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Op bedrijventerrein Molletjesveer (BVNM) in Zaanstad heeft men grote ambities om de koppeling 
onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Stichting ’t Lokaal is opgericht om die ambities waar te 
maken. In het kader van de week van de Zaanse Geluiden kwam op 11 april een divers gezelschap in 
Zaanstad bijeen om de waarde propositie van ’t Lokaal samen in beeld te brengen. Want de 
doelstelling om onderwijs en arbeidsmarkt beter aan elkaar te koppelen brengt voor zowel 
ondernemers, onderwijsinstellingen als de gemeente voordelen met zich mee. Voor de deelnemers 
was dit niet nieuw; niet voor niets zaten ze hier aan tafel. Nieuw was wel het concreet benoemen 
van de economische en maatschappelijke waarde. Een greep uit de opbrengst van deze middag: 
 
In 2018 zal ’t Lokaal een stagebureau, een databank en een platform realiseren. Welke waarde wordt 
hier gecreëerd?  
 

- Versterking van de verbinding tussen het bedrijventerrein en het onderwijs; 
- Verdieping op het onderwijs en vergroten van motivatie voor leerlingen; 
- Vergroot motivatie voor leraren biedt kans om vak inhoudelijke expertise op te doen 

waardoor inhoudelijke aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt verbeterd; 
- Tot stand brengen van onderzoekscapaciteit voor maatschappelijke vraagstukken;  
- Gerichte werving, bemiddeling en begeleiding van leerlingen zorgt voor duurzame plaatsing – 

waardoor uiteindelijk minder beroep op sociaal vangnet wordt gedaan; 
- Beroepstrots groeit en kan leiden tot ouderparticipatie vanuit het bedrijfsleven (men werkt 

op het bedrijventerrein en heeft kinderen op de scholen); 
- Kansen voor duurzaamheid, inclusiviteit en diversiteit; 
- ’t Lokaal als hotspot en ruimte voor kennisdeling, inspiratie en verbinding.  

 
Welke kritische succesfactoren moeten we daarbij in ieder geval in ogenschouw nemen?  

- Het actueel houden van de databank is essentieel;  
- Het is belangrijk om te definiëren wie eigenaar van de databank is;  
- Over privacy gevoeligheid moeten vooraf heldere afspraken worden gemaakt; 
- Evenals over de output die de databank moet genereren; deze moet functioneel zijn.  

 
En nu? Nu de propositie in kwalitatieve termen is benoemd, is het aan ’t Lokaal om haar business 
case te kwantificeren. Alle deelnemers hebben ‘achtergelaten’ wat ze hieraan kunnen bijdragen: 
variërend van ambassadeurs tot strategische meelezers tot toegang tot financiële netwerken. Deze 
waardes samen maken dat vervolgstappen richting een duurzame financiële positie van ’t Lokaal 
werkelijkheid kunnen worden. Aan de energie en de potentie en ambities van ’t Lokaal zal het in 
ieder geval niet liggen.  
 
Liever het verslag in beeld? Door Zaanse Geluiden is het verslag opgetekend: 
https://www.zaansegeluiden.nl/economische-ontwikkeling/social-impact-bond-t-lokaal-11-april-
2018/  
 

https://www.zaansegeluiden.nl/economische-ontwikkeling/social-impact-bond-t-lokaal-11-april-2018/
https://www.zaansegeluiden.nl/economische-ontwikkeling/social-impact-bond-t-lokaal-11-april-2018/

