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DE SAMENWERKENDE
PARTNERS
Een netwerk van partners werkt samen in een werkgroep aan het realiseren van de
ambities binnen dit Leerwerkakkoord Transport & Logistiek, Personenvervoer en
Binnenvaart (hierna: LWA). De eerste stappen in deze samenwerking zijn gezet en
aansluiting van andere partijen binnen deze sectoren 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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TLN
ZADKINE
NEELE-VAT LOGISTICS
SECTORINSTITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK
STC GROUP
RET
BUREAU VOORLICHTING BINNENVAART
ALBEDA
UWV
GEMEENTE ROTTERDAM
Alle partners geven toegang tot de werkgevers in hun achterban.
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OVERWEGENDE DAT:
•	partners de ambities van het overkoepelende
Leerwerkakkoord, ondertekend op 5 februari 2019,

voor het bieden van voldoende en kwalitatief

onderschrijven en daar actief aan willen bijdragen;

sterk arbeidsaanbod. Hiermee verbeteren zij

•	het Leerwerkakkoord een integrale (investerings-)
agenda biedt met handelingsperspectief voor de
arbeidsmarkt van de regio Rotterdam-Rijnmond;
•	in het overkoepelende Leerwerkakkoord richtlijnen

het functioneren van de economie en gaat men
gezamenlijk de strijd tegen werkloosheid aan;
•	de doelgroep van dit akkoord alle inwoners van de
arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond betreft die

zijn opgesteld over de totstandkoming en wijze van

(gedeeltelijk) werkloos zijn, (bij)scholing nodig hebben

organiseren en uitvoeren van deelakkoorden;

of een nieuwe uitdaging zoeken;

• de driedeling: ‘Van school naar werk’, ‘Van werk naar
werk’ en ‘(weer) Aan het werk’ hierbij leidend is;
•	het overkoepelende Leerwerkakkoord de voorwaarden

•	op de korte termijn de huidige personeelstekorten
(en de gevolgen van de Corona crisis) een
belemmering vormen voor de ontwikkeling van de

creëert om intersectorale samenwerking te bevorderen

regio Rotterdam-Rijnmond en de sectoren Transport

en zodoende de maatregelen uit de onderliggende

& Logistiek, Personenvervoer en Binnenvaart;

deelakkoorden te versterken;
•	partijen uit dit Leerwerkakkoord zich committeren
aan de in dit akkoord geformuleerde ambities voor
de sectoren Transport & Logistiek, Personenvervoer

•	rekening gehouden wordt met de uitkomsten van
evaluaties en de veranderende omstandigheden
op de arbeidsmarkt;
•	we vanuit het reeds bestaande LWA Haven met

en Binnenvaart en deze samenwerking met de

het LWA Transport & Logistiek, Personenvervoer

onderstaande afspraken willen intensiveren, uitbreiden

en Binnenvaart gaan samenwerken. Deze twee

en toekomstbestendiger maken;

Leerwerkakkoorden zijn een samenwerkingsverband

•	partijen uit dit Leerwerkakkoord in de uitwerking

met 1 projectleider, 1 werkgroep en budget en

en uitvoering van de maatregelen waar mogelijk

1 clusterpartnergroep voor de monitoring van de

en relevant de koppeling maken met het

resultaten en doorkijk en ambities in de toekomst.

Leerwerkakkoord Haven. Beide akkoorden werken
samen vanuit één werkgroep en clusterpartnergroep;
•	partijen uit dit Leerwerkakkoord ook direct samen
werken met het Leerwerkakkoord MKB (MKB
Werkoffensief / HalloWerk) en waar nodig met
de andere akkoorden;
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•	partners een gedeelde verantwoordelijkheid dragen

REGIO RIJNMOND
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De regio Rijnmond beschikt over het meest krachtige

vertegenwoordigen sectoren waarin Nederland uitblinkt,

en veelzijdige logistieke ecosysteem van Nederland

ook wereldwijd. Om deze toppositie te behouden, is

vanwege de goede combinatie van zeehavenlogistiek

het van groot belang dat de sectoren goed inspelen

en nationale/vers distributie. De regio Rijnmond zal

op de nieuwste technologische ontwikkelingen. De

vanwege de aanwezigheid van de zeehaven ook op

sectoren omvatten transport, opslag en overslag van

de langere termijn aantrekkelijk blijven voor specifieke

goederen (weg, spoor, water inclusief binnenvaart, lucht),

distributiecentra/ warehouse, bijvoorbeeld gekoppeld aan

personenvervoer (taxi, touringcar, openbaar vervoer,

een relatief grote afvoer over zee. Ook scoort Rotterdam-

vliegtuig) en logistieke dienstverlening. De komende

Rijnmond op het thema arbeidsmarkt goed. Dit komt door

jaren zal de werkgelegenheid binnen de sectoren, zo is

het relatief grote reservoir aan arbeidskrachten en de

de verwachting, verder groeien. Ook het aantal vacatures

verschillende aanwezige logistieke opleidingen.

zal waarschijnlijk na 2021 weer gaan toenemen. De

Ondanks de omzetgroei van de afgelopen jaren, blijven

impact van corona is voor diverse deelsectoren zelfs

de marges laag in de sectoren. Langlopende contracten

positief qua werkgelegenheid. De toename ontstaat

in combinatie met stijgende kosten voor personeel

door uitbreiding en vervanging (flexibele contracten en

en brandstofprijzen (diesel) drukken de winst voor

vergrijzing). Transport en Logistiek, Personenvervoer

werkgevers in de sectoren. Vergrijzing en ontgroening

en Binnenvaart maakt 5 procent uit van het BBP (Bruto

leiden tot de noodzaak om goed te anticiperen op de

Binnenlands Product). Maar de daadwerkelijke bijdrage

toekomst. Daarbij leidt de aantrekkende economie

aan de economie is vele malen groter: zonder logistiek

tot meer concurrentie op de arbeidsmarkt. De

geen economie.

demografische verschuivingen en economische groei
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UITDAGINGEN

bieden ook goede kansen voor werkzoekenden,
Duidelijk is een stijgende vraag en een toenemende

werkenden uit andere sectoren en starters op de

werkgelegenheid in de sectoren Transport & Logistiek,

arbeidsmarkt.

Personenvervoer en Binnenvaart. Economische groei en
vervangingsvraag zorgt voor groei van aantal vacatures.
De grootste groei en de meeste vraag zit in functies op
mbo-niveau en hoger. Naar opleiding gekeken zien we
voor alle niveaus een opgaande trendlijn in vacatures.
Op hoger niveau speelt het vraagstuk van aantrekken
en behouden van hoger opgeleiden. Op alle niveaus
moet blijvend geïnvesteerd worden in een Leven Lang
Ontwikkelen en gedegen instroomtrajecten.
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Grootste uitdagingen in goederen- en personenvervoer

AMBITIE

•	Nieuwe werknemers in de sectoren Transport &

De partners hebben de gezamenlijke ambitie om zoveel

Logistiek, Personenvervoer en Binnenvaart laten

mogelijk mensen duurzaam aan het werk te helpen en

instromen en duurzaam inzetbaar aan het werk te

te houden binnen de sectoren Transport & Logistiek,

houden. Dan gaat het om het beantwoorden van

Personenvervoer en Binnenvaart. Ook zetten zij zich

de grote vraag naar personeel en om meer inzicht

in voor duurzame instroom, behoud van werk en

in veilig en gezond werken, in combinatie met

groei & ontwikkeling.

carrièremogelijkheden;
• Voor een hogere instroom vanuit het onderwijs of

de aankomende medewerkers in de sectoren zoals

onderwijs en opleidingen op de wensen vanuit het

studenten, uitkeringsgerechtigden (UWV en gemeenten)

bedrijfsleven van groot belang;

en zij-instromers, als de bestaande medewerkers in de

•	Het imago van de sectoren Transport & Logistiek,

arbeidsmarktregio Rijnmond. Werkgevers, opleiders en

Personenvervoer en Binnenvaart is voor verbetering

gemeenten investeren samen en verbinden beschikbare

vatbaar. Eventuele negatieve associaties moeten

oplossingen aan elkaar. Iedereen levert een inspanning.

omgevormd worden naar een positief beeld;

Het doel is om zoveel mogelijk mensen duurzaam aan

•	Werkgevers willen aantrekkelijker worden voor nieuwe
generaties medewerkers;
•	Bevorderen duurzame inzetbaarheid (DI) en behoud
van personeel in de sector;
•	Door de corona crisis is op de korte termijn behoefte
aan een netwerkstructuur die bestaat uit het
samenbrengen van werkgevers die minder of geen
(overschot) werk hebben met ondernemingen die juist
hard (tekort) mensen nodig hebben. Dit met als doel
om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden.
Op de lange termijn zullen er weer tekorten ontstaan
en dus meer behoefte aan nieuwe instroom.
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De doelgroepen waar dit akkoord zich op richt, zijn zowel

vanuit andere sectoren is een goede aansluiting van

het werk te krijgen en te houden. Per doelgroep wordt
afgestemd welke instrumenten – zoals werkplekken,
begeleiding, scholing etc. ingezet worden.

1.	LOOPTIJD AKKOORD
Dit akkoord gaat in op 27 november 2020 en wordt jaarlijks geëvalueerd, de einddatum
van dit akkoord is 31 december 2024.

2.	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. De gevolgen van de corona
crisis zijn hier expliciet onderdeel van. Daarom bevat het akkoord voor de jaren

Transport & Logistiek, Personenvervoer en Binnenvaart

PARTNERS ZIJN
ALS VOLGT
OVEREENGEKOMEN

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.

3.	MAATREGELEN
	
De hieronder geschetste ambities gelden voor de gehele looptijd van het akkoord
en lopen op. Er is de mogelijkheid om jaarlijks de kwantitatieve en de kwalitatieve
doelen bij te stellen op grond van realisatie en verwachtingen. Voor 2020 en 2021
zijn onderstaande doelen per pijler kort uitgewerkt.
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PIJLER 1
VAN SCHOOL
NAAR WERK

Automatisering en robotisering zorgen voor innovaties waardoor het werk verandert en
het onderwijs de studenten op een innovatieve wijze voorbereidt op de toekomst. Dit
gewijzigde beeld willen we graag breed delen met stakeholders in de regio.
Partners vormen publiek-private samenwerkingsconstructies, waarin structureel
wordt samengewerkt bij het opleiden van nieuwe medewerkers en het realiseren van
leeromgevingen die optimaal aansluiten op de huidige praktijk en de werkomgeving van
de toekomst. Dat geldt voor deze pijler maar ook voor de pijlers van werk naar werk en
(weer) aan het werk.
De veranderingen binnen de sectoren zullen, door bovenstaande ontwikkelingen, leiden
tot een behoefte aan her- bij- en omscholing. Het is en blijft nodig om een zo concreet
mogelijk perspectief op werk te bieden en te behouden in de eigen of een andere (deel)
sector binnen de Transport & Logistiek, Personenvervoer en Binnenvaart.
Om deze ambitie te verwezenlijken, spreken we (naast de ambities in het LWA Haven)
het volgende af:
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Doel: Partners willen de sector aantrekkelijk houden voor nieuwe instroom.

PARTNERS ZETTEN ZICH IN OM HET
REËLE BEELD VAN DE SECTOREN
TRANSPORT EN LOGISTIEK,
PERSONENVERVOER EN BINNENVAART
VOOR POTENTIËLE STUDENTEN EN
WERKNEMERS TE VERSTERKEN.
Concreet betekent dit het volgende:
•	Partners zetten zich gezamenlijk in om een beeld van de (deel) sectoren te vormen,
gericht op onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst.		
		
Het toekomstbeeld per (deel) sector dient begin 2021 gereed te zijn. Daarna wordt aan
de hand van dit beeld een marktactieplan voor het kalenderjaar 2021 opgesteld. Het
marktactieplan omvat activiteiten gericht op het delen van het beeld bij werkgevers,
basisscholen, vmbo en voortgezet onderwijs. Voorbeelden zijn het deelnemen
(uitbreiden of nieuwe campagnes) aan Skills Navigator, Wereldhavendagen,
Dag van de Logistiek etc.
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2

PARTIJEN VORMEN PUBLIEK-PRIVATE
SAMENWERKINGSCONSTRUCTIES,
WAARIN STRUCTUREEL WORDT
SAMENGEWERKT BIJ HET OPLEIDEN
VAN NIEUWE MEDEWERKERS EN HET
REALISEREN VAN LEEROMGEVINGEN DIE
OPTIMAAL AANSLUITEN OP DE HUIDIGE
PRAKTIJK EN DE WERKOMGEVING
VAN DE TOEKOMST.
Concreet betekent dit het volgende:
•	Samenwerken aan de nieuwe STC-opleiding “Entree tot de Haven” waarbij voor
jongeren op mbo-niveau 1 wordt ingezet op aansluiting op de arbeidsmarkt (Haven
en de Logistieke sector) en het verbeteren van de doorstroom naar mbo-niveau 2
opleidingen. Deze nieuwe opleiding van STC wordt in samenwerkingsverband met
Zadkine Startcollege en diverse werkgevers vormgegeven.
•	Participeren in onderdelen van het landelijke (25 partijen) project “Sharehouse”
(warehouse van de toekomst) De STC Group heeft hiervoor een praktijkruimte
“lnnovation learning lab” ingericht waarbij o.a. door middel van nieuwe
magazijntechnologieën logistieke mensen nieuwe vaardigheden kunnen aanleren).
•	Samenwerking van STC Group en STL met de Greenery aan een maatwerk
logistiek opleidingstraject. Gedurende de komende vijf jaar (2020-2025) worden
100 studenten opgeleid.
•	Jaarlijks wordt door de partners een scholingsbijeenkomst georganiseerd voor
praktijkopleiders. Ten behoeve van het verzorgen van actueel, toekomstgericht
onderwijs bestaat de formatie docenten voor minimaal 30 procent uit docenten
met een recente werkervaring in het bedrijfsleven of is daar nog werkzaam
(hybride constructie).
•	De partners uit dit akkoord bieden samen met Deltalinqs, als onderdeel van het
LWA Haven, 300 studenten die hun opleiding met goed gevolg afronden een
carrièrestartgarantie (afstemming aantallen opleidingsplaatsen op beschikbare
baanopeningen). Het aantal wordt verdeeld over 2021 en 2022 volgens de
normering 150 (niveau 2), 100 (niveau 3) en 50 (niveau 4).
• Bureau Voorlichting Binnenvaart (i.s.m. de gemeente Rotterdam) gaat trajecten
inrichten (onderdeel actieprogramma “Alle hens aan dek!”) waarbij STC Group
25 matrozen en 5 schippers per jaar gaan opleiden. Ook wordt het praktijkexamen
matroos meer ingezet. Deze zijn ook gericht op de pijler (weer) aan het werk.
•	De BREXIT kan leiden tot extra vraag naar declaranten (wanneer voor de handel
met het Verenigd Koninkrijk ook weer aangifte moet worden gegaan bij de douane).
Er komt een verkenning met traject Landelijk UWV en samenwerking zoeken met
de ondernemersvereniging. STC Group (regionaal) en/of Fenex (landelijk)
verzorgen de bijpassende opleidingen.
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tussen onderwijs en werkgevers. In het paspoort staan kerntaken, werkprocessen
en competenties beschreven. Die kunnen worden afgestempeld in overleg tussen
student, werkgever en opleiding. Minimaal vijf werkgevers en tien studenten nemen
hieraan deel. Dit initiatief wordt ook aangesloten op de het landelijke project van
TLN en STL met betrekking tot het Skillspaspoort.
• TLN en VNO NCW verkennen samen met de Hogeschool Rotterdam een hbo
MKB-route, waarbij leerlingen vanuit het Mbo en Havo een vervolg leer/werktrajecten
op hbo-niveau kunnen doen bij een carrousel van bedrijven. Deze hbo MKB route
wordt, indien hier akkoord op is, mede gefinancierd met middelen van SOOB
(het O&O fonds van de sector Beroepsgoederenvervoer). Na de verkenning en
akkoord zal er een pilot plaatsvinden in de regio Rotterdam-Rijnmond.
•	TLN, STL en Deltalinqs verkennen de mogelijkheid van een speciale
BBL havengroep vanuit de STL organisatie.
De onderwijsinstellingen worden ondersteund in het betrekken van het bedrijfsleven
ten behoeve van het leveren van (extra) plekken voor stages en leerbanen.
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•	Zadkine introduceert (als pilot) het “logistiek-paspoort”. Dit stimuleert co-creatie

PARTIJEN ZETTEN IN OP HET VERHOGEN
VAN DE FLEXIBILITEIT BINNEN DE
OPLEIDINGEN ZODAT SNEL INGESPEELD
KAN WORDEN OP VERANDERENDE
VRAAG, WAARDOOR ER EEN CONCREET
PERSPECTIEF OP WERK IS TE BIEDEN.
Concreet betekent dit het volgende:
• STC biedt om-, her- en bijscholingsopleidingen aan die leiden tot (deel) certificaten
en worden verzorgd in dag- en avondvarianten. Voorbeelden zijn opleidingen in
de logistiek en supply chain, logistiek en havenoperationeel, rijn- binnenvaart en
zeevaart en meet- en regeltechniek.
• Naast de activiteiten van het STC bieden ook de andere ROC’s als Albeda en
Zadkine opleidingen aan in het licht van transport en logistiek. Deze opleidingen
worden ook ingezet voor om, her en bijscholingsactiviteiten die van toegevoegde
waarde zijn voor deze sectoren.
• De ROC’s zetten daarnaast in op het verhogen van de flexibiliteit binnen de
opleidingen. De partners binnen dit akkoord en het Leerwerkakkoord overkoepelend
maken hier een apart actieplan voor. Hierin wordt direct samengewerkt met de pilot
Flexibel MBO.
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PIJLER 2
VAN WERK
NAAR WERK

De verwachting is niet dat er minder banen komen, maar wel dat het werk verandert,
waarvoor andere vaardigheden nodig zijn. Het gaat er vooral om dat de huidige
werknemers mee worden genomen in de ontwikkelingen en zich om- of bij te laten
scholen. En dat het zij-instromers uit andere sectoren makkelijker wordt gemaakt om de
overstap naar de sectoren Transport & Logistiek, Personenvervoer en Binnenvaart te
maken. Om deze ambitie te verwezenlijken spreken we het volgende af:

1

PARTNERS SPREKEN AF OM HUN KENNIS
EN KUNDE OVER EEN STRATEGISCHE
PERSONEELSPLANNING UIT TE
WISSELEN EN DE WERKNEMERS MEER
PERSPECTIEF TE BIEDEN DOOR
BREDERE BENADERING
Concreet betekent dit het volgende:

Transport & Logistiek, Personenvervoer en Binnenvaart

Doel: behouden huidig personeel en ook zijinstroom vanuit andere sectoren faciliteren.

•	Partners verkennen en onderzoeken de mogelijkheden voor meer
“ontwikkelperspectief” in de sectoren. Hier lopen al programma’s en het LWA
ondersteunt in het nog beter bereiken van de medewerkers en mogelijke zijinstromers. Het concept “ontwikkelsporen” dient hierin te worden meegenomen.
De partners investeren samen en verbinden beschikbare oplossingen. Zowel
werkzoekenden, medewerkers als studenten werken aan hun arbeidsontwikkeling
met duurzaam betaald werk als doel. Per doelgroep wordt afgestemd welke
instrumenten – zoals werkplekken, begeleiding, scholing etc. ingezet worden. Met de
ontwikkelsporen bieden werkgevers mensen nog meer perspectief en committeren
hen langer in een sector te blijven werken.
• Er wordt ingezet op deelcertificaten waarmee het mogelijk is om aan het werk te
gaan/blijven zonder dat de gehele opleiding al is afgerond.
•	Albeda en Zadkine hebben expertise in het begeleiden van doelgroepen zonder
startkwalificatie naar een startkwalificatie of werk. Extra aandacht voor oudere
medewerkers (45+) welke vaak geen startkwalificatie hebben op niveau 2,
onderzoek naar samenwerking met de startcolleges en ROC’s, inzetten op duurzame
inzetbaarheid en vitaliteit. Voorgaande moet resulteren in een Pilot, startend met een
klas van 20 mensen.
• Aansluiten bij het programma STL BKS (Beroepskwalificatie Structuur) Logistiek,
voor medewerkers zonder startkwalificatie die werken bij SOOB-bedrijven (Stichting
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer). Met deze door
de branche erkende waardering kunnen werknemers aantonen dat zij bepaalde
werkprocessen in de logistiek beheersen. Zo ontstaat aan de ene kant een mooie
opstap naar ontwikkeling voor de werknemer. Aan de andere kant zetten werkgevers
hiermee in op behoud van personeel, kwaliteit van werken, duurzame inzetbaarheid
en goed werkgeverschap.
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•	Aansluiten bij het programma STL Pitstop, waarin medewerkers vanuit het
beroepsgoederenvervoer enthousiast gemaakt worden tot loopbaanontwikkeling
en opleidingen. Pitstop geeft werknemers in de sector inzicht in en informatie over
de eigen arbeidsmarktsituatie, ontwikkelingsmogelijkheden en inzetbaarheid. De
portal biedt ook toegang tot een uitgebreid palet aan offlinediensten van STL zoals
loopbaanbegeleiding, opleidingsadvies en subsidie. Belangrijke thema’s zijn: gezond
en energiek werken, geld, groei en ontwikkeling en werk en privé in balans. Op
basis van deze thema’s heeft de individuele werknemer zelf de regie over zijn of
haar loopbaan. Medewerkers kunnen € 1.000,- subsidie krijgen voor een opleiding.
Om beter te worden in het werk, of om misschien wel iets heel anders te gaan doen
binnen of buiten de sector.
•	Het STL Mobiliteitscentrum en het Leerwerkloket in de regio Rijnmond werken
samen om medewerkers van en naar de sector beroepsgoederenvervoer te
begeleiden naar nieuw werk door middel van het faciliteren van loopbaanadvies en
begeleiding van om-, her- en bijscholingsvraagstukken.
• Voor het zijinstroom programma van beroepschauffeurs van STL wordt
een intersectorale aanpak ontwikkeld voor de overstap naar de sector
beroepsgoederenvervoer. Het plan is dat deze intersectorale aanpak ook ingezet
wordt voor logistieke functies met behulp van om- en herscholingsmiddelen vanuit
Rotterdam en de regio.
•	De pilot Flexibel MBO voor het opleiden en ontwikkelen van logistieke vakmensen
(Zadkine). Het samenwerkingsverband bestaat uit Zadkine als penvoerder en
trekker. ROC Amersfoort, Noorderpoort, Technicom en Randstad participeren
als meewerkende partners. Het samenwerkingsverband stelt zich tot doel een
leerarrangement te ontwikkelen voor de opleidingen logistiek medewerker en
logistiek teamleider, dat een brug slaat tussen informeel en formeel leren, door
nieuwe en innovatieve lesmethodes te gebruiken die aansluiten bij de doelgroep
van werkenden en werkzoekenden. De te ontwikkelen flexibele en toekomstgerichte
onderwijsprogramma’s zijn gericht op het behalen van een volledig mbo-diploma,
maar ook modulair te volgen.
•	In gezamenlijkheid met STL en TLN wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van
Skillskompas. Dit kompas helpt de medewerkers binnen en buiten de sector inzicht
te geven in welke skills voor welke functie nodig zijn. Daarnaast maakt dit kompas
ook zichtbaar welke skills op termijn mogelijk overgenomen wordt of veranderen
door (door)ontwikkeling van bijvoorbeeld IT en/of robotisering.
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• Extra aandacht voor behoud van personeel voor de sectoren;
•	Onderzoek naar de inzet van ontwikkelvouchers en loopbaanoriëntatie en
het doorvoeren, waar mogelijk, van verbeteringen in proces, bereiken van
de doelgroepen en resultaat;
•	Implementatie ontwikkelspoor waarbij mensen perspectief krijgen op een loopbaan
in de genoemde sectoren;
•	500 opleidingssubsidies voor beroepsgoederenvervoer vanuit programma
Pitstop worden beschikbaar gesteld door STL gedurende de looptijd.;
•	Bewustwording in LLO voor werkgevers. Partners kunnen deelnemen aan het
platform kennisdeling LWA, waarin o.a. aandacht is voor Leven Lang Ontwikkelen
en Sociale Innovatie
• Vanaf 2021 start jaarlijks een klas binnen de pilot flexibel MBO
(de klas mag een combinatie zijn tussen werkzoekenden en werkenden);
•	In samenwerking met het Sector instituut Transport en Logistiek (STL) zij-instroom
trajecten organiseren voor vrachtwagenchauffeurs (gedeeltelijk gefinancierd
door O&O). Twee meetings/events per jaar voor de regio Rijnmond
(voldoende vacatures versus passende kandidaten);

Transport & Logistiek, Personenvervoer en Binnenvaart

DE RESULTATEN VAN DE MAATREGELEN ZIJN:

•	In samenwerking met de Rotterdamse Electrische Tram (RET) trajecten
organiseren voor:
- 2 x 20 BBL-buschauffeur per jaar (mbo 2) via STC
- 5 x 8 trambestuurder per jaar (mbo 2 incl. B-rijbewijs), interne opleiding
- 3 x 8 metrobestuurder per jaar (mbo 3 incl. B-rijbewijs), interne opleiding
- 3 x 8 controleur Openbaar Vervoer/BOA (bij voorkeur mbo 3 incl. B-rijbewijs),
interne opleiding
- Monteurs techniek o.a. Mechatronica mbo 3.
Deze twee laatste initiatieven zijn ook gericht op de pijler Aan het werk.
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PIJLER 3
AAN HET
WERK!

mensen een duurzame en passende werkplek op de arbeidsmarkt krijgen en
ondersteunen hen daarbij. Voor kwetsbare groepen zorgen we voor een gerichte
aanpak.
Gezien de overlap in de nodige kandidaat profielen tussen het LWA Transport &
Logistiek, Personenvervoer en Binnenvaart en het LWA Haven zullen deze maatregelen
door partners uit beide LWA’s gezamenlijk worden opgepakt. Om de ambitie van de
partners te realiseren, spreken we het volgende af:

1

WERKGEVERS BIEDEN UITKERINGSGERECHTIGDEN DIE ZICH SUCCESVOL
PRESENTEREN ALS POTENTIËLE
WERKNEMERS, EEN BAAN AAN.
Concreet betekent dit het volgende:

Transport & Logistiek, Personenvervoer en Binnenvaart

Doel: iedereen die kan werken, doet mee. We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk

• Gemeente Rotterdam en het UWV bieden via respectievelijk “HalloWerk” (hier zijn
de kandidaten in profielen ingedeeld) en “Werk.nl” servicegerichte dienstverlening
aan om succesvolle matches tot stand te brengen tussen de werkgevers en de
werkzoekenden.
•	Met het MKB-Werkoffensief zet MKB Rotterdam-Rijnmond zich samen met
de gemeenten Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Nissewaard, actief in
om ondernemers en werkzoekenden bij elkaar te brengen. Door job-coaching
en functiegerichte scholing een fundamenteel onderdeel te laten zijn van het
proces, wordt de kans op een duurzame plaatsing vergroot. Kansen bieden voor
werkzoekenden op een baan, kansen voor de MKB-ondernemer om te groeien.
•	Gemeente Rotterdam draagt er zorg voor dat de verschillende, door de gemeente
ingekochte arrangementen en instrumenten (o.a. job coaching), in beeld en flexibel
beschikbaar zijn op maat van de kandidaat.
•	Werkgevers in de sectoren staan garant voor het creëren van garantiebanen (Een
baan bij een reguliere werkgever, bedoeld voor werknemers met een verminderde
loonwaarde die in het doelgroepenregister staan / voor minimaal 12 uur per week en
6 maanden aaneengesloten / met een proefplaatsing van maximaal twee maanden).
Gemeente Rotterdam en het UWV adviseren hierbij en leveren inspanning om
deze banen in te vullen met passende kandidaten. Per jaar worden gezamenlijk 20
garantiebanen gecreëerd.
•	Er wordt aansluiting gezocht bij de pilots Praktijkleren waarin de werkzoekende
op basis van de vraag van het (leer)bedrijf en de persoonlijke mogelijkheden aan
de slag gaat met onderdelen en werkprocessen van een mbo-opleiding. Voor
de vaardigheden die hij in de praktijk van het leerbedrijf opdoet, ontvangt hij een
praktijkverklaring. En aansluiting bij BKS Logistiek vanuit STL, waarbij certificaten
met branchewaardering worden afgegeven.
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•	Gemeente Rotterdam zet, indien nodig en gewenst, na plaatsing tijdelijk een
jobcoach in voor begeleiding, dit is maatwerk en mede afhankelijk van de coaching
die het bedrijf zelf kan bieden.
•	De positieve ontwikkelingen in de arbeidsmarkt van de afgelopen jaren zorgen
ervoor dat nu ook andere doelgroepen aan bod kunnen komen, zoals statushouders,
jongeren (en vijftig plussers). Dit zal de projectleider verder uitwerken in het
Plan van Aanpak.
• Als uitwerking van dit LWA gaat Neele-Vat (i.s.m. de Gemeente Rotterdam)
een businesscase uitwerken voor loodsmedewerker, Inclusief het concept
“ontwikkelspoor”, pilot 1 groep.

DE RESULTATEN VAN DE MAATREGELEN ZIJN
• 150 mensen stromen uit de bijstand en UWV Regio Rijnmond naar de sectoren
Transport & Logistiek, Personenvervoer en Binnenvaart;
•	25 tot 50 werkzoekenden per jaar volgen een (beroeps) opleiding. Extra aandacht
voor kwetsbare doelgroepen (statushouders, jongeren en vijftig plussers). Iedereen
die kan/ wil werken is welkom, kijkend naar voorkomen uitval en extra aandacht..
•	Meer aandacht voor goed werkgeverschap en duidelijk beeld van werk in de
Binnenvaart.

2

KANDIDATEN WORDEN VOORBEREID
OP HET WERKENDE LEVEN
Concreet betekent dit het volgende:
•	Om een betere match tussen kandidaat en werkgever te maken, streeft de gemeente
Rotterdam naar meer inzicht in de bestanden middels “kandidaat profielen”. De
kandidaten zijn ingedeeld in een profiel (welke type mens is het) en de kansrijke
beroepen zijn geclusterd (wat het werk kenmerkt). Dit geeft inzicht in de kansen
op de arbeidsmarkt waardoor een betere match kan worden gerealiseerd.
•	Creëren mogelijkheden voor opstapbanen, dit zijn toegankelijke beroepen in
de sectoren. TLN stimuleert hun leden om voor werkzoekenden opstapbanen
beschikbaar te stellen.
•	Partners benutten de gezamenlijke opleidingsinfrastructuur waarbij werkzoekenden
praktijkgericht kunnen kennis maken met en geschoold worden voor werken in
de sectoren.
•	De partners verzorgen “voorschakel trajecten” waarbij de potentiële werknemers
kennis maken met de sectoren en worden “klaargestoomd” voor instroom bij een
werkgever (bv. op tijd komen/ op tijd gaan, werken in groepsverband, aannemen
van opdrachten, wat zijn de sterke punten);
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een jobcoach in voor begeleiding. Dit is maatwerk en mede afhankelijk van de
coaching die het bedrijf zelf kan bieden.
•	Gemeente Rotterdam zorgt ervoor dat de verschillende, door de gemeente
ingekochte arrangementen en instrumenten (waaronder ook taaltrajecten en
schulddienstverlening) t.b.v. arbeidsontwikkeling en participatie/ re-integratie,
in beeld en flexibel beschikbaar zijn op maat van de kandidaat.

DE RESULTATEN VAN DE MAATREGELEN ZIJN
•	Naar behoefte (maatwerk, in overleg met de mogelijkheden van de werkgever)
worden jobcoaches beschikbaar gesteld door Gemeente en UWV
(tot maximaal 3 maanden na plaatsing);
•	We voeren pilots uit voor nieuwe instromers die passende begeleiding krijgen
zoals coaching on the job;
• 25 extra mensen stromen uit.

Transport & Logistiek, Personenvervoer en Binnenvaart

•	Gemeente Rotterdam zet, indien nodig en gewenst, voor, tijdens en na het traject
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1. SOCIAL RETURN (BIJVANGST)
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 LWA in

Transport & Logistiek, Personenvervoer en Binnenvaart

ORGANISATIE

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.

2. ORGANISATIE UITVOERING MAATREGELEN
Om de genoemde maatregelen uit te voeren, wijzen de partners gezamenlijk
een projectleider aan.
•	De projectleider krijgt, indien gewenst, mandaat om namens de partners
de maatregelen uit te voeren;
•	Partners richten een werkgroep in om over de voortgang van de uitvoering van
de maatregelen af te stemmen en wijzen uit hun midden een voorzitter aan;
• De werkgroep is verantwoordelijk voor de aansturing van de projectleider;
• Het overleg wordt voorbereid (agenda en besluitpunten) door de projectleider;
•	De projectleider rapporteert periodiek over de uitvoering van de maatregelen aan
de programmamanager (en daarmee aan de stuurgroep) van het Leerwerkakkoord;
•	Productie van communicatiemiddelen en communicatie-activiteiten geschieden op
basis van de centraal afgestemde communicatiestrategie en gestandaardiseerde
formats, in afstemming met het programmateam van het Leerwerkakkoord;
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•	Er is een kans dat de maatregelen die zijn afgesproken in het LWA voor de
Rotterdamse Haven en het akkoord voor de sectoren Transport & Logistiek,
Personenvervoer en Binnenvaart elkaar versterken. Voor de uitwerking van de
acties de samenwerking zoeken met andere LWA’s (op activiteit niveau en sector
overstijgend).
Dit Leerwerkakkoord is de basis voor een door de projectleider en de partners uit te
werken Plan van Aanpak, waarin wordt geconcretiseerd en gekwantificeerd is welke
partner zich waarvoor inzet.

3. 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 Leerwerkakkoord is ontwikkeld;
•	Partners gebruiken data-analyses voor slimmere vormen voor matching,
binden en boeien van talent.

4. FINANCIERING MAATREGELEN
Partners komen overeen de aan de uitvoering van het Leerwerkakkoord Transport &
Logistiek, Personenvervoer en Binnenvaart verbonden kosten gezamenlijk te dragen,
dit kan zowel in cash als in kind.
De projectleider van het LWA Haven wordt ook aangesteld als projectleider van het LWA
Transport & Logistiek, Personenvervoer en Binnenvaart. Deze twee  LWA’s zijn een
samenwerkingsverband met 1 projectleider, 1 projectteam en budget en 1 partnergroep
voor de monitoring van de resultaten en doorkijk en ambities in de toekomst.
De projectleider stelt jaarlijks samen met alle partners een projectplan met begroting op,
waarin de prioriteiten en investeringen voor het komende jaar worden vastgelegd. Dit
plan en begroting wordt afgestemd met de programmamanager LWA 1. Hierbij worden
bijdragen als ‘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 gemeente kan naast
inzet van reguliere instrumenten en investeringen 20% van de totale begroting in cash
bijdragen. Hoe die wordt ingezet, wordt met de partners afgestemd.
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Leerwerkakkoord en dat is ook opgenomen in de begroting 2019-2022. Er is meerjarig
in totaal € 8 mln. begroot voor het Leerwerkakkoord, te weten € 2 mln. voor 2019 en €
3 mln. per jaar voor 2020 en 2021. Ongeveer een derde van dit budget wordt ingezet
voor de programma-organisatie en ondersteuning van het LWA, het overige deel van
het budget is beschikbaar voor de uitvoering van afspraken binnen de deel LWA. Er is
sprake van coproductie en cofinanciering met de deelnemende partners uit onderwijs
en bedrijfsleven. In het overall Leerwerkakkoord zijn hierover afspraken gemaakt op
hoofdlijnen; de concretisering vindt plaats op het niveau van de deel LWA. 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 gemeente kan naast inzet van reguliere
instrumenten en investeringen 20% van de totale begroting in cash bijdragen. Hoe die
wordt ingezet wordt met de partners afgestemd.
Financiering maatregelen 2021: uit te werken op basis van de op te stellen plannen
van aanpak
Pijler
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In het coalitieakkoord van de gemeente Rotterdam is geld gereserveerd voor het

2021

Van school naar werk

PM

Van werk naar werk

PM

Aan het werk

PM

Totaal
Noot: De begroting is tentatief, op jaarbasis en gebaseerd op alle acties die in het
akkoord worden genoemd. Niet alle acties worden elk jaar tegelijk of door elke partner
uitgevoerd.

5. SLOTBEPALINGEN
• Aanpassen akkoord: Indien nodig kan de partnergroep Transport & Logistiek,
Personenvervoer en Binnenvaart 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.

1

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). nieuwe deel-LWA vertegenwoordigd zijn in de Stuurgroep LWA.
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•	
Uitbreiden akkoord: De werkgroep kan besluiten het akkoord uit te breiden:
o met andere initiatieven;
o m
 et 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 werkgroep een besluit over het afsluiten van
een nieuw akkoord.
•	
Consultatie stuurgroep 2: Voordat aanpassing (uitbreiding) van dit Leerwerkakkoord
plaatsvindt, wordt de stuurgroep voor het Leerwerkakkoord geconsulteerd.

2

Bij de start van het Leerwerkakkoord is gekozen voor een samenwerking in de vorm van

een (niet-formele) 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
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nieuwe deel-LWA vertegenwoordigd zijn in de Stuurgroep LWA.
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