
DE BUITENBOORDMOTOR
De arbeidsmarkt kan beter worden ingericht als
werkgevers en sociale partners z ich samen inspannen.
Onder de naam De Buitenboordmotor bouwen wi j ,
le iders van groei- en kr impbedri jven,  organisaties en
instel l ingen, aan een infrastructuur die een eind maakt
aan de verspi l l ing op de arbeidsmarkt .  Een denk- en
doetank van meer dan 300 bedri jven en zorg- en
onderwi js instel l ingen pakt z i jn verantwoordel i jkheid om
te bouwen aan Loopbruggen van Baan naar Baan om
de arbeidsmarkt nú duurzaam te maken. Werkgevers
aan beide kanten van de loopbrug – aan de ene kant
organisaties waar mensen uitstromen en aan de
andere kant organisaties met tekorten – bouwen met
sociale partners een arbeidsmarktsysteem waardoor
mensen naadloos van baan naar baan kunnen
overstappen. Door meer mensen aan te haken bi j  onder
meer zorg,  onderwi js ,  ICT en technische bedri jven
dienen we twee doelen: we laten groeisectoren én
mensen tot bloei komen, door hen naar die plekken te
begeleiden waar ze nodig,  gewenst en van betekenis
zi jn .

HOE WE HET DOEN
Wat is er nodig om hier samen een succes van te
maken? Al lereerst is dat de bereidheid
belangenoverst i jgend te denken en vooral te doen ,
verder dan de bedri j fsmuren, sterker: voor geheel
Nederland. We gaan proactief en in ieders belang
radicaal aan de slag met systeemverandering. Leiders
die meebouwen aan de Loopbruggen van Baan naar
Baan zi jn in staat om ‘oud denken’  los te laten. Dat is
een oefening in denken in mogel i jkheden, dus ‘ ja én’  in
plaats van ‘ ja maar ’ .  De vertrouwde focus op diploma’s
en ervaring wordt omgebogen naar aandacht voor 
 ‘onderl iggend’ talent ,  dat wordt geïdentif iceerd met
behulp van onder andere digitale assessments.  Het
draait om mensen en hun competenties.  Een nieuwe
baan start met dr ie simpele vragen: wie ben je ,  wat wi l
je ,  wat kun je? Nodeloos ingewikkelde en langdurige z i j-
instroomtrajecten rui len we in voor SuperSchol ing:
f lexibel en modulair onderwi js - rekening houdend met
wat overstappers al weten en kunnen - dat is gericht
op dat wat nog nodig is voor het nieuwe beroep. Het
onderwi js wordt gecombineerd met learning on the job
en goede begeleiding.

WAT WE DOEN
We denken groot ,  maar doen klein.  In experimenten met
overstappers forceren we doorbraken op de hobbels
die overstappers tegenkomen bi j  een intersectorale
overstap. We hebben veert ien hobbels geïdentif iceerd
– in de mens zelf ,  bi j  bedri jven,  instanties,  door wet- en
regelgeving – die tegel i jk moeten worden overwonnen.
Deze z i jn te herleiden tot dr ie kernboodschappen:

(i)  Werkgevers met sociale partners nemen het
voortouw
Op de Loopbruggen naar een nieuwe, passende baan
zi jn de werkgevers de logische brughoofden aan beide
kanten van de brug. Als  zowel latende als ontvangende
parti j  kunnen z i j  de arbeidsmarkt continu doen
bewegen en hebben zi j  bi j  uitstek de posit ie om een
nieuw systeem te creëren, die deze in- en externe
mobil i teit  als een kans omarmt en faci l i teert .  

(i i) Zie de mens: focus binnen HR- en schol ingsbeleid
Cruciaal voor een sterke Loopbrug van Baan naar Baan
is oog voor de mens, die wi l  en kan meebewegen met
de vraag vanuit de arbeidsmarkt en daardoor steeds
opnieuw tot bloei kan komen. Om in beweging te
komen, is het noodzakel i jk dat mensen een goed beeld
hebben van wie ze z i jn ,  wat ze wi l len en wat ze kunnen.
Het actief meebewegen van mensen op de
arbeidsmarkt ,  vraagt om een focus op eigen regie ,  het
kunnen maken van gemotiveerde keuzes en op de
mogel i jkheden om zich een leven lang te kunnen bl i jven
ontwikkelen. Zo is in- en externe mobi l i teit  voor
iedereen een vanzelfsprekendheid die meerdere keren
plaats vindt in een loopbaan van ruim 50 jaar.  

(i i i) Geld op de juiste plek
Er is veel geld,  zowel bi j  bedri jven,  instel l ingen, overheid
als instanties.  Waar het voorheen vaak gericht was op
behoud van dezelfde baan of werk in dezelfde sector
wordt het nu ingezet voor persoonl i jke ontwikkel ing en
transit ie .  Er is een bi jpassende f inanciële structuur die
een naadloze overstap garandeert .  De overstapper
heeft inkomen t i jdens de overstap van werk naar werk
en gaat van contract naar contract.  Ook z i jn de kosten
van de Loopbrug (activ iteiten van or iëntat ie ,  matching,
omschol ing, begeleiding en onboarding) gedekt .

We zoeken naar nieuwe mogel i jkheden, experimenteren,
meten de resultaten, delen deze en verbeteren continu,
totdat er sterke Loopbruggen staan. 
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https://www.linkedin.com/company/de-buitenboordmotor/
https://www.facebook.com/De-Buitenboordmotor-239979964596922
https://twitter.com/DeBuitenboordm1
https://www.instagram.com/debuitenboordmotor2017/
https://www.youtube.com/channel/UC_YXEaf2qH3XcYVRyg9WUEA
https://medium.com/@DeBuitenboordmotor
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-wie-gaat-al-die-zonnepanelen-en-warmtepompen-eigenlijk-installeren~b71f01ada/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free
https://www.ser.nl/nl/Publicaties/SERmagazine/overzicht/buitenboordmotor
https://www.youtube.com/watch?v=pdXpUvQlWv4&ab_channel=DeBuitenboordmotor
https://fd.nl/achtergrond/1349750/corona-ontslag-tijd-voor-omscholing
https://www.youtube.com/watch?v=3wHlhp6B94c&t=10s&ab_channel=DeBuitenboordmotor
https://youtu.be/IVA4IZE0Qx8
https://www.youtube.com/watch?v=UtA6xJHVe10&ab_channel=DeBuitenboordmotor
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nu-banen-verdwijnen-klinkt-een-branchewissel-zo-gek-niet-maar-voor-zij-instromers-is-het-tobben~bdc267a6/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink
https://www.youtube.com/watch?v=JRA4wXYTpr8&t=4s&ab_channel=DeBuitenboordmotor
https://managementscope.nl/opinie/stop-verspilling-arbeidsmarkt

