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A. Inleiding 

In de afgelopen periode is de inhoudelijke en financiële haalbaarheid onderzocht van een 

Regionaal Mobiliteitsplatform Zorg & Welzijn in de regio Kennemerland en Amstelland / 

Meerlanden. De branchevereniging in de regio heeft het initiatief omarmd en wil het initiatief 

in de komende periode verder uitwerken en zoekt daarvoor samenwerking met alle spelers op 

de arbeidsmarkt op basis van vertrouwen, verbinding, veerkracht en verantwoordelijkheid. Er 

wordt gestart met het versterken van het samenwerken op in-, door- en uitstroom, 

ondersteund door een digitale portal. Op termijn kan dit platform groeien, inspelend op de 

vraag die er is. Dat kan via het gezamenlijk invulling geven aan Social Return tot nieuwe 

concepten zoals gezamenlijk inkopen, opleiden en/of gezamenlijk werkgeverschap en 

intersectorale samenwerking op de regionale arbeidsmarkt. 

 
2. Besluitpunten college 

1. Het college zegt op verzoek van de VBZ / KAM samenwerking op basis van 

vertrouwen, verbinding, veerkracht en verantwoordelijkheid toe bij de verdere 

ontwikkeling van het Regionaal Mobiliteitscentrum. 

2. Het college ondertekent daartoe op 25 augustus 2015 de intentieverklaring 

‘Ondersteuning van ontwikkeling van een Regionaal Mobiliteitsplatform Zorg & 

Welzijn’. 

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 

4. Het college stuurt dit besluit ter informatie aan de commissie Samenleving. 

 

3. Beoogd resultaat 

Er is een duidelijke relatie met zowel onderwijs als arbeidsmarkt. Het platform ondersteunt 

zowel de werkgever als de medewerker bij in-, door- en uitstroom op de regionale 

arbeidsmarkt. De mobiliteit in de sector neemt hierdoor toe, de aansluiting op de 

arbeidsmarkt wordt geoptimaliseerd en door de verhoogde mobiliteit worden veel minder 

mensen met ontslag geconfronteerd. In de toekomst is het mogelijk dat via het platform op 

een scala aan onderwerpen samenwerking gaat ontstaan binnen de sector.  

 

4. Argumenten 

Er verandert veel in de zorg. Vraag en aanbod van medewerkers zijn niet in balans. Het 

ondertekenen van de intentie overeenkomst resulteert in de ontwikkeling van een regionaal 

Mobiliteitsplatform, waarmee werkloosheid wordt tegen gegaan en kwalitatieve en 

kwantitatieve discrepanties op de regionale arbeidsmarkt worden verminderd.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

De rol van de gemeente bij de ontwikkeling van het initiatief zal nader moeten worden 

uitgewerkt. Op voorhand is die rol beperkt en ligt het initiatief bij de VBZ / KAM.  

 

6. Uitvoering 

De uitvoering ligt volledig in handen van de VBZ KAM.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

7. Bijlagen 

A. Intentieverklaring ‘Ondersteuning van ontwikkeling van een Regionaal    

Mobiliteitsplatform Zorg & Welzijn’; 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 


