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Opleidings’straten’
in vier branches
in West-Brabant
Door het gezamenlijk inrichten van opleidingstrajecten in specifieke
branches, branchestraten genoemd, worden de werkzoekenden met
een lange afstand tot de arbeidsmarkt gericht en praktijkgericht opgeleid
en bemiddeld richting een sector en aangesloten werkgevers. De
branchestraten richten zich specifiek op vier kansrijke sectoren: Groen,
Techniek en Logistiek, Horeca en Detailhandel, Zorg en Schoonmaak.
Deze sectoren zijn benoemd als kansrijk gezien het aantal banen in de
regio en de aansluiting van het soort banen met de werkzoekenden met
een afstand tot de arbeidsmarkt.

De samenwerkende partijen in Perspectief op Werk hebben elkaar gevonden in de wens om
matching op de arbeidsmarkt te verbeteren. Alle pilots, experimenten en instrumenten die ingezet
zijn, en in deze blauwdruk beschreven zijn, hebben de volgende basis:
•
•
		
•

Partijen zien de meerwaarde van inclusief werkgeverschap en dragen dat actief uit.
WSP’s en UWV voorzien in de basisdienstverlening zoals het in beeld hebben van kandidaten,
hun competenties en motivatie kennen en het voorbereiden van kandidaten op plaatsing.
Werkgeversorganisaties zetten zich in om initiatieven proactief onder de aandacht van
werkgevers te brengen.
• De doelgroep van deze blauwdrukken is bekend met benamingen en inhoud van regelingen
		 voor werkgevers (bijv. LIV-regeling)
• De genoemde bedragen zijn gefinancierd uit PoW-budget tenzij anders aangegeven.
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Omschrijving

De ontwikkeling van deze opleidingstrajecten is in samenwerking tussen onderwijs, overheid en
werkgevers gerealiseerd. Voor het werken in een bepaalde branche zijn praktische en kortdurende opleidingen ontwikkeld door publieke en private opleiders met input van de betrokken werkgevers en overheid. Deze opleidingstrajecten zijn toegankelijk voor iedereen uit de regio, en niet
afhankelijk van gemeentelijke regelingen. De opleidingstrajecten worden op basis van de behoeften vanuit werkgever en werkzoekende aangevuld op onderdelen zoals coaching, begeleiding en
persoonlijk opleidingsbudget (met elementen zoals taal). Veel van deze praktische opleidingen
zijn vormgegeven via praktijkleren in het mbo waarbij de kandidaten op de werkvloer onder
begeleiding van een praktijkleermeester werkprocessen aanleren. Als resultaat verwerven ze een
praktijkverklaring met waarde voor werkgevers in de desbetreffende branche. Waar mogelijk is
ook gebruik gemaakt van breed erkende brancheopleidingen. Van de werkgever wordt verwacht
dat men op basis van maatwerk kijkt hoe iemand binnen de organisatie past en niet alleen denkt
in een vastgesteld functieprofiel. Bovendien wordt er gevraagd om ook na plaatsing zorgvuldig
mee te denken in wat de werknemer nodig heeft en indien de baan toch niet passend blijkt, waar
de werkzoekende dan beter op zijn of haar plaats is.

Doel

• Invulling geven aan de ontbrekende schakels voor de plaatsing van mensen met een
grotere afstand tot de arbeidsmarkt, aanvullend op de reguliere dienstverlening en de
samenwerkingsstructuur in de regio. Werkgevers en werkzoekenden perspectief bieden
		 vanuit een verdergaande samenwerking tussen overheid, werkgevers en onderwijs door
		 vooral samen te leren en te experimenteren.
• Investeren in de duurzame inzetbaarheid van de werkzoekenden door coaching, (opleidings)
		 kwalificaties en doorstroom (ontwikkeling en begeleiding).
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Er zijn verschillende kwantitatieve doelstellingen benoemd en gemonitord gedurende de projectperiode. Uitgangspunt was het aantal plaatsingen. Daarnaast was de wens om de aanpak op een
kwalitatief goede manier op te bouwen door te werken met een niet te grote groep werkgevers.
1. 80 werkgevers uit vier kansrijke branches (Schoonmaak en Zorg, Groen, Techniek en
Logistiek, Horeca en Detailhandel);
2. 720 werkfitte werkzoekenden in beeld richting de 4 branches (binnen 6-12 maanden
te bemiddelen naar werk, grotere afstand tot de arbeidsmarkt) / 225 deelnemers in
opleidingstrajecten;
3. 180 duurzame plaatsingen in West-Brabant (arbeidsovereenkomst van minimaal
		 6 maanden);
4. Uitval van de medewerkers binnen dit project minimaliseren tot onder de 10%;
5. MKB-clusters voor de kansrijke branches ondersteunen en benutten (Logistiek en Groen).
In de praktijk bleken niet alle kwantitatieve doelstellingen te monitoren te zijn, en niet alle
doelstellingen bleken haalbaar (ook door corona). Zie ook leerpunten.

Thema
•
•
•
•

Werkgeversdienstverlening
Scholing
Matching
Samenwerking

Meerwaarde voor werkgevers

Werkgevers waardeerden deze werkwijze zeer. Werkzoekenden worden opgeleid voor de
branche waarin vacatures geboden worden en werkgevers begeleiden de werkzoekende op de
werkvloer beter. Er is een vaste contactpersoon vanuit het WSP West-Brabant die zorgt voor
werving en bemiddeling van kandidaten vanuit de gehele regio. Bovendien worden dezelfde
mogelijkheden voor de kandidaat geboden, ongeacht waar men vandaan komt. Tenslotte wordt
ook de ondersteuning voor de werkgever geboden in de vorm van een interne of externe coach,
cursus wet- en regelgeving en/of cursus praktijkopleider.

Doelgroep van de activiteit
Werkzoekenden en mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt.
Werkgevers uit de regio met een of
meer vacatures.

3

“Ik raakte
mijn baan
kwijt door
corona.”

Michael Ras greep
kans opleiding aan

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Centrumgemeente Breda (namens WSP West-Brabant) en
VNO-NCW Brabant Zeeland
Subsidiegever: Ministerie SZW (PoW)
Opdrachtnemer: WSP West-Brabant en VNO-NCW Brabant Zeeland
Cruciale samenwerkingspartners: Curio (onderwijs), SBB
Adviseurs: Extern projectteam, beleidsadviseur gemeente Breda en VNO-NCW Brabant Zeeland
Stakeholders: Gemeenten, UWV, werkgevers, vakbonden, SW-bedrijven

Hoe werken betrokken partijen samen?

De behaalde resultaten zijn te danken aan de inzet van het gevormde projectteam PoW
(projectleiders per sector, projectleider werkgevers, projectmanager) in samenwerking met de
adviseurs uit de sectorteams (WSP’s) en de betrokkenen uit het onderwijs (voornamelijk Curio).
De managers van de WSP’s vormen een belangrijke schakel op de functionele sturing van de
diverse adviseurs uit het sectorteam. Het projectteam heeft gezorgd voor een duidelijke focus en
concretisering van de benodigde activiteiten.
Het is hierin belangrijk geweest dat alle betrokkenen uit de regio een duidelijke rol hebben
gekregen en hierdoor met elkaar tot het juiste gesprek zijn gekomen om in gezamenlijkheid tot
actie te komen. Dit heeft zeker tijd nodig gehad en is niet meteen vanaf het begin van het project
gelukt. Er is echter continu gefocust op wat wel kan en dit is gewoon geprobeerd. Na twee
projectjaren weten de betrokkenen uit de regio elkaar op de juiste manier te vinden. Zo wordt dit
ook door de betrokken werkgevers ervaren.

Wat is er nodig voor de uitvoering?
•
		
•
•
•

Tijd en ruimte voor medewerkers om invulling te geven aan het project. In het beschreven
project was het werk voor de branchestraten onderdeel van het brede takenpakket.
Een duidelijke rol voor iedereen definiëren in het geheel van de samenwerking.
Een regionale aanjager voor het continu op gang houden van activiteiten.
Sturing op resultaten en de mensen die betrokken zijn om het vastgestelde doel te bereiken.

Budget is noodzakelijk voor:
• de inkoop van trajecten voor scholing (inclusief praktijkleren met de praktijkverklaring),
		 coaching, begeleiding, etc.
• communicatie en marketing: naar werkgevers, werkzoekenden en adviseurs; communicatie
is belangrijk om de doelen te kunnen halen.

“De spoeling
is dun, we
hebben mensen
nodig in
de techniek.”
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Kornee van Terheijden
Rioleringsbeheer

Welke elementen bleken in de praktijk cruciaal?

• Ontwikkeling van een opleidingsaanbod per sector toegankelijk voor alle kandidaten uit de
regio. Dit aanbod is ontwikkeld door het onderwijs, met input van werkgevers, SBB en
overheid. Voor de vier benoemde sectoren zijn deze onderdelen ontwikkeld en inzetbaar.
• De ontwikkelde aanpak is per sector richting werkgevers, werkzoekenden en adviseurs
vertaald in de vorm van leaflets met kerninformatie.
• Ontwikkelen van regelingen gericht op de werkgever en werknemer vanuit het
gezamenlijke PoW-budget en niet vanuit de eigen overheidsorganisatie. De betrokken
WSP’s kunnen hierdoor ook op basis van maatwerk meer bieden dan regulier. Onder de
noemer van experimenteren, leren en doen.
• Doen en proberen om vooruit te komen, ook wanneer de omstandigheden tegenwerken
(zoals de coronacrisis). Buiten de kaders denken en experimenteren mag. Fouten maken,
bespreken en verder. Doorbouwen op de lessen. Hierdoor hebben we in West-Brabant
met PoW gebouwd aan de samenwerking waar nu op voortgebouwd kan worden door
bijvoorbeeld het benutten van de opleidingstrajecten voor een bredere doelgroep. Dit
		 wordt echter niet altijd vanzelfsprekend gedaan (het is gebruikelijker om binnen vaste
kaders te denken en handelen).
• Duidelijke focus aanbrengen op sectoren en doelgroepen met verantwoordelijke
		 uitvoerders. Door gericht samen hieraan te werken, zijn we tot de juiste invulling met
resultaten gekomen.
• Regionale doelstellingen, resultaten en activiteiten vormen, monitoren en bijsturen. In
beeld brengen van de cijfers geeft ook de inhoud van de juiste gesprekken tussen de
diverse partijen in de regio om nog verder te verbeteren of juist de successen te vieren.
• Verdergaande samenwerking met werkgevers (zoals met het werkgeversnetwerk in de
groensector Treeport) . Zo kun je vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid de instroom
van werknemers bevorderen met gerichte opleidingen en begeleiding/coaching (zoals
inhouse-opleiding, arbeidspool en gezamenlijke selectie). Het totale opleidingsaanbod
kan in een branche dus bestaan uit opleidingen zoals beschreven onder punt 1, en
daarnaast bestaande inhouse-opleidingen bij de werkgever. Vanuit Treeport was er een
vaste contactpersoon en tien werkgevers als koplopers die de werkwijze graag met andere
ondernemers wilden delen.

Welke leerpunten waren er?

• Eigenaarschap, commitment en verantwoordelijkheid vragen een concrete toewijzing
van rol en taken op meerdere niveaus en bij meerdere partijen: bestuurder, management
en uitvoerder/ overheid, onderwijs en werkgevers en SBB. De bepaling hiervan en sturing
hierop is noodzakelijk om vooruitgang te krijgen. Tijdens de projectperiode zijn niet alle
partijen hier altijd gelijkwaardig meegenomen, waardoor niet altijd de goede rol door
iedere partij werd gepakt (verschillen tussen de WSP’s en werkgevers). Het projectteam
kan hierin stimuleren, faciliteren en signaleren, bijvoorbeeld door vooraf en tussentijds
		 betrokkenheid te creëren bij alle betrokken partijen en aan de voorkant commitment
creëren op bijvoorbeeld levering van bepaalde aantallen.
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• Regionale doelstellingen worden als extra doelstellingen ervaren vanuit de
		 eigen/sub-regionale opgave. Hierdoor worden soms keuzes gemaakt voor andere
prioriteiten en blijven de activiteiten en dus de resultaten vanuit sommige WSP’s
achter (verschillen in aantallen per WSP zijn terug te zien in het dashboard met
resultaten). Gaandeweg is dit wel omgevormd naar een denkwijze waarop de regionale
activiteiten juist ook bijdragen aan het behalen van de lokale doelstellingen. Dit zou
vanaf beginsel het uitgangspunt en de beleving moeten zijn.
• Voorlichting aan de uitvoerders zo concreet mogelijk brengen (datum, aantallen), zodat
		 duidelijk is wat er verwacht wordt en opgeleverd moet worden. Dit vraagt tijd, herhaling
en communicatie. Bovendien is het belangrijk dat de uitvoerders vanuit overheid,
de werkgevers en het onderwijs meenemen in het achterliggende verhaal (zoals het 		
		 vullen van het dashboard en informatiebijeenkomsten over de trajecten). Daarna blijft
		 het wel een kwestie van gewoon doen wat er is afgesproken.
• Niet alleen sturen op aantallen, maar ook op kwaliteit om het inhoudelijke doel te halen
		 (zoals het werven van de deelnemende werkgevers). Dit samen aan de voorkant bepalen
en niet te snel voor de ‘troepen’ vooruitrennen, ook al gaat dit in het begin sneller.
		 Uiteindelijk levert de afstemming aan de voorkant meer op in de uiteindelijke resultaten.
		 Hier ook een balans met elkaar in vinden, door flexibiliteit te behouden en doelgericht
		 de keuzes te maken en hier niet in blijven hangen.
• De werkzoekenden in beeld krijgen en vervolgens activeren voor een bepaalde sector
		 blijft een belangrijk aandachtspunt in de regio. Er worden regionale activiteiten
		 georganiseerd voor oriëntatie, opleidingstrajecten en bemiddeling/matching. Echter
		 kan dit niet altijd doorgaan wegens het gebrek aan voldoende kandidaten. Interne
		 processen leveren hier soms een extra belemmering op, doordat de sectorteams
		 afhankelijk zijn van de eigen collega’s voor het aanleveren van kandidaten. Ook zien
		 we dat op de locatie waar het initiatief/projectactiviteit is ontstaan en uitgevoerd wordt,
		 het aantal kandidaten veelal ook groter is. Het UWV heeft bijvoorbeeld speciaal voor
		 PoW een medewerker ingezet op het in beeld brengen van de werkzoekenden per
		 sector. Het is de kunst om alle collega’s in actiestand te krijgen om de kandidaat voor te
		 stellen voor een bepaalde werkgever. Dan moet er ook duidelijk zijn wat er precies
		 gevraagd wordt, en er moet duidelijk zijn of de werkzoekende hierop matcht.
• Tenslotte is het imago van de sector en de functie erg bepalend in hoeverre er
kandidaten te vinden zijn.

Zijn er nog andere aandachtspunten?

Betrekken van andere organisaties, zoals SW-bedrijven in de lokale/subregionale
voorschakeltrajecten. Dit onderdeel wel in directe verbinding brengen met het regionale
vervolgtraject als doorlopend perspectief.
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Hoe kun je ervoor zorgen dat deze aanpak blijvend in de
organisatie/regio wordt ingebed?
De ontwikkelde opleidingstrajecten voor de vier sectoren onderbrengen in het aanbod in de
regio en openstellen voor de bredere doelgroep van werkzoekenden door het te integreren in
het platform ‘West-Brabant werkt door’. In dit platform zijn alle samenwerkingspartners ook actief.

Financiering

De landelijke budgetten vanuit het Ministerie van SZW (2x € 1 miljoen) zijn/worden ingezet voor:
Projectteam
• Marketing en communicatie, inclusief werkgeversbijeenkomsten (€ 50.000,-)
• Branchestraten: opleidingstrajecten, praktijkleren, simulatieomgeving
• Maatwerk opleidingsbudget (o.a. taal) (maximaal € 2000,- per traject)
• Coaching en begeleiding bij de werkgever
• Cursussen voor de werkgever
Tot 31 december 2021 wordt dit regionale budget ingezet. In het 4e kwartaal 2021 wordt
samen het gesprek gevoerd op welke wijze we de methodiek kunnen voortzetten met reguliere
budgetten.

Voorbeelden

Deze volgen na aflopen projectperiode.

Handige werkdocumenten

Dashboard met resultaten
Leaflets per sector voor werkgever, werkzoekende en adviseur

Wat is de meerwaarde voor werkgeversorganisaties om
hieraan mee te werken?
Oplossing bieden aan werkgevers voor vraagstukken rondom werving arbeidskrachten.

“Het mooiste
is dat je
iemands leven
hiermee kan
veranderen.”
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Janou Derckx en
Charl Goossens
Jobcoach en mede-eigenaar GOVA

Wat zijn rollen/acties die werkgeversorganisaties op
kunnen pakken?

Werkgevers begeleiden in het meer competentiegericht werven in plaats van functiegericht, dat
betekent andere vacatureteksten en functie-eisen.
Betrekken van werkgevers om arbeidsplaatsen open te stellen voor de doelgroep.

Zijn er afspraken in het kader van governance gemaakt?
Project wordt geïntegreerd binnen de bestaande governance van het Bestuur Regionaal
Werkbedrijf West-Brabant en het bijbehorende ‘West-Brabant werkt door’. Daarnaast zal er nog
een convenant opgesteld worden voor de continuering van onze werkwijze en de benodigde
focus hierop vanuit de centrumgemeente Breda, VNO-NCW Brabant Zeeland, SBB en Curio.

Datum blauwdruk
Deze blauwdruk is voor het laatst aangepast op 22 september 2021. Het beschreven project was
toen niet volledig voltooid.
NB: alle bedragen en cijfers in dit document zijn een indicatie. Aan de informatie in deze
blauwdruk kunnen geen rechten worden ontleend.
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