Sectorplan Transport en Logistiek
Informatie voor werkgevers
Als werkgever in Transport en Logistiek krijgt u de komende jaren te maken met de nodige uitdagingen. Uw
personeel vergrijsd, werkgelegenheid staat onder druk en tegelijkertijd is het lastig om de juiste nieuwe
medewerkers te vinden. Het sectorplan Transport en Logistiek is, in samenwerking met het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, opgesteld namens en voor de sector en geeft in de jaren 2014 en 2015 een extra
stimulans aan een collectieve aanpak van:
- het behoud van vakmanschap door het vergroten van kansen op werk voor werkzoekenden uit de sector,
- het verbeteren van de inzetbaarheid van werknemers in de sector,
- het tijdig zorgen voor voldoende instroom van goed gekwalificeerd personeel.
Door nu samen hierin te investeren maken we samen de sector beter toekomstbestendig.

Hoe behouden we ervaren medewerkers voor onze sector?
Het kabinet en de sociale partners (TLN, VVT, FNV, CNV) willen er met het sectorplan voor zorgen dat met
ontslag bedreigde werknemers aan de slag kunnen blijven of elders een nieuwe baan vinden. Vanuit het
MobiliteitsCentrum transport worden werkzoekenden bemiddeld naar bedrijven. Daarbij is er speciale aandacht
voor instroom van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals ouderen, wajongers en langdurig
werklozen. Voor meer informatie www.mobiliteitscentrumtransport.nl

Willen uw ex- medewerkers hun vakbekwaamheid op peil houden?
Het plan van de transportsector zet in op vakmanschap. Het op peil houden van de kennis en vaardigheden van
werkloze chauffeurs is daarbij een belangrijk speerpunt. Zij worden in staat gesteld opleidingen te volgen (2.000
ex-werknemers). Verder krijgen medewerkers zonder startkwalificatie scholingsmogelijkheden aangeboden
(1.400 personen). Dit kunnen bijvoorbeeld medewerkers zijn bij logistieke bedrijven en koeriers. Voor meer
informatie www.mobiliteitscentrumtransport.nl.

Halen al uw medewerkers werkend en productief de eindstreep?
De sector wil werknemers faciliteren om zo lang mogelijk productief en met plezier door te werken. Via een online
‘Inzetbaarheidscheck’ kunnen werknemers voor zichzelf nagaan hoe het met hun inzetbaarheid staat. Wie dat wil,
kan daarna gebruik maken van een coach om te werken aan bijvoorbeeld gezondheid, leefstijl of mentale fitheid.
Voor de check gaat u naar www.gezondtransport.nl/werknemer/inzetbaarheidscheck/.
Daarnaast zal de komende twee jaar een team van bedrijfsadviseurs op grote schaal bedrijven gaan
ondersteunen bij het vergroten van de inzetbaarheid van hun medewerkers. Bijvoorbeeld met maatregelen op het
gebied van gezondheid, veiligheid, arbeidstijden of opleidingen. U kunt de Inzetbaarheidscheck in uw bedrijf
toepassen en een groepsrapport ontvangen. Om een afspraak te maken kunt u contact opnemen via
info@stlwerkt.nl.

U zoekt gemotiveerde leerlingen tegen een extra aantrekkelijk tarief?
De transportsector heeft het moeilijk in deze tijd, maar kent tegelijk een vergrijsd werknemersbestand. Hiermee
rekening houdend is het de verwachting dat als de economie aantrekt er snel duizenden chauffeurs nodig zijn.
Daarom is afgesproken dat 1.250 jongeren het komend schooljaar zullen instromen in een tweejarige opleiding.
Bedrijven worden gestimuleerd meer leerwerkplekken aan te bieden. En leerlingen krijgen een bijdrage in de
kosten voor de noodzakelijke rijbewijzen. Voor meer informatie hierover kijk op www.vtl.nl.
Concreet is in het sectorplan is afgesproken:
•
Extra instroom van 1.250 leerlingen door middel van extra leerwerkplekken en opleiding
•
200 banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
•
1.300 plaatsingen van met name oudere chauffeurs en werkzoekenden
•
2.000 werkloze ex-werknemers onderhouden hun vakbekwaamheid
•
1.283 praktijkopleiders kosteloos bijscholen
•
Scholing van 1.400 werknemers zonder startkwalificatie
•
Adviezen aan 2.000 bedrijven over duurzame inzetbaarheid, 3-daags adviestraject beschikbaar
•
13.000 werknemers krijgen een check op vitaliteit en mobiliteit, 450 coachtrajecten beschikbaar
Kijk voor meer informatie op de website van SOOB, www.soob-wegvervoer.nl. Dit is de centrale plek voor up-todate informatie over het sectorplan Transport en Logistiek.

