
SECTORAKKOORD VOOR 
MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF (MKB)



P. 1

Leerwerkakkoord (LWA) voor Midden- en Kleinbedrijf (MKB)

De samenwerkende partijen:

• De gemeente Rotterdam en

• Stichting MKB-Rotterdam1, verder ook te noemen MKB-RR.

Hierna gezamenlijk te noemen: ‘partijen’,

 
Overwegende dat:

• Partijen de ambities en afspraken van het Rotterdamse Leerwerkakkoord onderschrijven en 
daar actief aan willen bijdragen; 

• Partijen met het Rotterdamse Leerwerkakkoord de voorwaarden creëren om intersectorale 
samenwerking te bevorderen en zodoende de maatregelen uit de onderliggende sectorale 
akkoorden versterken;

•  Partijen onder de werktitel “MKB-Werkoffensief” uitvoering wensen te geven aan het 
Rotterdamse Leerwerkakkoord en daarbij ook de gemeenten in de regio willen betrekken; 

• Partijen intensief met elkaar samenwerken met als doel het ondernemersklimaat in 
de gemeente Rotterdam te verbeteren en aan oplossingen voor maatschappelijke 
vraagstukken, waarvan het werkgelegenheidsvraagstuk er één is.

• Partijen een oplossing willen bieden aan MKB-ondernemers voor wie de werving van 
personeel een probleem vormt. Inmiddels is voor 25% van de bedrijven personeelstekort een 
serieus probleem. De beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief geschikt arbeidsaanbod is 
van onderscheidend belang ondernemers in staat te stellen te groeien en innoveren;

• Partijen het gebruik van het online platform ‘Hallo Werk’ door werkgevers/intermediairs en 
werkzoekenden wensen te stimuleren. ‘Hallo Werk’ is een onlineplatform dat werkgevers en 
werkzoekenden direct met elkaar in contact brengt (transparantie van werkzoekenden van 
de gemeente), met persoonlijke ondersteuning vanuit de gemeente indien gewenst.  

• Partijen een gedeelde verantwoordelijkheid dragen om het arbeidspotentieel (werkzoekend, 
schoolverlaters en/of werkenden) kansen te bieden om te gaan werken binnen MKB-
bedrijven in de regio Rotterdam-Rijnmond.

• Partijen met dit akkoord voortbouwen op de resultaten van het MKB-Werkoffensief dat 
in de periode 2016-2017 succesvol is uitgevoerd. Partijen maken in het kader van de 
doorontwikkeling van het MKB-Werkoffensief afspraken over de inzet op de pijlers “van 
school naar werk”, “van werk naar werk” en “(weer) aan het werk”. 

1  Stichting MKB- Rotterdam zet zich actief in voor een beter ondernemersklimaat in de Rotterdamse regio en behartigt de 
belangen van de MKB-ondernemer onder het motto “geen woorden maar zaken”.
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Spreken de partijen het volgende af:

1.   Looptijd akkoord

Dit akkoord wordt aangegaan voor de periode vanaf 5 februari 2019 tot en met 31 december 2022. 

2. Fasering van het LWA

• In 2019 ligt de focus op de uitvoering van de pijler “(weer) aan het werk” en nog in mindere 
mate op de andere twee pijlers “van werk naar werk” en “van school naar werk”; 

• In de jaren 2020–2022 (of zoveel eerder mogelijk) wordt de focus verder verbreed naar 
de pijlers: “van school naar werk” en “van werk naar werk”. De inzet, uitvoering en de 
doelstellingen m.b.t. deze twee sporen worden in overleg tussen de partijen in 2019 verder 
uitgewerkt, waarna uitvoering plaatsvindt in de periode 2020–2022; 

• In bijlage 1 worden de activiteiten voor 2019 op hoofdlijnen beschreven. 

3. Maatregelen 

(Weer) aan het werk

• MKB-RR wil haar sociale verantwoordelijkheid nemen en zich ervoor sterk maken dat mensen die 
buiten het arbeidsproces zijn geraakt weer kans op een betaalde baan krijgen binnen het MKB;

• Het doel is jaarlijks 500 werkzoekenden uit de regio Rijnmond naar werk te bemiddelen bij 
MKB-bedrijven, waarvan minimaal 100 tot 150 werkzoekenden die een uitkering ontvangen 
van de gemeente Rotterdam; 

• Als onderdeel van de bemiddeling is er inzet op leren en begeleiding op de werkplek om 
werkzoekenden beter te equiperen voor de arbeidsmarkt en duurzaam aan het werk te houden;

• Het streven is om in 2019, 50 werkervaringsplekken of werkstages (o.a. voor statushouders) 
binnen MKB-bedrijven te realiseren; 

• Gemeente Rotterdam heeft een faciliterende rol door via “Hallo Werk” de werkzoekenden 
direct benaderbaar te laten zijn voor de MKB-ondernemers, MKB-bemiddelingsbureaus en 
MKB-uitzendbureaus; 

• Gemeente Rotterdam biedt via “Hallo Werk” ook servicegerichte dienstverlening aan om 
succesvolle matches tot stand te brengen tussen het MKB en de werkzoekenden. We onder-
scheiden vier doelgroepen met ieder een eigen arrangement (inzet van aanbodversterkende 
instrumenten zoals leren en jobcoaching). Het betreft de volgende doelgroepen:
– Direct bemiddelbare;
– Korte afstand tot de arbeidsmarkt;
– Een nog te overbruggen afstand tot de arbeidsmarkt; en
– Doelgroep loonkostensubsidie, zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder e, Participatiewet.
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• Doel is om ook de regiogemeenten te laten aanhaken bij “Hallo Werk”. De gemeente Capelle 
aan den IJssel en de gemeente Nissewaard hebben al aangegeven dat te gaan doen.

• MKB-RR organiseert meerdere bijeenkomsten voor MKB-ondernemers rondom het thema 
“werving personeel” met als doel MKB-ondernemers te informeren over de kansen en 
meerwaarde van het in dienst nemen van werkzoekenden. MKB-RR zal hiervoor ook diverse 
communicatiekanalen gebruiken zoals het MKB-magazine. Tevens zal MKB-RR samen met 
gemeenten banenmarkten organiseren waarbij MKB-ondernemers en werkzoekenden met 
elkaar in contact worden gebracht. 

• In de contacten die de ambassadeurs van MKB-RR hebben met de ruim 800 leden zal 
“werving en ontwikkeling van personeel” standaard een gespreksonderwerp zijn en zullen 
vacatures worden opgehaald. 

Van-school-naar werk

• Partijen delen de ambitie om zoveel mogelijk gekwalificeerde schoolverlaters na het afronden 
van hun opleiding een zo concreet mogelijk perspectief op werk te garanderen;

• In 2019 wordt hier op de volgende wijze uitvoering aan gegeven:

– Één van de doelgroepen van het MKB-Werkoffensief zijn de werkzoekenden uit de 
doelgroep loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder e, Participatiewet. 
Het gaat om jongeren die VSO/pro/entree onderwijs volgen. In samenwerking met 
de onderwijsinstellingen wordt onderzocht of deze jongeren, in de laatste fase van de 
opleiding, opgenomen kunnen worden in “Hallo Werk” en bemiddeld kunnen worden 
naar werk door MKB-RR; 

– In 2019 worden aanvullende afspraken gemaakt over de manier waarop in de jaren 2020–
2022 uitvoering kan worden gegeven aan de ambitie om zoveel mogelijk gekwalificeerde 
schoolverlaters na het afronden van hun opleiding een zo concreet mogelijk perspectief 
op werk te garanderen door bijvoorbeeld het bieden van stageplaatsen en startgaranties. 
Concreet zullen afspraken worden gemaakt over de te realiseren doelstellingen in termen 
van het aantal naar werk te bemiddelen gekwalificeerde schoolverlaters.

Van-werk-naar-werk

• Partijen delen de ambitie om de huidige werknemers voor wat betreft hun inzetbaarheid op 
de arbeidsmarkt zo adaptief en weerbaar mogelijk te maken;

• Partijen stimuleren de intersectorale arbeidsmobiliteit tussen MKB-bedrijven onderling;

• Partijen bevragen proactief MKB-bedrijven, die geconfronteerd worden met 
krimpvraagstukken op hun strategische personeelsplanning, talentontwikkeling en 
loonbaancoaching;

• Partijen stimuleren de bewustwording van de relevantie van concepten als leven lang 
ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid;
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• Partijen onderzoeken in 2019 of de infrastructuur van de ROC’s buiten de reguliere lesuren 
benut kan worden voor maatwerk- en vraaggerichte kwalificerende trainingen/opleidingen 
(waaronder taal). 

• In 2019 wordt hier op de volgende wijze uitvoering aan gegeven:

– In het MKB-magazine wordt aandacht besteed aan bovenstaande ambities;

– MKB-RR organiseert diverse (netwerk)bijeenkomsten rondom het thema “arbeid” 
waarbij onderwerpen als (intersectorale)arbeidsmobiliteit, duurzame inzetbaarheid, 
ontwikkeladviezen, strategische personeelsplanning, loopbaan coaching en leven lang 
ontwikkelen aan de orde komen;

– In 2019 worden aanvullende afspraken gemaakt over de manier waarop verdere uitvoering 
zal worden gegeven aan de pijler “van werk naar werk” voor de jaren 2020– 2022. Hierbij 
wordt gedacht aan een helpdeskfunctie voor MKB-ondernemers die vragen hebben over 
arbeidsmobiliteit en subsidies die hiervoor beschikbaar zijn en/of samenwerking met externe 
partijen die hen hierbij kunnen helpen. Ook interventies om werk duurzamer te maken, zoals 
een pilot met “scholingsvouchers/individuele leerrekening” behoren tot de mogelijkheden. 

 
 
4. Organisatie uitvoering maatregelen

• Het LWA MKB wordt onder aansturing van een projectmanager van MKB-RR uitgevoerd. 
Deze werkt op uitvoeringsniveau intensief samen met de gemeenten (vooral met het team 
van “Hallo Werk”);

• De projectmanager rapporteert eenmaal per kwartaal aan de stuurgroep over de voortgang 
van de uitvoering (o.a. over de activiteiten die zijn uitgevoerd en stand van zaken realisatie 
doelstellingen); 

• De stuurgroep bestaat uit de voorzitter van MKB-RR (voorzitter van stuurgroep) en 
afgevaardigden (op managementniveau) van de deelnemende gemeenten; 

• De stuurgroep heeft ook een besluitvormende rol m.b.t. uitvoeringsvraagstukken; 

• Zie bijlage 2 voor de governance structuur van het MKB-Werkoffensief.

• MKB-RR zal bij de uitvoering van dit akkoord samenwerken met de andere bij het Rotterdams 
Leerwerkakkoord betrokken partijen, waaronder met de onderwijsinstellingen en 
uitzendbureaus. Deze samenwerking wordt conform de planning in bijlage 1 verder uitgewerkt. 

5. Data, Monitoring en evaluatie

• Partijen rapporteren jaarlijks volgens vastgesteld format aan programmaorganisatie en 
stuurgroep van het Rotterdamse Leerwerkakkoord over de uitvoering van dit akkoord;

• Partijen werken mee aan de doorontwikkeling van een arbeidsmarktdashboard, waarmee de 
uitvoering en resultaten van de maatregelen in de bredere context van de ontwikkeling van 
de arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond geplaatst kunnen worden. 
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Bijlage 1 
Activiteiten 2019
Met het sectorakkoord MKB wordt voor een groeimodel gekozen. In 2019 ligt de focus op het 
bestendigen van de organisatie en uitvoering van het MKB-Werkoffensief met als focus het spoor 
“Weer aan het werk”. Waarbij in het 3de kwartaal de gesprekken worden gestart over de inzet en 
doelstellingen m.b.t. de andere twee sporen “van werk naar werk” en “van school naar werk”. Dit zal 
voor eind 2019 leiden tot aanvullende afspraken voor de periode 2020 – 2022.

Kwartaal Activiteiten

Q1 • Aangaan overeenkomsten door gemeenten met MKB-R in het kader van MKB-
Werkoffensief.

• Maken van concrete werkafspraken (o.a. met team garantiebanen en dedicated 
team NPRZ).

• Maken van concrete werkafspraken met “Hallo Werk” (o.a. zorgen dat begelei-
dingsbureaus/detacheringsbureaus en werkgevers toegang krijgen en dat er 
vanuit het MKB-Werkoffensief een medewerker gekoppeld wordt aan Hallo Werk).

• Door MKB-RR worden afspraken gemaakt met professionele 
begeleidingsbureaus/detacheringsbureaus over uitvoering.

• Inrichting administratieve- en financiële organisatie.

• Communicatie via MKB-magazine. 

Q2 • Communicatie over MKB-Werkoffensief via bijeenkomsten en AD-pagina.

• Website ontwikkelen voor MKB-Werkoffensief.

• Nieuwe partners/opdrachtgevers interesseren.

• Organiseren van bijeenkomsten voor Q3 en Q4 rondom MKB-Werkoffensief  
(o.a. banenmarkt).

• Instrueren MKB-ambassadeurs (benaderen 800 leden voor kansen m.b.t.  
werk/werkstages/opleidingen et cetera).

• Monitoring voortgang (werkgroep/stuurgroep). 

Q3 • Basisorganisatie staat en functioneert, uitvoering in optimale vorm spoor  
“(Weer) aan het werk”.

• Gesprekken starten met MKBRR over inzet andere twee sporen vanaf 2020 (wat, 
doelstellingen, inzet, benodigde middelen et cetera). In deze gesprekken wordt 
ook direct meegenomen welke inzet, doelstellingen en financiële middelen 
nodig zijn voor spoor “(Weer) Aan het werk”.   

Q4 • Aanvullende afspraken over de periode 2020 - 2022 in LWA m.b.t. de drie sporen. 

• Aangaan van uitvoeringsovereenkomst voor 2020 en jaren erna, inclusief 
subsidie voor de basisorganisatie, m.b.t. drie sporen gezamenlijk. 
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Bijlage 2 
Governance
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