos uit worden. Bovendien heeft 

41 % een jaar later een contract direct bij een werkgever. 
• Ouderen komen iets vaker aan de slag in het MKB. Langdurig werkzoekenden gaan vaker 

aan de slag bij grotere bedrijven. 
• Kansrijke sectoren zijn, gezien de rekenexercitie in ‘marktimperfecties en -kansen’, de 

agrarische sector, zakelijke dienstverlening, gezondheidszorg, industrie transport en 
logistiek.  

 

 

2.3 Externe ontwikkelingen 

Los van de cijfermatige ontwikkelingen zijn er ook andere trends en krachten die invloed uitoefenen 

op de vraag naar personeel. We lichten er hier enkele belangrijke uit voor de regio Groot-

Amsterdam. 
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Trend flexibilisering van de arbeidsmarkt 

Dat er sprake is van flexibilisering van de arbeidsmarkt, wordt ondermeer zichtbaar in het aantal en 

type contracten dat vanuit de verschillende branches en bedrijven wordt geboden. In de zakelijke 

dienstverlening, bijvoorbeeld callcenters of schoonmaakbedrijven, bieden steeds vaker een 

contract waarbij het aantal uur per week kan verschillen tussen de 12 en 30 uur. De werkgever kan 

zo de personele bezetting goed afstemmen op de (last minute binnen gekomen) orderportefeuille. 

Tevens is de flexibilisering af te leiden uit een toename van gelijksoortige deeltijd contracten die 

worden geboden in detailhandel. Bedrijven die veel deeltijdwerkers hebben kunnen gemakkelijker 

herstellen op hun personele inzet (risicospreiding bij bijvoorbeeld ziekte). Tot slot is een 

verdergaande flexibilisering steeds meer te verwachten, omdat bedrijvigheid steeds meer 

plaatsvindt buiten de oorspronkelijke traditionele werktijden. 

 

Ontwikkeling toerisme 

De ontwikkelingen en verwachtingen op het gebied van recreatie en toerisme zijn positief te 

noemen. Amsterdam als wereldstad doet het goed ten opzichte van steden, zoals Londen en 

Parijs. De hotelbranche is enige jaren geleden al gestart met het anticiperen op deze 

groeiverwachting. De plannen voor het bijbouwen van kamers en locaties voor buitenlandse gasten 

zijn in volle gang. Niet alleen voor het particuliere segment maar ook voor business-to-business. 

Tot slot tekent zich al een kleine groei af in het zakelijke segment van toerisme (toename 

bestedingen en bezettingsgraad). 

 

Economisch beleid overheden 

Het economische beleid van overheden is er op gericht om de economische bedrijvigheid te 

stimuleren en te faciliteren. Dit betekent dat Schiphol, de haven van Amsterdam maar ook de 

Zuidas en het bouwen van de tweede zeesluis de belangstelling van overheden hebben behouden. 

Zij worden verder ontwikkeld en zullen op termijn een economische impuls aan duurzame 

werkgelegenheid kunnen geven.  

 

Trend naar meer Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

Binnen werkgevers is een trend zichtbaar waarbij bedrijven zich naar de buitenwereld expliciet 

neerzetten als Maatschappelijk Verantwoorde Ondernemers (MVO). Hierbij neemt een bedrijf de 

verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het bedrijf 

maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Bedrijven 

kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en 

innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst. Een van de 

manieren om invulling te geven aan MVO is om kansen te bieden aan mensen met een relatief 

grote afstand tot de arbeidsmarkt.  
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Bijlage 3: Analyse van het aanbod  

De cijfers in dit hoofdstuk zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de notitie ‘De ontwikkelingen in vraag en 

aanbod in beeld’ (mei 2011) van het UWV WERKbedrijf. Uit deze notitie wordt vaak letterlijk 

geciteerd.  

 

Verder hebben de individuele gemeente in Groot-Amsterdam, UWV, Pantar en de AM-groep 

informatie aangeleverd over de klanten met een uitkering. Dit betreft WWB, WW, WSW en Wajong 

klanten. 

 

 

3.1 Regionale arbeidsmarktschets (aanbod) 

Beroepsbevolking relatief hoog opgeleid 

In Groot-Amsterdam is de beroepsbevolking relatief hoog opgeleid, met grotere – en nog 

groeiende - aandelen middelbaar (37%) en hoger opgeleiden (43%) dan gemiddeld. Naar leeftijd is 

de samenstelling vergelijkbaar met het landelijke beeld: 10% is jonger dan 25 jaar en 14% is 55+. 

Het aandeel vrouwen is met 46% gelijk aan het landelijk gemiddelde. 

 

 
Figuur 7: Bruto participatiegraad naar opleidingsniveau 2004 en 2009 

 

Inkomende pendel grootst van Nederland  

Van de werkzame beroepsbevolking die in Groot-Amsterdam woont, werkt 15% (in 2008 circa 

79.000 personen) in andere regio’s. Tegelijkertijd komen er 245.000 mensen uit andere regio’s in 

Groot-Amsterdam werken. De inkomende pendel komt vooral uit Noord-Holland Noord en 

Flevoland. 
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Minder conjunctuurgevoelige werkgelegenheidsstructuur 

De minder conjunctuurgevoelige economische structuur van Groot-Amsterdam (vanwege het grote 

aandeel non-profit) maakt dat banen en vacatures redelijk op peil blijven, waardoor ook de 

werkloosheid minder sterk oploopt. Bovendien is er een behoorlijke in- en uitgaande pendel. Die 

zorgt ook voor een risicospreiding van de werkloosheid. De beroepsbevolking groeit in Groot-

Amsterdam nog licht.  

 

Het aantal niet-werkende werkzoekenden3 omvat een belangrijk deel van het aanbod op de 

regionale arbeidsmarkt. Het aantal niet-werkende werkzoekenden aan het eind van de maand is 

een standcijfer, dat wil zeggen een momentopname. Veranderingen in de stand zijn het resultaat 

van in- en uitstroom van niet-werkende werkzoekenden. Die stroomcijfers geven de dynamiek op 

de arbeidsmarkt weer. 

 

 

Figuur 8: Stand- en stroomcijfers  

(bron: Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie januari 2012 Groot-Amsterdam) 

 

                                                      
3 Een niet-werkende werkzoekende (nww) is een bij UWV ingeschreven werkzoekende zonder werk of minder dan 12 uur 

per week werkzaam.   
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Onze klanten 

De gemeenten binnen de regio Groot-Amsterdam verschillen enorm ten opzichte van elkaar. 

Onderstaand schema laat zien hoe de beroepsbevolking er uit ziet en binnen welke verhouding we 

te maken hebben met WWB-, WW-, WSW- en Wajong klanten in het eerste kwartaal van 2012. 

Met elkaar hebben we ruim 4000 klanten binnen de WWB die direct zijn te bemiddelen naar werk 

en bijna 11.000 klanten met een WW uitkering. 

 

. 

 

Aalsmeer/ 
Uithoorn 

Amstelveen Amsterdam Diemen Haarlem
mermeer 

Landsmeer Ouder-
Amstel 

De 
Ronde 
Venen 

Beroepsbevolking   37.285 52.306  561.618  17.212  96.954  6.695  8.396  22.925 

 

Aalsmeer/ 
Uithoorn 

Amstelveen Amsterdam Diemen Haarlem
mermeer 

Landsmeer Ouder-
Amstel 

De 
Ronde 
Venen 

 WWB                  

man 15-27 jaar 17 25 1.311 Volgt in 2013  10 4 15 

vrouw 15-27 jaar 11 29 1.394 Volgt in 2013 

243 

4 6 16 

man 27-45 jaar 57 154 6.917 Volgt in 2013 10 9 29 

vrouw 27-45 jaar 125 164 8.786 Volgt in 2013 

576 

13 19 45 

man 45-65 jaar 85 175 10.646 Volgt in 2013 49 28 83 

vrouw 45-65 jaar 127 272 10.720 Volgt in 2013 

650 

19 33 91 

                  

Afstand tot de 
arbeidsmarkt       

  

Direct bemiddelbare 
klanten 18-27 jaar   5 436 

Volgt in 2013 Volgt in 2013 
1 

Direct bemiddelbare 
klanten 27-45 jaar 9 32 1.795 

Volgt in 2013 Volgt in 2013 
  

Direct bemiddelbare 
klanten 45-65 jaar 7 34 1.335 

Volgt in 2013 

335 

Volgt in 2013 
  

44 

                  

Bemiddelbare 
klanten na inzet 
instrumenten 18-27 
jaar 14 23 670 

Volgt in 2013 Volgt in 2013 

2 
Bemiddelbare 
klanten na inzet 
instrumenten 27-45 
jaar 98 132 3.900 

Volgt in 2013 Volgt in 2013 

  
Bemiddelbare 
klanten na inzet 
instrumenten 45-65 
jaar 60 162 2.375 

Volgt in 2013 

484 

Volgt in 2013 

  

95 

                  

Voorlopig niet 
bemiddelbare 
klanten 18-27 jaar 6 16 79 

Volgt in 2013 Volgt in 2013 

7 
Voorlopig niet 
bemiddelbare 
klanten 15-27 jaar 48 112 326 

Volgt in 2013 Volgt in 2013   

Voorlopig niet 
bemiddelbare 
klanten 15-27 jaar 104 224 274 

Volgt in 2013 

650 

Volgt in 2013   

149 

                  

Hoogst genoten 
opleiding             

    

geen basisonderwijs   37 3.392 Volgt in 2013   Volgt in 2013     

basisonderwijs   196 3.338 Volgt in 2013   Volgt in 2013   59 
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VMBO   215 11.747 Volgt in 2013   Volgt in 2013   86 

Havo/VWO   201 1.858 Volgt in 2013   Volgt in 2013   

Mbo     5.203 Volgt in 2013   Volgt in 2013   

47 

Hbo/Bachelor   55 2.468 Volgt in 2013   Volgt in 2013   14 

WO/Master   44 1.716 Volgt in 2013   Volgt in 2013   8 

onbekend   71 10.052 Volgt in 2013   Volgt in 2013     

WW UWV 

> 3 maanden 10.662 

18-27 jaar 216 

27-50 jaar 5.793 

50-65 jaar 4.653 

    

Beroepsgroepen   

Commercieel employes 734 

Receptionisten en administratieve employes 712 

Boekhouders en secretaresses 672 

Commercieel medewerkers 665 

Chauffeurs 561 

Hulpkracht horeca en verzorging 533 

Kunstenaars 470 

Productiemedewerkers 391 

Medewerker sociaal cultureel werk etc. 350 

Verzorgend personeel 316 

Systeemanalysten 337 

Interieurverzorgers 323 

Assistent accountants 286 

Verkopers 227 

WSW Pantar AM-groep 

Begeleidwerken man 18-27 jaar 39 Volgt in 2013 

Begeleidwerken vrouw 18-27 jaar 12 Volgt in 2013 

Begeleidwerken man 27-45 jaar 105 Volgt in 2013 

Begeleidwerken vrouw 27-45 jaar 61 Volgt in 2013 

Begeleidwerken man 45-65 jaar 136 Volgt in 2013 

Begeleidwerken vrouw 45-65 jaar 95 Volgt in 2013 

      

Dienstverband SW bedrijf man 18-27 jaar 133 Volgt in 2013 

Dienstverband SW bedrijf vrouw 18-27 jaar 50 Volgt in 2013 

Dienstverband SW bedrijf man 27-45 jaar 919 Volgt in 2013 

Dienstverband SW bedrijf vrouw 27-45 jaar 436 Volgt in 2013 

Dienstverband SW bedrijf man 45-65 jaar 1.385 Volgt in 2013 

Dienstverband SW bedrijf vrouw 45-65 jaar 645 Volgt in 2013 

      

Wachtlijst man 717 Volgt in 2013 

Wachtlijst vrouw 379 Volgt in 2013 
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Tabel 20: Beroepsbevolking en verhouding WWB-, WW-, WSW- en Wajong klanten in 2012 

 

Fluctuaties onder jongeren sterker, maar ouderen vormen de grootste groep  

Aan het begin van de crisis, tussen maart 2009 en maart 2010, steeg de werkloosheid in Groot-

Amsterdam onder jongeren met 8,7%. Onder de 45-plussers bleef de stijging beperkt tot 5%. 

Landelijk was de stijging onder jongeren 17,8% en onder 45-plussers 8%.  

Vergeleken met jongeren, is er relatief weinig dynamiek bij de in- en uitstroom van ouderen. Dat 

betekent dat ouderen minder snel niet-werkend worden, maar als ze het eenmaal zijn, komen ze 

gemiddeld ook minder gemakkelijk weer aan het werk en lopen hiermee een grotere kans op 

langdurige werkloosheid. Absoluut gezien vormen de 45-plussers tevens de grootste leeftijdsgroep. 

 

Dat de dynamiek onder jongeren groter is dan onder ouderen, komt voor een deel omdat ze, meer 

dan ouderen, op basis van tijdelijke contracten werken. Nu de economie zich herstelt, profiteren 

jongeren daar via uitzend- en tijdelijke contracten ook weer sneller van. Overigens is het aantal 

jongeren in het nww-bestand een onderschatting van de werkelijke jeugdwerkloosheid, omdat 

werkzoekende jongeren die geen recht op een uitkering hebben niet verplicht zijn zich als 

werkzoekende in te schrijven. Het aanbod op de arbeidsmarkt is dus groter dan het aantal dat is 

ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf. 

 

Inzoomend op Groot-Amsterdam in januari 2012, is 36,6% van de nww 50 jaar of ouder, terwijl 

7,9% jonger dan 27 jaar is. De groep 27 tot 50- jarigen vormt de grootste groep in het bestand en 

is, vergeleken met een jaar eerder, met 3,4 procentpunt toegenomen. De groep jonger dan 27 jaar 

is het afgelopen jaar met 0,7 procentpunt afgenomen, terwijl de tussenliggende leeftijdsklasse (27 

tot 50 jaar) met 3,4 procentpunt is afgenomen.  

 















    

  

 
Figuur 9: Niet-werkende werkzoekenden naar leeftijd 

(bron: Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Groot-Amsterdam januari 2012) 

 

 

 

Sterke werkloosheidsstijging bij mannen en middelbaar en hoger opgeleiden  

 

Aalsmeer/ 
Uithoorn 

Amstelveen Amsterdam Diemen Haarlem
mermeer 

Landsmeer Ouder-
Amstel 

De 
Ronde 
Venen 

Wajong         

Man 247 344 4035 100 661 31 30 90 

Vrouw 231 282 3263 94 568 16 18 85 

Deel arbeidsongeschikt 23 37 343 10 63 2 6 5 
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Verschillende sectoren waar relatief veel mannen werken, zoals de industrie, bouw en transport, 

werden als eerste hard getroffen door de crisis. Die sectoren hebben het nog steeds moeilijk. Naar 

opleidingsniveau bezien heeft de crisis de middelbaar en hoger opgeleiden het sterkst getroffen. In 

verhouding tot de beroepsbevolking is de werkloosheid echter nog veruit het grootst onder 

ongeschoolden en lager opgeleiden.  

 

Ultimo januari 2012 heeft bij benadering 53,8% van de nww geen startkwalificatie
4
. Dat is het 

aandeel van de groep met basisonderwijs of VMBO als hoogste afgeronde opleiding in het totale 

bestand niet-werkende werkzoekenden.  

De groep laagopgeleiden t/m VMBO vormt de grootste groep in het bestand (53,8%) en haar 

aandeel is vergeleken met een jaar eerder met 5,8 procentpunt afgenomen. De groep middelbaar 

opgeleiden heeft een aandeel van 15,8% en is op jaarbasis in aantal met 2,9 procentpunt 

toegenomen. De hoog opgeleiden (HBO/WO) zijn met 2,6 procentpunt toegenomen tot een 

aandeel van 23,4%. 















    

    

 
Figuur 10: Niet-werkende werkzoekenden naar opleidingsniveau 

(bron: Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Groot-Amsterdam januari 2012) 

 

Lager beroepsniveau blijft de grootste groep 

Eind januari 2012 stond 22,2% van de niet-werkende werkzoekenden ingeschreven met een 

beroep op elementair niveau, 28,6% op lager niveau, 25,4% op middelbaar en 23,4% op hoger 

niveau. Van de groep nww in totaal zocht op dat moment 26,8% werk in de verzorgende en 

dienstverlenende beroepen, 26% in de economisch-administratieve beroepen en 20,2% in de 

technische en industrieberoepen.  

 

Instrumentarium van samenwerkende organisaties  

Hoewel onze klanten het belangrijkste element vormen van de aanbieding die we hebben voor 

werkgevers, is dat niet het enige. Alle organisaties maken ook (nog) gebruik van instrumenten om 

arbeidsre-integratie bij werkgevers te ondersteunen. Uit een inventarisatie onder de deelnemende 

organisaties in het WSP blijkt dat er een grote hoeveelheid en variëteit aan 

werkgeversinstrumenten is.  

 

Hoe beoordelen werkgevers dit instrumentarium? Dat verschilt erg per werkgever. Toch zijn er 

enkele algemene uitspraken te doen:  

                                                      
4 Een startkwalificatie hebben is officieel het afgerond hebben van een opleiding op minimaal MBO-2 niveau. Omdat UWV 

WERKbedrijf niet de diverse MBO-niveaus vastlegt bij inschrijving, is hier de groep zonder startkwalificatie beperkt tot 

mensen met een basisopleiding en vmbo.    
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• Werkgevers hechten groot belang aan het ontzorgen (jobcoaching). Goede ontzorging 

leidt tot blijvende plaatsingen (uitval reductie) en duurzame relaties. 

• Werkgevers uit branches waar de marges klein zijn en de productiviteitseisen hoog geven 

aan dat compensatie in loonkosten van belang is. Zonder compensatie is er weinig 

interesse voor mensen die qua productiviteit nog niet voor de volle 100% kunnen 

bijdragen.  

• Werkgevers willen dat de proefplaatsingsperiode afgestemd wordt op een mogelijke 

opleidingsperiode. Zo is bijvoorbeeld voor de zorg- en de metaalsector 3 maanden (te) 

kort. 

• Werkgevers verlangen continuïteit in het gehanteerde instrumentarium. Wisselingen in 

instrumentarium vooral in een financiële bijdrage wordt niet op prijs gesteld. Het zijn van 

een betrouwbare partner is voorwaarde voor langdurige en intensieve samenwerking. 

• Werkgevers zijn positief over het inzetten van additioneel werk (indien de CAO en OR 

het toelaat) onder voorwaarde dat de stagiair/trainee niet snel wordt doorbemiddeld en er 

gewerkt wordt met een intentie om de persoon in kwestie na de periode van additionaliteit 

in dienst te nemen. 

• Werkgevers willen dat korte niet-kwalificerende opleidingen voorafgaand aan de 

indienstneming worden uitgevoerd en betaald door de kandidaat of de organisatie die 

de kandidaat aanbiedt. Het gaat hier veelal om korte opleidingen zoals VCA in de 

schoonmaak en in branches waar werkgevers nog over voldoende goed personeel kunnen 

beschikken. 

• Werkgevers uit sectoren waar kwalificaties noodzakelijk zijn geven aan dat op zich het 

vergoeden van de opleidingskosten niet zozeer van belang is maar wel het verlengen van 

een proefperiode en het compenseren van verminderde productiviteit. 

 

Los van de algemene afspraken met individuele werkgevers streeft het Werkgeverservicepunt 

nadrukkelijk ook naar meer omvangrijke en langdurige partnerschappen met werkgevers. Hierbij is 

in voorkomende gevallen ook een rol weggelegd voor de wethouders Werk en Inkomen. We 

onderscheiden daarbij Werk Allianties, Groei Allianties en Toekomst Allianties (zie kader). 
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Drie type allianties met werkgevers 

Partnerschappen met werkgevers richten zich op drie doelen5: 

1. Afspraken over banen voor uitkeringsgerechtigden uit Groot-Amsterdam (“Werk Alliantie”) 

2. Afspraken over ontwikkeling naar werk voor uitkeringsgerechtigden uit Groot-Amsterdam (“Groei 

Alliantie”) 

3. Samen met werkgevers, onderwijsinstellingen en koepelorganisaties anticiperen op de toekomst 

(“Toekomst Alliantie”) 

 

Ad 1. Werk Allianties (korte termijn) 

We zijn voor de korte termijn primair op zoek naar concrete (en bij voorkeur omvangrijke) deals met 

werkgevers over de plaatsing van personeel zo nodig met ondersteuning van instrumenten zoals 

loonkostensubsidie, proefplaatsing of jobcoaching. We noemen dit Werk Allianties. Het gaat om:  

 harde afspraken met een bovengemiddeld volume,  

 te sluiten met echte werkgevers, 

 gericht op plaatsing van uitkeringsgerechtigden binnen Groot-Amsterdam (zowel gemeenten, UWV, 

Pantar als AM groep), 

 op de korte termijn. 

 

Overigens moeten er geen wonderen worden verwacht van grootschalige plaatsingen. Uit de gezamenlijke 

analyse van UWV, gemeenten, Pantar en AM groep bij het opstellen van een gezamenlijk 

marktbewerkingsplan (zie onder) komt duidelijk naar voren dat het zogenaamde ‘sprokkelwerk’ oftewel het 

realiseren van kleine hoeveelheden plaatsingen bij veel ondernemers de belangrijkste bron voor plaatsingen 

zal blijven. 

 

Ad 2. Groei Allianties (middellange termijn) 

Naast Werk Allianties gericht op concrete plaatsingen op korte termijn willen we ook verbonden sluiten met 

werkgevers en onderwijsinstellingen om inwoners van Groot-Amsterdam te laten groeien naar werk. Dit zijn 

de Groei Allianties. Ze kunnen zich bijvoorbeeld richten op het bieden van stages, opleidingen, 

traineeplaatsen of participatieplaatsen, maar ook op het maken van afspraken over bijvoorbeeld (pilots voor) 

jobcarving.  

Het gaat om:  

 harde afspraken met een bovengemiddeld volume  

 te sluiten met echte werkgevers en onderwijsinstellingen 

 gericht op groei van uitkeringsgerechtigden binnen Groot-Amsterdam (zowel gemeenten, UWV, 

Pantar als AM groep) op weg naar werk (bijv. via beter aansluitend onderwijs) 

 op de middellange termijn. 

 

Hierbij kijken we ook naar de ondersteunende rol die branche- en koepelorganisaties kunnen spelen.  

 

Ad 3. Toekomst Allianties (lange termijn) 

Tenslotte kennen we Toekomst Allianties. Deze hebben een ander karakter dan de Werk- en Groei 

Allianties. Ze richten zich niet op concrete deals voor uitkeringsgerechtigden binnen Groot-Amsterdam, 

wel op toekomstige samenwerking met als doel een betere aansluiting van vraag en aanbod op de 

                                                      
5 In de praktijk zal het geregeld voorkomen dat in gesprekken met werkgevers meerdere doelen tegelijk aan de orde 

komen. Dat is alleen maar goed. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om werkgevers in één hokje te duwen. 
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arbeidsmarkt op de lange termijn. Via deze allianties willen de gemeenten samen met werkgevers, 

onderwijsinstellingen, maar ook met koepelorganisaties anticiperen op de toekomstige arbeidsmarkt en de 

veranderende regelgeving (zoals de Wet werken naar vermogen). Dat kan bijvoorbeeld door ideeën te delen 

(bijvoorbeeld over loonwaardemeting), gebruik te maken van elkaars kennis op het gebied van de 

arbeidsmarkt (bijvoorbeeld arbeidsmarktontwikkeling), afspraken te maken over arbeidsgericht opleiden (voor 

zowel lagere, middelbare als hogere beroepen) of gezamenlijke lobbyactiviteiten. De toekomstige behoefte 

van de werkgevers uit Groot-Amsterdam aan personeel (zowel laag- als hooggeschoold) op alle niveaus staat 

daarbij centraal. Deze Allianties zijn gerelateerd aan de samenwerking in het PAO en kunnen nadrukkelijk ook 

raken aan andere portefeuilles (bijv. Economie Zaken en Onderwijs). 

 

Rol wethouders Werk en Inkomen 

De wethouders Werk en Inkomen kunnen bij dergelijke Allianties de volgende rollen vervullen: 

 ontsluiten van kansrijke netwerken (openen van deuren); 

 ondersteunen bij onderhandelen (betrokkenheid wethouder kan laatste zetje geven, een impasse 

doorbreken of een opening creëren); 

 bijdragen aan positieve publiciteit (ten behoeve van betrokken werkgever/branche en het beleid); 

 mogelijk maken van nieuwe arrangementen, door creëren van draagvlak en beïnvloeding van beleid en 

aanpassing van regelgeving op gemeentelijk en Rijksniveau; 

 leggen verbinding met doelstellingen op andere beleidsterreinen. 

 

 

3.2 Verwachte ontwikkelingen 


3.2.1 Ontwikkelingen beroepsbevolking in Groot-Amsterdam 

Potentiële beroepsbevolking stijgt eerst om vervolgens te dalen 

Tot en met circa 2020 zal de potentiële beroepsbevolking licht blijven stijgen. In 2040 is de 

potentiële beroepsbevolking in Groot-Amsterdam echter 2% kleiner dan in 2010. Het potentiële 

aanbod voor de beschikbare banen en vacatures wordt dan dus kleiner. In 2011 telt de Groot-

Amsterdamse potentiële beroepsbevolking ongeveer 800.000 personen. Dit aantal groeit de 

komende 10 jaar naar ongeveer 815.000, maar daalt daarna. Het grote aandeel allochtonen in de 

bevolkingsopbouw van Groot-Amsterdam verklaart het afwijkende beeld ten opzichte van de rest 

van Nederland: in de rest van Nederland is de daling nu al in gang gezet. 
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Figuur 11: Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking 2010-2040 

 

Huidige arbeidsparticipatie te laag om uiteindelijk vergrijzing te compenseren  

Vergroting van het feitelijke aanbod, de beroepsbevolking, moet dus zeker op de lange termijn 

gevonden worden in verhoging van de arbeidsparticipatie. De huidige bruto participatiegraad in 

Groot-Amsterdam bedraagt 72%. Dit is iets hoger dan het landelijk niveau (70%), maar blijft wel 

achter bij de overheidsdoelstelling van 80% (Lissabon-akkoord). 

Binnen de beroepsbevolking vindt nu een groei van de leeftijdscategorieën 45-55 jaar en 55-65 

jaar (vergrijzing). De babyboomgeneratie gaat met pensioen en verlaat de arbeidsmarkt. Er is 

onvoldoende aanwas van jongeren om die uitstroom te compenseren. In Groot-Amsterdam begint 

dit proces van vergrijzing later dan in veel andere arbeidsmarktregio’s. 

 

 

3.2.2 Externe ontwikkelingen 

 Migratie 

Uit een analyse blijkt dat tijdelijke arbeidsmigranten uit MOE-landen
6
 relatief vaak werkzaam zijn in 

de land- en tuinbouw (23%), de overige zakelijke dienstverlening (19%) en de uitzendsector (48%). 

Vermoedelijk wordt een groot deel van de immigranten die werkzaam zijn voor een uitzendbureau 

uitgezonden naar de land- en tuinbouwbedrijven, harde cijfers ontbreken echter. 

De vraag is of er nu en in de toekomst sprake kan zijn van verdringing op de lokale (Groot-

Amsterdamse) arbeidsmarkt. Hiervan zou sprake kunnen zijn als op de arbeidsmarkt de immigratie 

van MOE-landers ertoe leidt dat werkzoekenden uit Groot-Amsterdam bij een vergroting van het 

arbeidsaanbod en een gegeven arbeidsvraag langer naar een baan moeten zoeken. Dit lijkt niet 

het geval. Redenen hiervoor zijn: 

• Vacatures in de land en tuinbouw zijn moeilijk te vervullen, zijn vaak tijdelijk van aard en 

bieden geen structurele oplossing. 

                                                      
6 Midden- en Oost Europese landen 
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• Er is sprake van een lokale mismatch van aanbod en vraag ten gevolge van woon-werk 

afstanden) 

• Werklozen zijn over het algemeen niet ‘geïnteresseerd’ in vacatures die Bulgaren en 

Roemen vervullen. 

• Werkgevers achten de werklozen uit Groot-Amsterdam vaak niet geschikt om het werk te 

doen (ontbreken voldoende motivatie, fysiek zwaar werk) 

Afhankelijk van de economische groei in Duitsland (MOE-landers zijn veelal Duits georiënteerd), de 

snelheid in economische groei in de MOE-landen zelf en de mogelijke toename van de vraag naar 

tijdelijke krachten in ondermeer de land- en tuinbouw, wordt rekening gehouden met een 

verergering van krapte op (lokale) arbeidsmarkten. 

 

 Invoering Wet Werken naar Vermogen  

Op 1 februari 2012 heeft het kabinet het wetsvoorstel Wet Werken naar Vermogen ingediend bij de 

Tweede Kamer. Het bevat voorstellen om de sociale zekerheid en sociale werkvoorziening 

opnieuw in te richten:  

• De prikkels om aan het werk te gaan en te blijven worden versterkt, bijvoorbeeld geen 

arbeidsongeschiktheidsuitkering meer als iemand arbeidsvermogen heeft.  

• De Sociale Werkvoorziening wordt beperkt tot mensen die alleen kunnen werken in een 

beschutte omgeving. 

• Gemeentelijke budgetten voor re-integratie en SW worden zonder schotten 

samengevoegd.  

• Het huidige re-integratiebudget voor Wajongers gaat geleidelijk over naar gemeenten.  

• Het Participatiebudget wordt ingekrompen.  

 

Vanaf 1 januari 2013 gelden op grond van de nieuwe wet de volgende uitgangspunten, voor zowel 

de huidige WWB-doelgroep,  als voor schoolverlaters en andere werkzoekenden die een beroep 

doen op de gemeente: 

• Wie kan werken, moet ook aan het werk gaan. Ook beneden het wettelijk minimumloon 

(hierna: WML) als iemand niet in staat is om 100% van het minimumloon te verdienen.  

• Wie dit nodig heeft – gezien zijn inzet, de hoogte van zijn eigen loon en de andere 

middelen in het huishouden – krijgt een inkomensaanvulling van de gemeente; deze 

gezinsafhankelijke uitkering vult in principe aan tot de toepasselijke bijstandsnorm.  

• Uitzondering 1: wie werkzaam is met loondispensatie en aangewezen is op bijstand, krijgt 

een hogere uitkering, tot maximaal 100% WML. Deze aanvulling tot fulltime WML is 

mogelijk als iemand maximaal zeven jaar heeft gewerkt met loondispensatie.  

• Uitzondering 2: wie aangewezen is op werk in een beschutte omgeving, heeft na plaatsing 

ten minste recht op het minimumloon. Van gemeenten wordt verwacht dat zij een sociale 

werkvoorziening in stand houden die minimaal gelijk is aan 1/3 van de huidige SW-

omvang. 

• Uitzondering 3: wie al op jonge leeftijd duurzaam en volledig arbeidsongeschikt is, houdt 

recht op een individuele Wajong-uitkering van het UWV (75% WML).  

• Gemeenten worden integraal verantwoordelijk voor de ondersteuning bij de 

arbeidsintegratie en kan daarbij aan een werkgever loondispensatie verlenen: een 

toestemming (‘dispensatie’) om af te wijken van het minimumloon voor een bepaalde 

werkzoekende. 

 

Ten opzichte van de huidige Wajong ligt er een sterke prikkel om te gaan werken: zonder werk 

heeft de werkzoekende met een beperking namelijk geen inkomen, of hooguit een 
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bijstandsuitkering. Ten opzichte van de huidige bijstandswet schuilt de WWnV-prikkel erin, dat 

degene die aan het werk gaat met loondispensatie er in alle gevallen op vooruitgaat in inkomen. 

 

De mogelijkheid om minder dan het minimumloon te betalen is een instrument dat werkgevers 

tegemoet komt. Het bestond al langer in het kader van de Wajong, maar wordt onder de WWnV 

ook inzetbaar voor bijstandsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden die –volgens een 

onafhankelijke toets– “als gevolg van lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen, dan 

wel vanwege andere redenen met voltijdse arbeid niet in staat zijn tot het verdienen van het WML, 

doch wel tot ten minste 20 procent daarvan”. De loonhoogte is afhankelijk van de arbeidsprestatie. 

Deze wordt door de gemeente samen met de werkgever en de werknemer vastgesteld aan de 

hand van het concrete takenpakket van de werknemer in combinatie met de inzet van een 

loonwaarde-instrument. De gemeente is – binnen een algemeen wettelijk kader – vrij om dit 

loonwaarde-instrument in te kopen op de markt of zelf te ontwikkelen. 

 

Gemeenten krijgen als gevolg van de wet meer en andere taken rond burgers die voorheen onder 

de WSW of de Wajong vielen. Landelijke instrumenten die nu nog bestaan maar langzaam zullen 

verdwijnen zijn: 

• loondispensatie door het UWV in het kader van de Wajong,  

• afdrachtvermindering Loonbelasting en Premies (AVLP),  

• jobcoaching en werkplekaanpassingen door het UWV en  

• de no-riskpolis (Ziektewet) voor jonggehandicapten. 

 

Reorganisatie UWV 

In 2011 heeft UWV WERKbedrijf de hoofdlijnen van de in te zetten verandering bepaald en 

vastgelegd in het Redesign WERKbedrijf. Dit Redesign heeft een tijdshorizon tot 2015. In 2012 

gaat de invoering van start. Dat wordt zichtbaar in wetgevingstrajecten, de start van een 

herindelingsoperatie van de Wajong-klantgroep, meer e-dienstverlening, minder face-to-face 

contacten tussen klanten en medewerkers van UWV en het meer aanspreken van de klant op de 

eigen verantwoordelijkheid. 

 

Met de wetswijzigingen (Wet Werken naar Vermogen en Suwi/ redesign) hebben UWV en 

gemeenten de opdracht gekregen om te zorgen voor het openstellen van een publiek loket waar 

werkgevers in de arbeidsmarktregio terecht kunnen voor informatie, advies en specialistische 

kennis. UWV en gemeenten geven dit loket gezamenlijk vorm, inclusief één aanspreekpunt voor 

landelijk opererende werkgevers. 

 

Kortingen re-integratiemiddelen UWV en gemeenten 

Zowel het laatste kabinet-Balkenende als het kabinet-Rutte hebben gigantische kortingen 

doorgevoerd op de middelen voor re-integratie van UWV en gemeenten. De re-integratiebudgetten 

van UWV zijn met ingang van 1 januari 2012 teruggebracht naar nul. Daarnaast hebben 

gemeenten te maken met forse kortingen op hun re-integratiemiddelen. Deze kortingen leiden 

ertoe dat er ook minder geld is voor het ondersteunend instrumentarium voor werkgevers. Het zal 

soberder en innovatiever moeten. Werkgevers zullen als gevolg daarvan zelf meer gaan investeren 

in personeel en met het Werkgeversservicepunt op zoek gaan naar creatieve oplossingen voor de 

behoeften. 

 

Ontwikkelingen onderwijsmarkt Groot-Amsterdam 

Vooral de ontwikkelingen in het beroepsonderwijs (MBO-HBO) zijn van belang omdat  

• dit voor de meeste leerlingen eindonderwijs is, 
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• de mate van (mis)match tussen deze onderwijstypen en de vraag naar werknemers het 

meest direct te maken is.  

 

In algemene zin kan worden gesteld dat de onderwijsinstituten zich, veel meer dan in het verleden, 

richten op de (toekomstige) ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Opleidingen met minder 

arbeidsmarktrelevantie, zoals MBO Zorg niveau 2 en de lagere opleidingen in de ICT worden, daar 

waar mogelijk, beperkt. Binnen de HBO instellingen speelt dit ook, maar dan vooral voor de 

economisch-administratieve opleidingen. Er is veel aandacht voor een goede aansluiting tussen de 

verschillende opleidingsniveaus. Zo ontstaan er bijvoorbeeld Vak Colleges, waar VMBO en MBO 

naadloos in elkaar overgaan en ook worden er initiatieven ontwikkeld voor zogenoemde 

Werkscholen, die een betere koppeling tussen het Praktijkonderwijs en het Speciaal Onderwijs 

moeten gaan bewerkstelligen. Tussen MBO en HBO is de kortdurende opleiding Associate Degree 

gepositioneerd. De instroom in het technisch onderwijs blijft zorgen baren en de MBO opleidingen 

zijn voortdurend bezig om nieuwe formules te ontwikkelen om het onderwijs aantrekkelijk te 

maken. Zo zijn er verschillende onderwijsinstellingen die opleidingen aanpassen. Om de afstand 

tussen opleiding en bedrijfsleven te verkleinen is actieve participatie van het bedrijfsleven een 

voorwaarde.   

 

Alle onderwijsinstellingen geven aan zich bewust te zijn van de noodzaak van de aanwezigheid 

van de juiste werknemerscompetenties bij hun leerlingen en afstudeerders, als voorwaarde voor 

het verkrijgen van een geschikte stageplaats of (leer)werkplek. Dit onderwerp heeft een vaste 

plaats op de agenda van het Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs. 

 

In algemene zin is niet aan te geven hoe groot de (mis)match is tussen schoolverlaters en 

vacatures. Daarvoor zijn de specifieke kenmerken van vraag en aanbod in de diverse economische 

sectoren te divers. Zaken die hier een rol in spelen zijn bijvoorbeeld functie- en opleidingsniveau: 

op niveau 3 MBO kan er in een sector een match tussen vraag en aanbod zijn, maar op niveau 2 

totaal niet.  

 

Enkele feiten over het beroepsonderwijs in Amsterdam 

Amsterdam vervult voor zowel het MBO als het HBO een regiofunctie. Een deel van de leerlingen woont dus 

buiten de stad. Van alle Amsterdamse jongeren tussen 19 t/m 24 jaar volgt ruim de helft onderwijs (ongeveer 

55%). De rest heeft mogelijk al een baan, zit in een ‘tussenjaar’, doet een beroep op de sociale zekerheid of 

heeft een andere, onbekende dagbesteding.  

 

In 2007/2008 hebben 6900 leerlingen van 18 t/m 22 jaar de school voortijdig verlaten, dus zonder 

startkwalificatie (minimaal HAVO/VWO of MBO-2). Veruit de meesten van hen hebben 2 jaar na het verlaten 

van het onderwijs wel (een traject richting) werk maar nog steeds geen startkwalificatie. Hiermee blijven zij 

dus kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Vooral de overgang van VMBO naar MBO zorgt voor veel voortijdige 

uitval.  

 

MBO 

Aantal deelnemers Amsterdamse MBO-instellingen: ongeveer 30.000 leerlingen. Hiervan volgt ongeveer 75% 

de beroepsopleidende leerweg (combinatie studie en stagelopen) en ongeveer 25% combineert werken en 

leren in de beroepsbegeleidende leerweg. De studierichtingen kunnen worden onderverdeeld in de sectoren 

Economie, Zorg & Welzijn en Techniek. Op basis van het aantal leerlingen is Economie veruit de grootste 

sector en zijn Techniek en Zorg & Welzijn de kleinste.  
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45% van de leerlingen met een diploma op MBO-4 stroomt door naar het HBO. De overige MBO-leerlingen 

gaan of aan het werk, of stromen door naar een hoger MBO-niveau. 

  

HBO 

Aantal deelnemers Amsterdamse HBO-instellingen: ongeveer 40.000 leerlingen (in de afgelopen 5 jaar zijn er 

10.000 HBO-studenten bijgekomen, dat is een groei van 24%). Ruim 6300 leerlingen doen de opleiding in 

deeltijd. Veruit de meeste leerlingen volgen een opleiding in de domeinen Economie (ruim 16.000) en 

Techniek (8000). De laagste studentenaantallen vinden we in de Gezondheidszorg (3200) en Taal & Cultuur 

(2950).  

 

Ook spelen niet alleen kwantitatieve aspecten (aantallen) een rol. Meer kwalitatieve aspecten, 

zoals het beschikken over voldoende sociale en werknemersvaardigheden door werkzoekende 

schoolverlaters, zijn van groot belang voor een goede match. In een sector als de Horeca zijn 

uitstekende sociale vaardigheden zelfs voorwaardelijk voor een succesvolle loopbaan. In de ICT 

zal dit laatste in veel gevallen van minder belang zijn.  

 

Natuurlijk zijn er wel enkele usual suspects als het gaat om kansen en knelpunten op de 

arbeidsmarkt (zie kader). Voor een zo volledig mogelijk beeld zal per sector in kaart moeten 

worden gebracht hoe vraag en aanbod in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin (naar 

verwachting) op elkaar aansluiten.  

 

 

3.2.3  Kanttekeningen bij de cijfers 

Zoals ook bij de vraagzijde kanttekeningen geplaatst kunnen worden, kan dit ook bij de 

aanbodzijde. Voorspellen blijft lastig mede door vele externe factoren die van invloed zijn. 

 

Daarnaast is de kwaliteit van de data in de bestanden bij enkele bij het Werkgeversservicepunt 

aangesloten partners veelal matig tot slecht. Denk aan ontbrekende data (bijvoorbeeld 

opleidingsniveaus) en niet langer actuele data. Ook is slechts een beperkt percentage van de 

klanten van sociale diensten (naar schatting 20%) opgenomen in de NWW-populatie zoals het 

UWV die hanteert. 

 

 

Enkele kansen en knelpunten op de arbeidsmarkt van Groot-Amsterdam 

• Een opleiding lager dan MBO-2 zorgt meestal voor een kwetsbare positie op de 

arbeidsmarkt omdat de functie-eisen veelal beginnen bij MBO-3; 

• Hoger opgeleiden redden zich over het algemeen goed bij het vinden van werk; zij zijn 

veelal breder of flexibeler inzetbaar dan lager opgeleiden. Dit kan wel leiden tot 

verdringing van deze laatste groep.  

• In sectoren als Zorg, Onderwijs en Techniek is voor een aantal beroepen al sprake van 

tekorten aan personeel en dit zal in de komende jaren naar verwachting alleen maar 

toenemen; 

• In andere sectoren is er ten opzichte van de vraag naar werknemers een overaanbod aan 

leerlingen. Voorbeelden hiervan zijn Uiterlijke verzorging (kapper, MBO-2), ICT (MBO-2 

en 3) en Zorg (helpende, MBO-2).  
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3.3 Conclusies over aanbodzijde 

De aanbodzijde van de regionale arbeidsmarkt laat een discrepantie zien. In Groot-Amsterdam is 

de beroepsbevolking relatief hoog opgeleid, met grotere – en nog groeiende - aandelen 

middelbaar (37%) en hoger opgeleiden (43%). De ‘kaartenbakken’ van UWV en de sociale 

diensten laten een tegengesteld beeld zien. Daar overheersen juist de lager opgeleiden.  

 

Tot en met circa 2020 zal de potentiële beroepsbevolking licht blijven stijgen. In 2040 is de 

potentiële beroepsbevolking in Groot-Amsterdam echter 2% kleiner dan in 2010. De huidige 

arbeidsparticipatie is te laag om uiteindelijk de vergrijzing te kunnen compenseren. 

 

Vergeleken met de groep jongeren is dynamiek van in- en uitstroom bij ouderen laag. Dat 

betekent dat ouderen minder snel niet-werkend worden, maar als ze het eenmaal zijn, komen ze 

gemiddeld ook minder gemakkelijk weer aan het werk. De grotere dynamiek door jongeren komt 

onder meer omdat ze, meer dan ouderen, op basis van tijdelijke contracten werken. Nu de 

economie zich herstelt, profiteren jongeren daar via uitzend- en tijdelijke contracten ook weer 

sneller van.  

 

Het instrumentarium om werkgevers te ondersteunen staat als gevolg van enorme 

rijksbezuinigingen zwaar onder druk. Daarbij komt er in 2013 een stelselherziening (Wet werken 

naar vermogen) die kansen biedt, maar tegelijkertijd een (in verhouding) groter beroep doet op 

werkgevers. Het belang van innovatie van het instrumentarium en nieuwe hechtere allianties 

met werkgevers neemt toe. 

 

Over de omvang van de (mis)match tussen schoolverlaters en vacatures zijn in algemene zin 

geen uitspraken te doen. Dit vergt maatwerk per sector. Wel is zichtbaar dat onderwijsinstellingen 

zich meer dan in het verleden richten op de toekomstige vraag en ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt. 


