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Werk naar Werk,    

Minister Asscher roept werkgevers en werknemers 

op snel te komen met sectorplannen. ‘Plannen uit de 

sector zelf zijn noodzakelijk om mensen aan het werk 

te krijgen en te houden. Ik wil mensen écht aan het 

werk krijgen, dat kan alleen samen met werkgevers 

en werknemers.’ In Nederland bestaan inmiddels 

verschillende landelijke netwerken om intersectorale 

mobiliteit te bevorderen. 

Minister Asscher: “Ambitieuze plannen die leiden 

tot meer werk of stageplekken voor jongeren, 

behoud van vakkrachten en de begeleiding van met 

ontslag bedreigde werknemers naar nieuw werk, 

krijgen voor de helft financiële bijdrage van de 

overheid. Het gaat om gezamenlijke plannen van 

werkgeversorganisaties en betrokken vakbonden. 

Invoering van de VUT en maatregelen om werk-

nemers minder uren te laten werken, komen niet 

in aanmerking voor cofinanciering.”

Landelijke netwerken
In Nederland bestaan verschillende landelijke 

netwerken om intersectorale mobiliteit te 

bevorderen. Twee bekende 

voorbeelden daarvan zijn PUUR 

Netwerken en het Landelijk 

Poort-wachtercentrum (PWC). 

Organisaties die zijn aangesloten 

bij de netwerken intersectorale 

mobiliteit, openen hun deuren 

voor elkaars werknemers en 

bieden onder andere 

oriënterende stages. Zo is bijvoorbeeld een 

voedingsassistente in de beveiliging terecht 

gekomen en een verpleegkundige als zwem-

instructeur aan de slag gegaan.

werkt!

Op 19 juni jl. beschrijft Minister Asscher in een brief 

aan de Tweede Kamer de voorwaarden voor de 

sectorplannen. Het gaat hierbij om een concrete 

uitwerking van de afspraken in het Sociaal Akkoord 

dat in april is afgesloten met sociale partners. Hierin 

hebben sociale partners en overheid afspraken 

gemaakt over vernieuwing van  

de sociale zekerheid en een 

grotere verantwoordelijkheid van 

sociale partners bij transitie-

vraagstukken. Dan gaat het om 

scholing en begeleiding naar 

ander werk en inzet voor 

duurzame inzetbaarheid. Het 

creëren van bruggen tussen 

sectoren is daarbij een belangrijke opgave. Het 

Ministerie van Sociale Zaken ziet daarbij ook een rol 

weggelegd voor regionale werkgeversnetwerken, 

eventueel in combinatie met transfercentra.

Organisaties openen  

hun deuren voor 

elkaars werknemers
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PUUR Netwerken is een landelijk netwerk, waarin 

de deelnemers samen met elkaar werken aan 

arbeidsmobiliteit. PUUR Netwerken wordt ingezet 

bij boventalligheid, verzuim, re-integratie of 

vrijwillige mobiliteit. Er worden vacatures, klussen, 

kandidaten en informatie uitgewisseld. Ook worden 

er gezamenlijke projecten uitgevoerd, zoals de Dag 

van de Mobiliteit en een gezamenlijk scholings-

aanbod. De netwerken bestaan uit grote bedrijven 

en organisaties uit verschillende sectoren.

Regionale Poortwachtercentra
Het Landelijk Poortwachtercentrum (LPWC) 

verbindt de regionale Poortwachtercentra (PWC): 

dat zijn netwerken van werkgevers waarbinnen zij 

werknemers uitwisselen en kennis op het gebied 

van personeels-/HR-zaken. Ze hebben een sterke 

regionale basis, en 

ieder Poortwachter-

centrum heeft een 

andere werkwijze. 

Oorspronkelijk zijn  

de PWC’s ontstaan 

vanuit de re-

integratiegedachte: het herplaatsen van arbeids-

ongeschikte werknemers binnen het netwerk. 

Inmiddels vindt uitwisseling van werknemers en 

kennis in een veel breder kader plaats.

ACE Integraal Netwerkmodel
Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse 

zaken (BZK) heeft het Poortwachtercentrum ACE 

West-Brabant het ACE Integraal Netwerkmodel 

ontwikkeld. Hierin werken werkgevers, dienst-

verleners en het ACE Transfercentrum samen  

aan duurzame arbeidsparticipatie in de regio. 

Tegelijkertijd is aan PUUR gevraagd om de 

regionale netwerken in het land in kaart te brengen. 

Ook heeft BZK verzocht de mogelijkheden van 

samenwerking te verkennen om te komen tot een 

landelijk netwerk van werkgeversnetwerken. 

Hierbij wordt het ACE Integraal Netwerkmodel  

als voorbeeld gezien. 

SZW heeft aangegeven ruimte te willen zoeken  

om de start van een aantal (circa 10) regionale 

transfercentra te stimuleren, naar analogie van het 

ACE Integraal Netwerkmodel. Voorwaarde daarbij 

is in ieder geval draagvlak in de regio en een zekere 

uniformiteit in de te hanteren werkwijzen. Minister 

Asscher heeft op 6 juni jl. het Transfercentrum van 

ACE West-Brabant geopend. De ervaringen daar 

geven voeding aan de gedachten over de vorm en 

inhoud van op te zetten transfercentra. Pas in de 

praktijk zal blijken hoe een en ander het beste 

werkt. 

Werkgever stelt budget beschikbaar
Zo is men in West-Brabant inmiddels afgestapt  

van het idee kandidaten in dienst te laten treden  

van het Transfercentrum. De aanmelding loopt nu 

via de werkgever, die ook een budget (rugzakje) 

beschikbaar stelt: deels voor de instandhouding  

van het netwerk (organisatiekosten), deels voor 

regievoering/begeleiding en deels voor scholing/

begeleiding. 

Daarmee ontstaat ook de mogelijkheid dat een 

medewerker die een afkoopsom ontvangt, zichzelf 

bij het Transfercentrum meldt en toegang krijgt.  

Er wordt een minimumbedrag gehanteerd om te 

voorkomen dat werknemers het Transfercentrum  

instromen zonder enig budget voor scholing/

begeleiding. Hiermee is het doel: duurzame 

arbeidsparticipatie met behulp van scholing/

begeleiding/werkervaring/inkomen. Belangrijk 

uitgangspunt is dat ACE noch het Transfercentrum 

zelf trajecten uitvoert. Het is duidelijk een 

netwerkmodel en geen dienstverleningsmodel.  n

het doel is duurzame 

arbeidsparticipatie

Mandy de Koning

Voorzitter PWC Midden-Brabant Werkt!


