
VNG en de Banenafspraak: 

Gemeente Zaanstad en Werkom werken als eenheid aan 

participatie

De afdeling Werk van de gemeente Zaanstad, de afdeling Werk van de gemeente Purmerend en 

het werkbedrijf Werkom fuseren tot één nieuwe organisatie. Doel: Zoveel mogelijk werk creëren, 

passend bij de mensen die op weg zijn via een broodbaan naar de droombaan. 

Lodewijk en Marcel vertellen over de gezamenlijke aanpak van de gemeente en Werkom. Beiden zijn 

gedreven zitten vol met ideeën, overtuigingen en vooral ook met energie. “Het roer moet om: het 

oude denken gaan we vertalen naar een nieuwe manier van kijken naar onze mensen en naar werk. 

Dit vraagt niet alleen iets van onze organisaties, maar ook van de markt om ons heen. Immers, we 

hopen toch dat daar de meeste mensen uiteindelijk terecht gaan komen,” zegt Marcel. 

Werk 

Op bestuurlijk niveau heeft de gemeente Zaanstad de handen op elkaar gekregen.  In het 

coalitieakkoord staat letterlijk: Wij staan voor een inclusieve samenleving, waar iedereen met of 

zonder beperking mee kan doen in de samenleving. En dan is het ook belangrijk dat je zelf ook een 

voorbeeldwerkgever bent zegt Lodewijk, strategisch adviseur Maatschappelijke Ontwikkeling bij de 

gemeente Zaanstad. “Het kan nog beter, maar we zijn goed op weg!” Zaanstart is het project 

waarmee Zaanstad zelf invulling geeft aan de opgave. Zo bestaat een derde van de formatie bij de 

afdeling Wijkbeheer en Onderhoud uit medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. “We 

helpen hen weer aan ritme en aan werkervaring. Ze dragen bij aan het realiseren van de Burendag, 

de Open dag voor Havens & Vaarwegen en aan de Campagne “Stop jij voor rood licht?” De uitdaging 

blijft wel om voldoende begeleiding te kunnen blijven bieden. Er is soms sprake van schaarste in de 

capaciteit voor interne begeleiding. Dat komt het werk én de kandidaten dan weer niet ten goede.  

Goed samenspel 

De gemeente Zaanstad en Werkom richten zich vooral op een nieuwe manier van kijken naar het 

werk dat je als gemeente beschikbaar hebt en hoe je dat zo kunt organiseren dat het leer- en 

ontwikkelplekken zijn. Hij merkt op dat deze methode soms op gespannen voet staat met het “echte 

werk”. Werkom heeft namelijk ook een volwaardig bedrijf in de groenvoorziening en voert daarmee 

taken uit voor de gemeente Zaanstad. Daarmee is Werkom tegelijkertijd opdrachtnemer en adviseur 

en dat staat soms op gespannen voet.  De gemeente Zaanstad is zowel opdrachtgever als werkgever. 

En dat geeft ook spanning.  Met het oprichten van Werkom wordt die spanning voelbaar en ontstaan 

er onbewust dubbelingen of wordt je onbewust elkaars concurrent om geschikt personeel. Iemand in 

dienst nemen bij de gemeenten of iemand naar Werkom sturen voor hetzelfde soort werk.  Daar 

moet nog een passende oplossing voor gevonden worden. De gemeente is niet onze enige partner, 

merkt Marcel, manager Mens & Werk bij Werkom op. “We hebben een eigen postvoorziening en een 

groot netwerk aan bedrijven aan wie we kandidaten kunnen leveren.”  



Uitdagingen 

De energie zit nu vooral op het inrichten van de nieuwe organisatie. Gezamenlijk hopen zij invulling 

te geven aan een inclusieve arbeidsmarkt in de regio. Eén van de knelpunten op dit moment is de 

krappe arbeidsmarkt. Vraag en aanbod staan daarin soms ver uit elkaar, vertelt Marcel uit ervaring. 

“Wij helpen werkgevers na te denken over hoe je van een openstaande vacature met bijbehorende 

eisen kunt komen naar een succesvolle en op maat gemaakte plaatsing. Dat kost energie, maar het 

loont. Een tweede knelpunt is de afstand tussen de opleidingen en de werkvloer. Scholen kunnen 

niet altijd leveren naar de vraag die de markt stelt. De nieuwe organisatie wil hierin een verbindende 

rol spelen. Daarbij is het doel om meer samenwerking te creëren tussen markt en onderwijs. Dat kan 

door bijvoorbeeld echte praktijkopleidingen te ontwikkelen, zodat kandidaten vanuit hun leerplek 

door kunnen stromen naar echt werk. Ook intern wil Werkom opleidingen verzorgen voor een grote 

groep kandidaten. 

Persoonlijke ontwikkeling

Lodewijk en Marcel vinden het bijzonder dat juist deze doelgroep maar kort de kans krijgt om te 

laten zien wat hij of zij kan. Al in de proefplaatsing van maximaal 3 maanden moet vaak duidelijk zijn 

of hij geschikt is voor een functie. “Dit past eigenlijk niet meer in de huidige tijd. Het gaat ook bij 

gewone banen veel vaker over competenties, vaardigheden en kwaliteiten en veel minder over een 

werkelijk diploma. En waar wij een jaar de tijd krijgen om een afgesproken “ontwikkeling” te laten 

zien, moet deze doelgroep dat in zo’n korte tijd doen.” Marcel vult aan: “Werkom werkt ook met 

POP’s voor hun kandidaten. Persoonlijke ontwikkeling is altijd belangrijk. Het gaat soms over kleine 

dingen, als werkritme. Maar soms gaat het over verwachtingenmanagement, en over zelfacceptatie 

en over echte groei.”   

Ambitie 

Er zijn een aantal sectoren waarin Werkom op dit moment actief is: industrie, groen, schoonmaak 

horeca en postbezorging. Er zijn ambities in de richting van zorg, logistiek, bouw en ICT. Werkom en 

gemeente Zaanstad willen de handen ineenslaan om op die manier een breed scala aan 

mogelijkheden te bieden aan kandidaten, waarbij de focus verandert van alleen arbeidsparticipatie 

naar mensontwikkeling. “Als werkgever hebben we hierin al stappen gemaakt en Werkom blijkt 

daarin een goede partner. Voor kandidaten geldt dat het daarmee meer mogelijk wordt om te 

groeien in je werk. Eerst is het belangrijk deel te nemen op de arbeidsmarkt en daarna kun je 

toewerken naar een baan die écht bij je past. Zo kunnen er uiteindelijk nóg meer kandidaten naar 

werk worden begeleid. Via een Broodbaan naar de Droombaan dus” concludeert Lodewijk. Een 

ambitie die een staat als huis.  

Informatie 

Werkom werkt voor iedereen! Voor ieder mens die werk zoekt. Voor iedere organisatie die (extra) 

werknemers nodig heeft en/of inclusief wil ondernemen. Werkom staat daarbij voor verbinding. De 

verbinding van mens(ontwikkeling), werk(perspectief) en de arbeidsmarkt. Werkom geeft op 

verbindende wijze invulling aan de taken vanuit de Participatiewet die in opdracht van de gemeenten 

Zaanstad en Purmerend worden uitgevoerd. Werkom is hiermee het leerwerkbedrijf van de 

gemeenten Zaanstad en Purmerend; 

https://www.werkom.nl/



Lodewijk en Marcel 


