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DE SAMENWERKENDE
PARTNERS
Een netwerk van partners werkt samen aan het realiseren van de ambities binnen
dit Leerwerkakkoord (hierna: LWA). De eerste stappen in deze samenwerking zijn
gezet, maar aansluiting van andere partijen binnen deze sector is op elk moment
mogelijk. Dit akkoord geldt als wenkend perspectief naar andere partners om zich bij
dit Leerwerkakkoord aan te sluiten.
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OVERWEGENDE DAT:
• partners de ambities van het overkoepelende Leerwerkakkoord, ondertekend op 5
februari 2019, onderschrijven en daar actief aan willen bijdragen;
• in het overkoepelende Leerwerkakkoord richtlijnen zijn opgesteld over de
totstandkoming en wijze van organiseren en uitvoeren van deelakkoorden. De
driedeling: ‘van school naar werk’, ‘van werk naar werk’ en ‘aan het werk’ is hierbij
leidend;
• het overkoepelende Leerwerkakkoord de voorwaarden creëert om intersectorale
samenwerking te bevorderen en zodoende de maatregelen uit de onderliggende
deelakkoorden te versterken;
• partners een gedeelde verantwoordelijkheid dragen voor het bieden van voldoende
arbeidsaanbod. Hiermee verbeteren zij het functioneren van de economie en
worden uitdagingen actief het hoofd geboden;
• de doelgroep van dit akkoord alle inwoners van de arbeidsmarktregio RotterdamRijnmond betreft die (gedeeltelijk) werkloos zijn, (bij)scholing nodig hebben of een
nieuwe uitdaging zoeken;
• het bedrijfsleven binnen de bouw en techniek, het (beroeps)onderwijs, de gemeente
Rotterdam en de omliggende gemeenten in deze regio al samenwerken en deze
samenwerking met de onderstaande afspraken willen intensiveren, uitbreiden en
toekomstbestendiger maken;
• partijen uit dit Leerwerkakkoord zich committeren aan de in dit akkoord
geformuleerde ambities voor de bouw en techniek sector;
• partijen uit dit Leerwerkakkoord in de uitwerking en uitvoering van de maatregelen
waar mogelijk en relevant de koppeling maken met het Leerwerkakkoord
Energietransitie gebouwde omgeving en Rotterdam Circulair, ook om versnippering
tussen projecten te voorkomen;
• op de korte en lange termijn de huidige personeelstekorten op de arbeidsmarkt in
de regio Rotterdam-Rijnmond een belemmering vormen voor de economische groei
en dit ook in de bouw en techniek het geval is.

3

De partners ervaren allen uitdagingen met betrekking tot de arbeidsmarkt en de
werving, instroom en ontwikkeling van potentiële werknemers voor de bouw en
techniek sector. Het vervullen van de vacatures blijkt lastig. De sector is gevoelig voor
conjunctuurschommelingen en wet- en regelgeving. Daarnaast zijn er de afspraken
in het woningbouwakkoord 2018-2021, waar wordt ingezet op het versnellen van de
woningproductie; ook die hebben een effect op de werkgelegenheid. Het is zaak om
nu te zorgen voor meer continuïteit; nieuwbouw en renovatie blijven immers altijd
doorgaan. Verduurzaming, circulariteit, digitalisering, energietransitie en technische
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UITDAGINGEN

innovaties vergroten de vraag naar kwalitatief goed personeel en maken de sector
tegelijkertijd aantrekkelijk voor nieuwe groepen. De partners ambiëren een win-win
situatie op het gebied van de energietransitie voor de stad en haar inwoners. Hierbij
worden de kansen op werkgelegenheid die de energietransitie biedt verzilverd en
wordt de stad tegelijkertijd verzekerd van goed personeel voor de bouw om de
energietransitie het hoofd te bieden.
Om aan deze vraag van de markt te kunnen blijven voldoen, is een grotere instroom
van personeel nodig. Met enerzijds een hoge uitstroom vanwege de enorme
vergrijzing die gaande is in de bouw en anderzijds onvoldoende instroom in de bouwen techniekopleidingen is dit een forse uitdaging. Bij het aangaan van deze uitdaging
moet kritisch worden gekeken naar het imago van de sector. Bij het werven van
nieuw personeel is het eens te meer van belang om te kijken naar de hele loopbaan
in het kader van leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid, carrièrepaden
te ontwikkelen die aansluiten bij de levensfase en de kennis en ervaring van oudere
medewerkers slim te benutten.
Een belangrijk uitgangspunt om de gewenste positieve maatschappelijke en
economische effecten te realiseren, is een permanente dialoog tussen overheid,
onderwijs en bedrijfsleven.
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AMBITIE
De partners van het Leerwerkakkoord Bouw en Techniek hebben als ambitie om in de
komende 5 jaar in totaliteit 3000 mensen te begeleiden naar werk en scholing in de
regio Rijnmond. Werkgevers, opleiders en gemeente investeren samen en verbinden
beschikbare oplossingen aan elkaar. Werkzoekenden, werknemers, leerlingen en
studenten werken op diverse niveaus aan hun arbeidsontwikkeling met duurzaam
betaald werk als doel. Per doelgroep wordt afgestemd welke instrumenten worden
ingezet, zoals leerwerkplekken, begeleiding en scholing. Hierbij wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden met de skills en wensen van de kandidaten.
De driedeling zoals opgenomen in het overkoepelende Leerwerkakkoord is hierbij
leidend. Gemiddeld gaat het jaarlijks om:
200 Personen in de pijler ‘van school naar werk’
100 Personen in de pijler ‘van werk naar werk
300 Personen in de pijler ‘(weer) aan het werk’

SAMENVATTING AMBITIES 2020 – 2021:
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Kwantitatief

Van school naar werk
• Gerealiseerde instroom van 100 jongeren, oplopend naar 200 per
jaar in de opleidingen;
• 25 voortgezet onderwijs scholen zijn bereikt;
• 30 docenten per jaar volgen een praktijkstage bij werkgevers;
• 20 leerlingen per jaar worden opgeleid op een Top Academie of
vakschool
Van werk naar werk
• 5 medewerkers per jaar volgen het scholingstraject hybride
techniekopleider dat leidt tot het Pedagogisch Didactisch diploma;
• 10 medewerkers per jaar worden omgeschoold;
(weer) Aan het werk
• 100 fte vanuit de bijstand en UWV in de branche per jaar oplopend
naar 200;
• 30 werkzoekenden per jaar volgen een (beroeps) opleiding,
oplopend naar 60;
• 15 statushouders per jaar volgen een opleiding (waar mogelijk in
combinatie met een beroepsopleiding) oplopend naar 50.
• 20 garantiebanen per jaar worden door werkgevers georganiseerd,
oplopend naar 50;
• 100 werkzoekenden per jaar aan het werk middels een
opstapbaan;

Kwalitatief

• Een kennisbank met activiteiten en tools van werkgevers en opleidingen die bijdragen aan het aantrekkelijker maken van de sector;
• Een optimale publiek-private opleidingsinfrastructuur voor leerlingen, studenten, werkzoekenden en werkenden;
• Een Experience voor mensen die meer willen weten en ervaren
over de sector;
• Een programma leven lang ontwikkelen voor de sector;
• Een regionaal wervings- en selectiepunt/informatiepunt;
• Een overzichtelijke toolbox van gemeente en UWV die bijdraagt
aan het duurzaam en op maat plaatsen van kandidaten.
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LOOPTIJD AKKOORD
Dit akkoord gaat in op 3 maart 2020 en wordt jaarlijks geëvalueerd, de einddatum van
dit akkoord is 31 december 2024.
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PARTNERS ZIJN ALS
VOLGT OVEREENGEKOMEN:

OPDELING EN FASERING VAN HET
AKKOORD
• Het akkoord is opgebouwd aan de hand van de drie pijlers van het Leerwerkakkoord:
‘Van school naar werk’, ‘Van werk naar werk’ en ‘(weer) Aan het werk’.
• In dit akkoord wordt rekening gehouden met de uitkomsten van evaluaties en de
veranderende omstandigheden op de arbeidsmarkt. Daarom bevat het akkoord
voor de jaren 2020 en 2021 concrete voorstellen, projecten en onderzoeken. In
2021 worden soortgelijke afspraken gemaakt voor de periode 2022-2023 en in 2023
worden de afspraken voor 2024 gemaakt. Deze tweejaarlijkse afspraken realiseren
de gestelde lange termijn ambities in dit akkoord.
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MAATREGELEN
De hieronder geschetste ambities gelden voor de gehele looptijd van het akkoord en
lopen op. We stellen kwantitatieve doelen elk jaar bij, te starten met 2020/2021. Met
het oog op de behoefte en capaciteit van de partners zullen partners zich per actie en
ambitie committeren.
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PIJLER 1
VAN SCHOOL
NAAR WERK
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De partners delen de ambitie van het Leerwerkakkoord om studenten en leerlingen
toekomstbestendig op te leiden en een zo concreet mogelijk perspectief op werk in
de bouw en techniek sector te bieden. Ook spannen de partners zich in om de sector
aantrekkelijker te maken om zoveel mogelijk studenten te verleiden om de keuze voor
de bouw en techniek sector te maken.
Om deze ambitie te verwezenlijken, spreken we het volgende af:

1. PARTNERS ZETTEN ZICH IN OM HET
BEELD VAN BOUW EN TECHNIEK ALS
AANTREKKELIJKE SECTOR OM IN TE
WERKEN VOOR POTENTIËLE STUDENTEN EN
WERKNEMERS TE VERSTERKEN.
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VAN SCHOOL
NAAR WERK

Concreet betekent dit het volgende:
• Er zal een inventarisatie plaatsvinden van activiteiten die de partners al uitvoeren en
hebben uitgevoerd om te bepalen wat wel werkt en wat niet in het enthousiasmeren
van potentiële studenten.
• Werkgevers, (v)mbo-scholen en opleidingsbedrijven betrekken het voortgezet
onderwijs in Rotterdam om meer studiekiezers enthousiast te krijgen voor de bouw
en techniek sector. De kortdurende stages (2-3 weken) in het VO zijn een goed
moment voor jongeren om de sector te ervaren en te zien. Scholen en bedrijven
weten elkaar niet altijd goed te vinden voor deze korte stages. We onderzoeken op
welke manier partijen elkaar beter kunnen vinden en welk LOB (Loopbaan Oriëntatie
en Begeleiding)-programma hier goed op aansluit.
• Inrichten van een Experience voor mensen die meer willen weten én ervaren over
werken in de sector. Dit naar aanleiding van de Havenexperience waar goede
ervaringen mee zijn binnen het LWA Haven. Hierbij ook nieuwe technieken benutten,
zoals modulaire prefab, digitalisering, VR, AI en het materialenpaspoort. De
mogelijkheid onderzoeken om dit samen met het LWA Energietransitie (gebouwde
omgeving) te doen.
• Bedrijfsleven, scholen en opleidingsbedrijven organiseren gezamenlijk
introductiedagen en workshops bij de start van hun opleiding ter verbetering van het
imago. Deze vinden plaats op een aansprekende locatie zodat leerlingen een beeld
krijgen van het werk, de organisaties en de cultuur van de verschillende werelden in
de bouw en techniek sector.
• Doorlopende lijnen voor studenten van de Startcolleges in Bouw & Techniek in
de overgang naar het Techniekcollege Rotterdam. Organiseren van continuïteit
in de leerwerkpraktijk met zorgondersteuning waardoor harde transitiemomenten
worden voorkomen en de kans op uitval wordt verminderd. Samenwerking met de
opleidingsbedrijven Rijnmond Bouw en Stichting Haagbouw.
• Aardgasvrije wijken: koppeling maken met het LWA Energietransitie en de bouw en
techniek gerelateerde werkzaamheden daarin. Leerlingen en studenten laten zien
wat verduurzaming inhoudt bij de aanpak van het corporatiebezit.
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De resultaten van de maatregelen zijn:
• Een kennisbank met activiteiten en tools van werkgevers en opleidingen die
bijdragen aan het aantrekkelijker maken van de sector;
• Gerealiseerde instroom van 100 jongeren, oplopend naar 200 per jaar in de
opleidingen;
• 25 voortgezet onderwijs scholen bereikt;
• Een Experience voor mensen die meer willen weten en ervaren over de sector.

2. PARTNERS ZETTEN ZICH IN OM
ZOVEEL MOGELIJK GEDIPLOMEERDE
SCHOOLVERLATERS NA HET AFRONDEN VAN
HUN OPLEIDING EEN ZO CONCREET MOGELIJK
PERSPECTIEF OP WERK IN DE BOUW EN
TECHNIEK TE GARANDEREN.
Concreet betekent dit het volgende:
• Bedrijven bieden in dit verband (verdeeld over de jaren 2020 tot en met
2024) aan 200 studenten die hun opleidingen met goed gevolg afronden een
carrièrestartgarantie.
• Docentstages: nauwere samenwerking van bedrijven en scholen ten behoeve van
up-to-date kennis en apparatuur.
• Partners zetten in op het verhogen van de flexibiliteit binnen de opleidingen
zodat snel ingespeeld kan worden op veranderende toekomstvraag. Werkgevers
onderzoeken de mogelijkheden om samenwerkingsverbanden en vakscholen te
starten of uit te breiden naar het voorbeeld van de Topacademie of Entree Werk voor
jongeren in een kwetsbare positie. Werkgevers spannen zich in om de Topacademie
Bouw te helpen ontwikkelen.
• Bouwend Nederland zet in op nauwere samenwerking met de Hogescholen in
Rotterdam om hbo-studenten in te zetten als mentor/peercoach voor vmbo’ers
om hen als rolmodel in te zetten en hen te motiveren te kiezen voor de bouw en
technieksector. Door de inzet van deze hbo-mentoren als coach krijgen vmbo’ers
een beter beeld van de bouw en technieksector.
De resultaten van de maatregelen zijn:
• 30 docenten per jaar volgen een praktijkstage bij werkgevers;
• 20 leerlingen per jaar worden opgeleid op een Topacademie of vakschool;
• 40 carrièrestartgaranties per jaar voor gediplomeerde studenten.
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3. PARTNERS BOUWEN GEZAMENLIJK AAN
PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKINGSCONSTRUCTIES, WAARIN STRUCTUREEL WORDT
SAMENGEWERKT BIJ HET OPLEIDEN VAN NIEUWE MEDEWERKERS EN HET REALISEREN VAN
LEEROMGEVINGEN, LEERWERKPLAATSEN OF
STAGES DIE OPTIMAAL AANSLUITEN OP DE
HUIDIGE PRAKTIJK EN DE WERKOMGEVING
VAN DE TOEKOMST.
Concreet betekent dit het volgende:
• Partners richten een gezamenlijke opleidingsinfrastructuur in. In de
scholingstrajecten wordt ook aandacht geschonken aan innovatieve technieken
zoals modulaire prefab, digitalisering, VR, AI en materialenpaspoort. Zij maken in
beginsel gezamenlijk gebruik van de locaties van Techniek College Rotterdam en de
private opleidingsbedrijven. Partners maken onderling afspraken om deze middelen
beter te benutten, bijvoorbeeld ook in de avonduren. Partners onderzoeken wat er
eventueel nog ontbreekt in het aanbod en vullen dat aan waar nodig.
• Partners verkennen de mogelijkheid voor het ontwikkelen van een info/leercentrum
centraal in de stad naar voorbeeld van de fysieke Energiehub/Energieacademie in
Den Haag.
De resultaten van de maatregelen zijn:
• Optimale publiek-private opleidingsinfrastructuur voor leerlingen, studenten,
werkzoekenden en werkenden.
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PIJLER 2
VAN WERK
NAAR WERK
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Partners delen de ambitie om de huidige werknemers in Bouw en Techniek in de regio
Rotterdam-Rijnmond voor wat betreft hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt zo adaptief
en weerbaar mogelijk te maken. Om deze ambitie te verwezenlijken, spreken we het
volgende af:

1. PARTNERS WISSELEN HUN KENNIS EN
KUNDE UIT OVER EEN STRATEGISCHE
PERSONEELSPLANNING MET SPECIALE
AANDACHT VOOR BEDRIJVEN/SECTOREN
DIE GECONFRONTEERD WORDEN MET
KRIMPVRAAGSTUKKEN EN DE INZET OP
TALENTONTWIKKELING.
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VAN WERK
NAAR WERK

Concreet betekent dit het volgende:
• Partners formuleren gezamenlijke oplossingen voor problemen bij de inzet op
de arbeidsmarkt van specifieke risicogroepen werknemers, zoals (maar niet
uitsluitend): 55+ werknemers en laagopgeleide jongeren zonder startkwalificatie.
Hierbij wordt gedacht aan: collegiale in- en uitleen, coaching trajecten en benutten
van het scholingstraject hybride techniekopleiders om deze groepen zo wendbaar
en weerbaar mogelijk te maken op de arbeidsmarkt. Het programma LWA biedt
ondersteuning gericht op transitievraagstukken aan MKB-ondernemers.
De resultaten van de maatregelen zijn:
• Een inventarisatie van de gezamenlijke oplossingen en een aanpak om dit te
implementeren.

2. PARTNERS STIMULEREN GEZAMENLIJKE
CONCEPTEN ZOALS EEN LEVEN LANG
ONTWIKKELEN, DUURZAME INZETBAARHEID
EN INTERSECTORALE MOBILITEIT VAN
WERKNEMERS.
Concreet betekent dit het volgende:
• In samenwerking met de Provincie Zuid-Holland (Human Capital agenda) inrichten
van een regionaal werving- en selectiepunt/informatiepunt voor de sector van
waaruit zij-instromers (bijvoorbeeld uit de financiële sector) naar bouw en techniek
omgeschoold kunnen worden. Omgekeerd kunnen werknemers uit de bouw indien
nodig tijdelijk doorgedetacheerd of doorgeschoold worden naar werk in de bouw
en techniek of worden bijgeschoold in innovatieve technieken. Bouwend Nederland
brengt samen met BOB-KOB ook andere kanssectoren in kaart; bv. het omscholen
van werknemers afkomstig uit de gas- en olie-industrie.
• Inrichten van een Experience voor mensen die meer willen weten én ervaren over
werken in de sector. Dit naar aanleiding van de Havenexperience waar goede
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ervaringen mee zijn binnen het LWA Haven. Hierbij ook nieuwe technieken benutten,
zoals modulaire prefab, digitalisering, VR, AI en materialenpaspoort. De mogelijkheid
onderzoeken om dit samen met het LWA Energietransitie te doen.
• Partners zetten in gezamenlijkheid een programma op om duurzame inzetbaarheid
te waarborgen. Partijen ontwikkelen in gezamenlijkheid kortere omscholingstrajecten,
bijvoorbeeld voor ouderen richting onderhoud; gebruik maken van DIA (Duurzame
inzetbaarheidsanalyse) is hierin een mogelijkheid.
• Partners richten een gezamenlijke opleidingsinfrastructuur in, waar ook werkenden
gebruik van kunnen maken in het kader van Leven Lang Ontwikkelen. In de
scholingstrajecten wordt ook aandacht geschonken aan innovatieve technieken
zoals modulaire prefab, digitalisering, VR, AI en materialenpaspoort.
• Project ‘Hybride Techniekopleiders’: In dit project worden vakmensen uit de praktijk
opgeleid om, naast hun werk in bouw en techniek, les te gaan geven op (v)mboscholen. Op deze manier wordt aan een oplossing voor het lerarentekort gewerkt,
terwijl tegelijkertijd de kloof tussen school en beroepspraktijk kleiner wordt.
Resultaten van de maatregelen zijn:
• 5 medewerkers per jaar volgen het scholingstraject hybride techniekopleider dat leidt
tot het Pedagogisch Didactisch diploma;
• 10 medewerkers per jaar worden omgeschoold;
• Een programma leven lang ontwikkelen voor de sector;
• Een regionaal werving- en selectiepunt/informatiepunt.
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PIJLER 3
(WEER) AAN
HET WERK
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De partners nemen hun sociale verantwoordelijkheid en bieden mensen die buiten het
arbeidsproces zijn geraakt kans op werk. Om de ambitie van de partners te realiseren,
spreken we het volgende af:
Concreet betekent dit het volgende:

1. WERKZOEKENDEN VOORBEREIDEN OP WERK
IN BOUW EN TECHNIEK
• Project “Nieuwe energie voor de bouw: leren en werken aan een nieuwe toekomst”

Leerwerkakkoord Bouw en Techniek

(WEER) AAN
HET WERK

inrichten en uitvoeren. In dit project worden vanuit verschillende organisaties (UWV,
Jongerenloket, uitvallers van school e.d.) jongeren begeleid naar werk en scholing.
Doelstelling is om 40 jongeren in de leeftijd tot 27 jaar een duurzame plaats te bieden
op de arbeidsmarkt. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt of uit de bijstand
of uitgevallen uit het onderwijs en zonder werk. Samenwerking tussen Techniek
College Rotterdam, Willems, Breman, Woonstad, Rabobank en gemeente Rotterdam.
• Inrichten van een Experience voor mensen die meer willen weten én ervaren over
werken in de sector. Dit naar aanleiding van de Havenexperience waar goede
ervaringen mee zijn binnen het LWA Haven. Hierbij ook nieuwe technieken benutten,
zoals modulaire prefab, digitalisering, VR, AI en materialenpaspoort. Naar voorbeeld
van de Havenexperience bij deze experience ook aandacht voor bootcamps voor
bijvoorbeeld taaltrajecten of VCA. De mogelijkheid onderzoeken om dit samen met
het LWA Energietransitie te doen.
• Pilot werkfit maken kwetsbare jongeren gericht op het toeleiden naar werk in de
bouw en techniek.
• Om een betere match tussen kandidaat en werkgever te maken, streeft de gemeente
Rotterdam naar focus in de caseload, met 1 loket/contactpersoon voor de kandidaat.
• Gemeente Rotterdam en het UWV bieden via respectievelijk “Hallo Werk” en “Werk.
nl” servicegerichte dienstverlening aan om succesvolle matches tot stand te brengen
tussen de werkgevers en de werkzoekenden. De partners bieden hier tevens hun
vacatures onder MBO 4 niveau op aan. De medewerkers van het WSP, Social Return
en het Leerwerkloket werken gestructureerd samen ten behoeve van de sector. De
gemeente onderscheidt vier doelgroepen met ieder een eigen arrangement (inzet van
aanbodversterkende instrumenten zoals leren en jobcoaching). Het betreft de volgende doelgroepen:
–

Direct bemiddelbare werkzoekenden;

–

Werkzoekenden met een korte afstand tot de arbeidsmarkt;

–

Werkzoekenden met een nog te overbruggen afstand tot de arbeidsmarkt;

–

Doelgroep loonkostensubsidie, zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder e,
Participatiewet en personen die op grond van artikel 2.20 Wajong in
aanmerking komen voor loondispensatie1.

Wanneer een werknemer door een verminderde loonwaarde niet in staat is zelfstandig het
minimumloon te verdienen kan de werkgever in aanmerking komen voor loonkostensubsidie (voor
Gemeentelijke kandidaten) en voor loondispensatie (voor Wajong kandidaten van het UWV). De
loonkostensubsidie respectievelijk loondispensatie vergoedt het verschil tussen de (gemeten)
loonwaarde en het minimumloon.

1
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• Gemeente Rotterdam zet indien nodig en gewenst na plaatsing een begeleider in
voor begeleiding ‘on the job’ zolang daar behoefte aan is, voor minimaal 1 jaar, met
uitloop tot 2 jaar. Wanneer meer en intensievere begeleiding gewenst is kan een
begeleider van de Startcolleges van Albeda en Zadkine worden ingezet.
• Gemeente Rotterdam zorgt ervoor dat de verschillende door de gemeente ingekochte arrangementen en instrumenten t.b.v. arbeidsontwikkeling en participatie /
re-integratie in beeld en flexibel beschikbaar zijn op maat van de kandidaat.
• Partners richten samen een gezamenlijke opleidingsinfrastructuur in waarbij
werkzoekenden praktijkgericht kennis kunnen maken en geschoold worden over
werken in de bouw en techniek. In de scholingstrajecten wordt ook aandacht geschonken aan innovatieve technieken zoals modulaire prefab, digitalisering, VR, AI
en materialenpaspoort.
• De doelgroep van ‘aan het werk’ heeft vaak aanvullende sociaal maatschappelijk
problemen naast het niet hebben van een baan. De gemeente verzorgt een wegwijzer voor de sociale kaart en de gemeentelijke ondersteuningsmogelijkheden waar
werknemers en werkgevers oplossingsrichtingen kunnen vinden. Dit wordt samen
met de andere Leerwerkakkoorden opgepakt.
Resultaten van de maatregelen zijn:
• Indien nodig en gewenst worden begeleiders en jobcoaches beschikbaar gesteld
door Gemeente en UWV (voor UWV van toepassing bij de doelgroep Wajong);
• 100 fte vanuit de bijstand en UWV in de branche per jaar oplopend naar 200;
• 30 werkzoekenden per jaar volgen een (beroeps) opleiding, oplopend naar 60;
• 15 statushouders per jaar volgen een opleiding (waar mogelijk in combinatie met
een beroepsopleiding) oplopend naar 50.

2. PARTNERS GARANDEREN JAARLIJKS EEN
HONDERDTAL (OPSTAP) BANEN VOOR
WERKZOEKENDE ROTTERDAMMERS.
Concreet betekent dit het volgende:
• In 2020 en 2021 zijn jaarlijks 100 (opstap)banen voor werkzoekenden beschikbaar,
met de intentie om dit aantal gedurende de looptijd van dit Leerwerkakkoord te
bestendigen.
–

Het bouw en techniek bedrijfsleven en de gemeente Rotterdam geven
gezamenlijk vorm en inhoud aan de opstapbanen. Denk hierbij aan
toegankelijke beroepen in de bouw en techniek: logistiek rondom de
bouwplaats, bouwveiligheid en verkeersregelaars.

–

Bouwpower van VNO-NCW Rotterdam, Techniek Nederland en Bouwend
Nederland stimuleren hun leden om werkzoekenden opstapbanen
beschikbaar te stellen.
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De gemeente Rotterdam en UWV verzorgen de selectie en aanlevering van
geschikte kandidaten. De selectie van geschikte kandidaten vindt plaats in
gezamenlijkheid met de betrokken werkgever(s). Hierbij wordt gebruik gemaakt
van de tools “Hallo Werk” en “Werk.nl” en wordt de inzet van het WSP benut.

–

Partners besteden bij de selectie van kandidaten aandacht aan groepen
werkzoekenden die zonder ondersteuning moeilijk toegang krijgen tot
de arbeidsmarkt, zoals (maar niet uitsluitend): 55+ werkzoekenden,
laagopgeleide jongeren zonder startkwalificatie en statushouders.

–

Partners benutten de gezamenlijke opleidingsinfrastructuur waarbij
werkzoekenden praktijkgericht kunnen kennis maken en geschoold worden

Leerwerkakkoord Bouw en Techniek

–

over werken in de bouw en techniek.
–

Opstapbanen zijn gegarandeerd voor werkzoekenden die hun ontwikkeltraject
bij de gezamenlijke opleidingsinfrastructuur van de partners met goed gevolg
hebben afgerond.

–

Partners realiseren gezamenlijk – met de functievereisten van de
opstapbanen als uitgangspunt – de ontwikkeltrajecten voor de geselecteerde
kandidaten.

–

De gemeente Rotterdam kan voor de duur van de opstapbaan begeleiding
en nazorg leveren aan zowel degenen die de opstapbaan vervullen als de
werkgever die de opstapbaan beschikbaar stelt.

–

De gemeente Rotterdam verkent met de betrokken werkgevers mogelijke
afspraken die bij de totstandkoming van de opstapbanen zorgen voor een
arbeidsverhouding die zowel werkgevers als werknemers de noodzakelijke
zekerheden biedt: voor werkgevers gaat dit met name om de no-riskpolis, voor
werknemers om inkomenszekerheid bij flexibele arbeidsovereenkomsten.

–

Partners besteden expliciet aandacht aan het realiseren van innovatieve
opleidingsfaciliteiten (arbeidsmarkt-APK, open badges) die kandidaten
toegang bieden tot de opstapbaan.

–

Partners verkennen de mogelijkheden om bij de werving en selectie van
kandidaten voor het vervullen van de opstapbanen het concept van ‘open
hiring’ toe te passen.

• Partners richten eigen werkprocessen anders in, zodat eenvoudige werkzaamheden ook door werkzoekenden kunnen worden uitgevoerd (jobcarving).
• Werkgevers in de sector staan garant voor het creëren van garantiebanen. De
Gemeente en het UWV adviseren hierbij en leveren inspanning om deze banen in
te vullen met passende kandidaten. Per jaar worden gezamenlijk 20 garantiebanen
gecreëerd, oplopend naar 50.
Resultaten van de maatregelen zijn:
• 20 garantiebanen per jaar worden door werkgevers georganiseerd, oplopend naar 50;
• 100 werkzoekenden per jaar vinden werk middels een opstapbaan.
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4

SOCIAL RETURN
De gemeenten in de arbeidsmarktregio Rijnmond vinden maatschappelijk verantwoord
ondernemen belangrijk. Opdrachtnemers van de gemeente hebben een social return
verplichting om de kansen op (duurzaam) werk van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt te vergroten. In oktober 2019 zijn de nieuwe ‘Spelregels social return’
goedgekeurd door de gemeenten in Rijnmond. Daar waar voorheen de inzet vooral
op arbeidsparticipatie was, is dat nu verbreed naar scholing en arbeidsontwikkeling.
Bovendien zijn de maatschappelijke activiteiten uitgebreid, al dient er wel een duidelijke
relatie tot arbeidsontwikkeling te zijn.
• De aanbestedingsregels bieden geen ruimte voor ‘preferred suppliers’. Dat laat onverlet dat partijen hun activiteiten en prestaties in het Leerwerkakkoord in hun inschrijving
kunnen benoemen.
• Bij aanbestedingen kunnen partners binnen de ‘Spelregels social return’ hun activiteiten die onder het LWA vallen opvoeren als social return inspanningen;
• Bij inkoop van interventies, instrumenten of andere inzet door of voor het LWA wordt
telkens bekeken of social return meegenomen kan worden;
• De partners uit het LWA committeren zich om social return toe te passen op hun eigen
inkoopbeleid, de gemeente ondersteunt de partners van het LWA hierbij.

5

DATA, MONITORING EN EVALUATIE
• Partners leveren periodiek informatie en data waarmee bovengenoemde maatregelen
gemonitord en geëvalueerd worden;
• Monitoring moet te allen tijde kunnen plaatsvinden. Evaluatie van de maatregelen vindt
jaarlijks plaats. Aan de hand van de evaluatie kunnen doelstellingen worden bijgesteld.
• Partners maken hiervoor gebruik van de functionaliteiten van het generieke dashboard
dat voor de uitvoering van het Rotterdams Leerwerkakkoord wordt ontwikkeld;
• Partners gebruiken data-analyses voor slimmere vormen voor matching, binden en
boeien van talent;

6

FINANCIERING MAATREGELEN
Partners komen overeen de aan de uitvoering van het Leerwerkakkoord Bouw en
Techniek verbonden kosten gezamenlijk te dragen. De projectleider stelt jaarlijks
met de partners op basis van de plannen van aanpak een begroting op waarin de
prioriteiten en investeringen voor het komende jaar worden vastgelegd; deze wordt
afgestemd met de programmamanager LWA2. Bijdragen worden ‘in kind’ (capaciteit,
instrumenten of kennis) of ‘in cash’ (investering) uitgedrukt. Niet alle acties worden elk
jaar tegelijk of door elke partner uitgevoerd. Partners dragen bij aan de acties waaraan
ze deelnemen.

De programmamanager LWA is aangesteld door de Stuurgroep LWA om ambities zoals die
in het overall-LWA en de deel-LWA zijn benoemd, te kunnen realiseren. Daarmee is hij de
eindverantwoordelijke voor de programma-organisatie LWA, eerste aanspreekpunt voor
Stuurgroepleden en aanspreekpunt voor alle afzonderlijke partners in het LWA (level playing field).

2
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de totale begroting in cash bijdragen. Hoe die wordt ingezet wordt met de partners
afgestemd.
De projectleider van het LWA Energietransitie wordt ook aangesteld als projectleider
van het LWA Bouw en Techniek om de koppelkansen zo goed mogelijk te benutten.
Inzet is drie dagen in de week (960 uur) voor het LWA Bouw en Techniek en het LWA
Energietransitie gezamenlijk.
Financiering maatregelen 2020-2021: uit te werken op basis van de op te stellen
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De gemeente kan naast inzet van reguliere instrumenten en investeringen 20% van

plannen van aanpak

7

Pijler

2020

2021

Van school naar werk

PM

PM

Van werk naar werk

PM

PM

Aan het werk

PM

PM

Totaal

PM

PM

SLOTBEPALINGEN
• Aanpassen akkoord: Indien nodig kan de partnergroep Bouw en Techniek
besluiten het akkoord aan te passen. Het akkoord wordt schriftelijk bij addendum
aangepast en door alle partijen ondertekend. De programmaorganisatie van het
Leerwerkakkoord draagt zorg voor de opstelling van het addendum.
• Uitbreiden akkoord: De partnergroep kan besluiten het akkoord uit te breiden:
–

met andere initiatieven;

–

met aanvullende maatregelen (als gevolg van veranderende wetgeving,
experimenteerruimte, nieuwe geldstromen etc.)

De uitbreiding gebeurt schriftelijk zoals omschreven bij ‘aanpassen akkoord’.
• Opzeggen akkoord: Partners kunnen te allen tijde de samenwerking stopzetten. Partners die het akkoord wensen op te zeggen kondigen dit schriftelijk minimaal een half jaar
van tevoren aan voor de door de Partner aangegeven datum van opzegging en verplichten zich de voor het desbetreffende jaar overeengekomen afspraken na te komen.
• Vernieuwen akkoord: Tenminste een half jaar voor het aflopen van het akkoord,
zijnde 31 december 2024, neemt de partnergroep een besluit over het afsluiten van
een nieuw akkoord.
• Consultatie stuurgroep3: Voordat aanpassing (uitbreiding) van dit Leerwerkakkoord
plaatsvindt, wordt de stuurgroep voor het Leerwerkakkoord geconsulteerd.

Bij de start van het Leerwerkakkoord is gekozen voor een samenwerking in de vorm van een (nietformele) publiek-private samenwerking (PPS) en een overlegstructuur met een Stuurgroep, waarin
de bestuurders van de oorspronkelijke partners zijn vertegenwoordigd. De Stuurgroep monitort
de voortgang van het overall-LWA alsmede de diverse deel-LWA. De governance van het LWA is
momenteel in transitie. In 2020 zullen ook de partners van de nieuwe deel-LWA vertegenwoordigd
zijn in de Stuurgroep LWA.

3
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JOB KNOESTER
ALGEMEEN DIRECTEUR
ENDENBURG ELEKTROTECHNIEK

JAN ANKER
DIRECTEUR
MEERBOUW ROTTERDAM B.V.

JOB VAN ZOMEREN
DIRECTEUR
ERA CONTOUR / TBI BOUW                

EDWIN SUTTORP
DIRECTEUR BREMAN SERVICE ROTTERDAM &
DIRECTEUR BREMAN WONINGBEHEER REGIO ZUID-WEST - BREMAN

TIM WILLEMS
DIRECTEUR PLANMATIG ONDERHOUD
WILLEMS VASTGOEDONDERHOUD

TACO BRESSER
ALGEMEEN DIRECTEUR
BRESSER GROEP B.V.

HAROLD VREEBURG
DIRECTEUR HR
CROONWOLTER&DROS / TBI

GERARD BAC
DIRECTEUR
IBB KONDOR / VOLKERWESSELS

RICHARD DUBBELMAN
MANAGER PRODUCTIE
MAASMONDGROEP

ROB TUMMERS
DIRECTEUR KLANT EN MARKT
DURA VERMEER BOUW ZUID WEST B.V.

PETER VAN DEN HOOGEN
ADJUNCT DIRECTEUR BOUWEN OP MAAT
BAM

JASON BLACKMORE                  
DIRECTEUR
G&S VASTGOED

MARISKA VAN DER LAAN
MANAGER P&O
WOONBRON

DENNIS LAUSBERG
DIRECTEUR VASTGOEDONTWIKKELING EN -BEHEER
WOONSTAD ROTTERDAM

MAXIME VERHAGEN
VOORZITTER
BOUWEND NEDERLAND

EEF SMITS                   
REGIOMANAGER
TECHNIEK NEDERLAND

HENRIK STEVENS
DIRECTEUR
TECHNIEK COLLEGE ROTTERDAM

FRANK KNOTTER                   
DIRECTEUR
RIJNMOND BOUW B.V.

OLAF POLDERS
DIRECTEUR
STICHTING HAAGBOUW

HAMIT KARAKUS
VOORZITTER
BOUWPOWER / VNO-NCW WEST

MARINA SIEBKES
REGIOMANAGER
UWV WERKBEDRIJF   

BAS KURVERS
RICHARD MOTI
WETHOUDER BOUWEN, WONEN EN ENERGIETRANSITIE GEBOUWDE OMGEVING WETHOUDER WERK, INKOMEN EN NATIONAAL PROGRAMMA ROTTERDAM ZUID
GEMEENTE ROTTERDAM
GEMEENTE ROTTERDAM
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ROBERT JOOREN
AREA SALES MANAGER
RENEWI

21

Leerwerkakkoord Bouw en Techniek

22

