
REGIONAAL WERKBEDRIJF ZAANSTREEK WATERLAND 

 
Het regionaal werkbedrijf is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV, onderwijs, vakbonden en 
werkgevers in de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland 

Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, 
Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad 
 
Op vrijdag 9 juli heeft het Regionaal Werkbedrijf Zaanstreek-Waterland afspraken gemaakt waarmee 
het Regionaal Mobiliteitsteam Zaanstreek-Waterland (RMT) van start kan gaan.  
De nieuwe aanpak is een van de vier onderdelen van het sociaal pakket, dat deel uitmaakt van het 
derde steun- en herstelpakket van de Rijksoverheid. Deze afspraken zijn nodig om van het Rijk 
akkoord te krijgen op de start van het RMT en de daarmee gepaard gaande financiering. De 
samenwerkingsafspraken betreffen de uitvoering van het RMT in onze regio en zijn een regionale 
uitwerking van de landelijke regelgeving en kaders.  
 
Het regionaal werkbedrijf is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV, Werkom, 
onderwijs, vakbonden en werkgevers in de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland en staat onder 
voorzitterschap van Natasja Groothuismink, wethouder gemeente Zaanstad. 
 
Doelstelling RMT 
Regionale mobiliteitsteams zijn er in eerste instantie voor mensen die door COVID-19 hun werk of 
inkomen zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken en extra ondersteuning nodig hebben om ander 
werk te vinden. Het kabinet stelt tijdelijk geld voor de uitvoering van aanvullende 
(crisis)dienstverlening beschikbaar waarmee de mensen geholpen worden om nieuw werk te vinden. 
Zo willen we werkloosheid voorkomen dan wel zo kort mogelijk laten duren. Tegelijk helpen we 
hiermee bedrijven en sectoren om hun personeel van werk naar werk te begeleiden en om 
voldoende gekwalificeerd personeel te krijgen en houden. 
 
Dienstverlening op maat 
De dienstverlening op maat bestaat uit een nieuwe aanpak in 35 regionale mobiliteitsteams. Daarbij 
staat centraal wat de mensen nodig hebben om weer aan het werk te komen. Deze passende 
dienstverlening bestaat uit extra begeleiding en waar nodig loopbaanadvies, (om)scholing, scholing 
via praktijkleren in het mbo en hulp bij schulden. Ongeacht of ze inkomen uit werk of een uitkering 
hebben. Hierbij is bijzondere aandacht voor jongeren, mensen uit de Banenafspraak en zzp’ers. 
 
Voor nadere informatie over regionale mobiliteitsteams verwijs ik u graag naar de website van het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 
https://www.hoewerktnederland.nl/onderwerpen/regionale-mobiliteitsteams. 
 
Voor specifieke informatie over het Regionaal Mobiliteitsteam Zaanstreek-Waterland kunt u terecht 
bij  
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