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De VNG erkent de noodzaak om meer mensen te laten 

participeren. Niet alleen omdat ze daarmee zelf meer 

voldoening uit hun bestaan kunnen halen, maar ook 

omdat er een maatschappelijke noodzaak is. Met de 

huidige vergrijzing kunnen we het ons niet permitte-

ren om mensen langs de kant te laten staan. Daarom 

zijn we namens de gemeenten de uitdaging aange-

gaan en hebben we klinkende afspraken gemaakt met 

het ministerie. Maar het zijn de regio’s die het doen. 

Daar gebeurt het. Er zijn regionale verschillen en dat is 

niet meer dan logisch, want elke regio heeft zijn eigen 

kansen als het gaat om het samenbrengen van vraag 

en aanbod op de arbeidsmarkt. 

We willen u met dit boekje laten zien waar regionaal 

arbeidsmarktbeleid al toe geleid heeft. We laten u zien 

dat er in en buiten de gemeente wordt samengewerkt. 

100.000 mensen aan de slag!

Dát spraken VNG en het ministerie van szW af bij de 

ondertekening van het bestuursakkoord, nu alweer 

ruim een jaar geleden. De afspraken kwamen natuur-

lijk niet uit de lucht vallen. In veel regio’s waren ge-

meenten al bezig om mensen te activeren: bestanden 

doorlichten, klanten via een (leerwerk)traject ervaring 

op laten doen, afspraken met werkgevers en onder-

wijsinstellingen maken. Die lijn is met het onderteke-

nen van het akkoord doorgezet en met ondersteuning 

van de VNG structureel opgepakt. 57 ambassadeurs, 

verspreid over heel Nederland, geven vorm en inhoud 

aan arbeidsmarktbeleid op lokaal en regionaal niveau. 

ze blazen overlegstructuren nieuw leven in, praten 

met wethouders van andere gemeenten of organise-

ren bijeenkomsten met stakeholders uit het bedrijfs-

leven en onderwijs. En met succes. Daarmee liggen de 

gemeenten op koers voor wat betreft de afspraken. 

Voorwoord

>
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partners. Want zo leveren we allemaal een bijdrage 

aan de lokale economie. Iedereen doet mee, dat geldt 

voor de klanten, maar ook voor u! 

Mr. R.J.J.M. Pans, 

Voorzitter directieraad VNG

op allerlei niveaus – van klantmanager tot bestuur-

der – en met allerlei partners. Het lokale maatwerk is 

daarbij leidend. Wellicht herkent u bij het lezen een 

aanpak of ziet u een voorbeeld dat met enige aanpas-

sing ook bij u in de buurt kan worden overgenomen. 

Pak dan de handschoen op en bespreek het met uw 
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De regio werkt

Iedereen doet mee
Hoewel de economische groei lijkt af te vlakken, 

wordt de Nederlandse arbeidsmarkt steeds krapper. In 

sommige branches en sectoren beginnen de tekorten 

aan arbeidskrachten knellend te worden en vormen 

zij een belemmering voor verdere groei. Toch staan 

nog steeds veel mensen langs de zijlijn van de arbeids-

markt, al dan niet met een uitkering. Nederland heeft 

behoefte aan een beter functionerende arbeidsmarkt, 

zowel op de korte als op de langere termijn. Die slag 

moet vooral op regionaal niveau worden gemaakt. Dat 

is de natuurlijke schaal van de arbeidsmarkt.

rijk en gemeenten sloten vorig jaar het zogenoemde 

bestuursakkoord. Daarin spraken zij af dat gemeen-

ten in deze kabinetsperiode 100.000 mensen zullen 

activeren: 75.000 mensen uit de bijstand aan het werk 

en 25.000 niet-uitkeringsgerechtigden maatschap-

pelijk activeren of naar een baan leiden. In hetzelfde 

bestuursakkoord is vastgelegd dat gemeenten de eerst 

verantwoordelijken zijn voor een goed lopende en 

effectieve regionale arbeidsmarkt. Dat komt uiter-

aard niet uit de lucht vallen. Het is een logisch gevolg 

van de ontwikkeling van het arbeidsmarktbeleid in 

de afgelopen decennia, waarin het regionale karak-

ter steeds prominenter werd en gemeenten meer 

taken, bevoegdheden en instrumenten kregen voor 

het voeren van arbeidsmarktbeleid. Daardoor zijn in 

veel regio’s al initiatieven genomen, projecten gestart, 

netwerken gevormd en structuren ontstaan.

Schakelen naar regionale schaal
De regierol in het arbeidsmarktbeleid betekent dat 

gemeenten nog sterker regionaal moeten denken en 

handelen om optimaal aan te sluiten op de natuurlijke 

schaal van de arbeidsmarkt. Alleen bij gemeenten 

komen zorg, Werk, Inkomen, onderwijs en Economie 

samen. Wethouders met deze portefeuilles, maar ook 
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meer productie, meer welvaart en meer mensen die 

´erbij horen´. Want nog steeds is het zo dat bepaalde 

groepen, met name aan de onderkant van de arbeids-

markt, moeilijk aan het werk komen. Dat heeft te ma-

ken met een slechte aansluiting tussen de vraag naar 

arbeidskrachten en hun kwalificaties, maar ook met 

allerhande belemmeringen die meer in de persoon zijn 

gelegen: gezondheidsproblemen, verslaving, schulden, 

et cetera.

Alle deskundigen wijzen erop dat we niet te maken 

hebben met een tijdelijk conjunctuurprobleem, maar 

dat de krapte op de arbeidsmarkt structureel is. zelfs 

nu de economische vooruitzichten voor 2009 en verder 

wat minder rooskleurig lijken te zijn, betekent dat niet 

dat arbeidsmarktknelpunten verdwijnen. Nederland 

vergrijst en ontgroent. De generatie van de babyboo-

mers, de geboortegolf van direct na de Tweede We-

reldoorlog, verlaat de komende jaren de arbeidsmarkt. 

Wie gaat hun plek innemen? Een probleem, maar 

ook een kans. Als de juiste persoon op de juiste plek 

terecht komt. Voor jongeren met de juiste startkwalifi-

caties zullen de kansen op een baan en op doorstroom 

toenemen.

Meer participatie
De participatiegraad moet omhoog, daarover is ieder-

een het eens. De sEr wil dat de arbeidsparticipatie 

stijgt van 70 naar 80 procent. De commissie Bakker zet 

in op 400.000 mensen extra aan het werk. De afspra-

ken uit het bestuursakkoord tussen VNG en rijk behel-

zen 100.000 mensen aan de slag of maatschappelijk 

geactiveerd. Voorwaar: grootse plannen en ambitieuze 

doelstellingen. Maar die doelen kunnen niet anders 

bereikt worden dan door initiatieven op lokaal en 

regionaal niveau. Het gaat om de optelsom van lokale 

en regionale stappen. Dat zijn de opgaven waaraan 

gemeenten zich hebben gecommitteerd. 

ambtenaren, hebben samen een ongekend lokaal en 

regionaal netwerk. Participatie staat centraal in het ge-

meentelijk beleid en er zijn aanzienlijke re-integratie-

budgetten. samen met hun ketenpartners kennen 

gemeenten een groot deel van de werkzoekenden. 

In het project ‘ruimte voor de regio’ bouwen gemeen-

ten dit verder uit. Met ondersteuning van de VNG 

werken 57 wethouders sociale zaken als ambassa-

deur aan het versterken van hun regio. Dat betekent: 

samenwerking zoeken met veel partijen en daarbij een 

scherpe focus aanbrengen. Niet samenwerken om het 

samenwerken, geen overlegstructuren opzetten zon-

der concreet doel, maar regionale arbeidsmarktknel-

punten identificeren en oplossen, zowel op de korte 

als de langere termijn. Het gaat daarbij om denken en 

doen, om organiserend vermogen en om het creatief 

verbinden van ieders belangen en doelen.

Gemeenten kunnen dat niet alleen. Dat maken de 

voorbeelden in dit boekje zonneklaar. Alleen in sa-

menwerking met werkgevers, onderwijsinstellingen, 

cWI, UWV en vele anderen kan blijvend resultaat 

worden geboekt. Veel is al gebeurd, daarvan getuigen 

onder meer de tien voorbeelden uit dit boekje. Maar 

gemeenten en hun partners zijn nog lang niet klaar. 

Kansen zien en benutten: daar gaat het om.

Rem op economische ontwikkeling
Waar in het nog niet zo verre verleden vooral over-

schotten bestonden, wordt de huidige arbeidsmarkt 

vooral gekenmerkt door krapte. In sommige regio´s en 

sectoren is reeds sprake van structurele tekorten op de 

arbeidsmarkt, in andere dreigen die. Dit vormt in toe-

nemende mate een rem op de economische groei van 

ons land. Kansen blijven onbenut en Nederland verliest 

concurrentiekracht in de globaliserende wereldeco-

nomie. Een beter werkende arbeidsmarkt betekent 



8 9

ten gemeenten en andere partijen als UWV en cWI 

hun eigen bestanden kennen. Daarbij dient de focus 

te liggen op de mogelijkheden van uitkeringsgerech-

tigden. Met name gemeenten hebben in toenemende 

mate te maken met moeilijk bemiddelbare bijstands-

gerechtigden. Desondanks is het credo steeds vaker: 

iedereen kan iets, niemand is onbemiddelbaar. Al geldt 

zeker voor een deel van de bijstandsgerechtigden dat 

de weg naar werk loopt via maatschappelijke active-

ring. Voor sommigen zal dat wellicht zelfs het hoogst 

haalbare zijn. 

Belangrijke winst is te boeken als niet-uitkeringsge-

rechtigden, ook wel nuggers genoemd, aan het werk 

geraken. Daarom vormen de nuggers expliciet een 

doelgroep van het gemeentelijke arbeidsmarktbe-

leid. Denk aan vrouwen, maar ook aan ouderen die 

vervroegd zijn uitgetreden. Denk aan allochtonen 

die door een taalachterstand niet uit huis of aan het 

werk komen. En denk zeker ook aan de vele werkne-

mers, vooral vrouwen, met een kleine deeltijdbaan. 

Die keuze is vaak gemaakt toen er kleine kinderen 

waren. Maar hoe vaak gebeurt het niet dat de baan 

voor twaalf of zestien uur wordt gecontinueerd terwijl 

Arbeidsmarktbeleid: meer dan matchen
Waar gaat het om bij arbeidsmarktbeleid? om het 

bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Dat klinkt 

eenvoudig, maar is het niet. De arbeidsmarkt is on-

overzichtelijk, en er zijn zeer veel actoren actief. om 

daar enige ordening in aan te brengen is het in ieder 

geval nuttig om een onderscheid te maken tussen de 

korte en de langere termijn. Het ontwikkelen van een 

langetermijnvisie op de economische ontwikkeling van 

de regio in de komende twintig jaar is iets heel anders 

dan het invullen van zeven vacatures die zijn ontstaan 

bij een lokale werkgever. Bij regionaal arbeidsmarkt-

beleid gaat het zowel om de korte als om de lange 

termijn. om het direct matchen van vraag en aanbod, 

maar ook om het ontwikkelen van een visie op de 

ontwikkeling van de regio en daar de juiste acties aan 

koppelen. 

om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, moet je ze 

kennen. Voor een goed arbeidsmarktbeleid is het no-

dig de vraag van werkgevers, nu en in de toekomst, in 

beeld te hebben. Daarvoor zijn goede contacten met 

de regionale werkgevers en een grondige analyse van 

arbeidsmarktinformatie onontbeerlijk. Maar ook moe-
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kant’ van de arbeidsmarkt, het deel van de arbeids-

markt waar over het algemeen de meeste fricties zijn. 

zowel werkgevers als werknemers richten zich daarbij 

op de directe omgeving. op deze schaal kunnen 

langere termijn doelstellingen en analyses worden 

verbonden aan concrete projecten. 

Kan precies worden bepaald in hoeveel regio´s de ar-

beidsmarkt het best kan worden opgedeeld? Nee. Ar-

beidsmarktgrenzen zijn zacht, regio´s vloeien in elkaar 

over. Is dat een belemmering voor effectief regionaal 

arbeidsmarktbeleid? Geenszins. Want knelpunten, 

belemmeringen en kansen kennen ieder hun eigen 

schaal. Het gaat er dus om dat steeds de juiste partijen 

elkaar vinden. 

Daadkracht
Bezint eer ge begint. Een oude wijsheid, en meestal 

bevatten oude wijsheden veel waarheid. Het is goed 

om bij de aanpak van het regionale arbeidsmarktbe-

leid planmatig te werk te gaan en uit te gaan van een 

analyse van het heden, verleden en de toekomst van 

de kinderen inmiddels naar school gaan en het ook 

mogelijk is om bijvoorbeeld 28 of 30 uur te werken. of 

zelfs fulltime.

De schaal van de arbeidsmarkt
Dé arbeidsmarkt bestaat niet. Er is sprake van aller-

hande submarkten, naar opleidingsniveau, beroep, 

branches, sectoren en regio’s. En dat vaak in samen-

hang met elkaar. Want bepaalde beroepen horen bij 

bepaalde sectoren, die vaak weer ruimtelijk geconcen-

treerd zijn. Dat betekent dat er niet één vastomlijnde 

schaal bestaat waarop de arbeidsmarkt optimaal 

functioneert en waarop de organisatie van initiatie-

ven optimaal rendeert. De schaal hangt in belangrijke 

mate samen met opleidings- en kwalificatieniveau. 

Hoogopgeleiden zijn over het algemeen bereid verder 

te reizen voor hun werk. Lager opgeleiden zoeken het 

meer in eigen gemeente of regio. Hetzelfde geldt voor 

het zoekgedrag van werkgevers. 

De regionale schaal is de natuurlijke schaal van de 

arbeidsmarkt. Dat is des te meer waar voor de ‘onder-
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dubbele winst: werkgevers worden niet onnodig vaak 

benaderd en alle partijen kunnen optimaal profiteren.

De gemeenschappelijke werkgeversbenadering is op 

verschillende manieren te organiseren. In veel bedrijfs-

verzamelgebouwen is een werkgeversservicepunt of 

werkgeversloket gevestigd. Vaak zijn er branchegewij-

ze initiatieven en loketten. En naast gemeenten, cWI 

en UWV zijn ook de onderwijssector (roc’s), Kamers 

van Koophandel en werkgeversorganisaties betrokken.

Hoe ook georganiseerd en waar ook gevestigd, een 

succesvolle werkgeversbenadering begint met luisteren 

naar de behoeftes en wensen van werkgevers. Pas als 

die duidelijk zijn, kan er iets worden opgebouwd. De 

beste basis is vertrouwen. De werkgever is van nie-

mand. De werkgever bepaalt zelf hoe vacatures wor-

den ingevuld en wie daarbij worden ingeschakeld. Het 

gaat er dus om samenwerking voor hen aantrekkelijk 

te maken, hen te verleiden. De beste manier daarvoor 

is het bieden van concrete oplossingen voor concrete 

problemen. Werkgevers zullen vooral vanuit hun eigen 

belang denken en handelen. Het is aan gemeenten 

en andere arbeidsmarktpartijen om deze belangen 

op een heldere en werkbare manier te koppelen aan 

het algemeen belang van een goed functionerende 

arbeidsmarkt. 

Integrale dienstverlening
Gemeenten, cWI en UWV werken steeds intensiever 

samen in de dienstverlening aan hun klanten. op dit 

moment nog als drie partijen, maar op 1 januari 2009 

zullen cWI en werkdeel van UWV fuseren tot het 

Werkbedrijf. Gemeenten en Werkbedrijf richten steeds 

meer locaties in waar zij hun dienstverlening aan 

het loket integreren, vaak onder de noemer van een 

bedrijfsverzamelgebouw. Eind 2009 zal deze integrale 

de arbeidsmarkt en van daaruit te handelen. Daarbij is 

goede arbeidsmarktinformatie onontbeerlijk.

Informatieverzameling en -analyse mag het aanpakken 

van problemen niet in de weg staan. Denken en doen 

moeten gelijk oplopen. De beste inzichten ontstaan al 

doende en door de betrokkenheid van velen. Tussen 

analyse en uitvoering staat het organiserend vermo-

gen. Het vermogen om lijnen uit te zetten, de juiste 

partijen te betrekken en netwerken te organiseren 

en projecten tot uitvoering te krijgen. De regio is het 

juiste forum voor gemeenten en hun partners om dat 

organiserend vermogen vorm te geven.

Daarbij gaat het om daadkracht en niet om het instel-

len van zware bestuurlijke of ambtelijke gremia en 

overlegstructuren. De structuur moet functioneel zijn, 

en doorgaans betekent dat zo licht mogelijk. Het gaat 

er eerst en vooral om de voorwaarden te scheppen 

waarin succesvolle projecten tot stand gebracht kun-

nen worden en langere termijn acties in gang kunnen 

worden gezet. Daarvoor is het nuttig zoveel moge-

lijk aan te sluiten bij bestaande en goed werkende 

netwerken en samenwerkingsverbanden in de regio. 

Daarnaast is het goed om ieders belangen helder op 

tafel te hebben, maar die juist door de samenwerking 

ook te overstijgen.

Werkgevers
Modern arbeidsmarktbeleid kan niet anders zijn dan 

vraaggericht, en dient dus uit te gaan van de vraag 

naar arbeidskrachten vanuit het bedrijfsleven. Daarom 

is een gecoördineerde werkgeversbenadering van 

groot belang. Voorkom dat ondernemers door allerlei 

verschillende partijen worden benaderd: door de 

gemeenten, het sW-bedrijf, re-integratiebedrijven, het 

cWI, et cetera. samenvoegen van de inspanningen is 
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standaard oplossingen bestaan niet, er is regionaal 

maatwerk nodig. Maar er zijn wel degelijk overeen-

komsten. En een goed idee in de ene regio kan ook in 

andere regio’s van pas komen, mits aangepast aan de 

regionale situatie. Het wiel hoeft niet altijd opnieuw 

uitgevonden te worden, maar het moet misschien wel 

op maat worden gemaakt. 

De voorbeelden in dit boekje laten zien hoe verschil-

lende problemen in de praktijk worden aangepakt. 

Doe er uw voordeel mee, en laat u inspireren!

dienstverlening in heel Nederland een feit zijn. Dat be-

tekent dat de klant centraal staat en niet de regeling 

of institutie die een regeling uitvoert. Dat geldt zowel 

voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeids-

markt als voor werkgevers. 

Onderwijs en arbeidsmarkt
onderwijs en arbeidsmarkt zijn nauw verbonden en 

betrokken partijen krijgen het belang van een goede 

afstemming steeds duidelijker op het netvlies. Binnen 

gemeenten wordt de relatie nadrukkelijk gelegd, maar 

ook onderwijsinstellingen kijken meer en meer naar de 

arbeidsmarktkansen van hun opleidingen en leerlin-

gen. ook hier geldt dat contact tussen de betrokken 

partijen, met name roc’s, werkgevers en gemeenten, 

de basis vormt voor verbeteringen op de korte en de 

langere termijn. Die afstemming kan bijvoorbeeld de 

vorm krijgen van een leerwerkloket, waar een directe 

koppeling gemaakt kan worden tussen de vraag en het 

aanbod vanuit regionale opleidingsinstituten. Maar 

ook kunnen afspraken worden gemaakt over het op-

leidingenaanbod van roc’s, zodat deze inspeelt op de 

toekomstige vraag naar arbeidskrachten in de regio.

Leren, maar niet kopiëren 
Elke regio heeft zijn eigen arbeidsmarktproblematiek 

en zijn eigen oplossingen, maar dat betekent niet dat 

er niet van elkaar kan worden geleerd. Het regionaal 

arbeidsmarktbeleid maakt een snelle ontwikkeling 

door. Het organiserend vermogen in de regio groeit 

en vele partners werken samen aan het bereiken van 

hun doelen en daarmee van een goed functionerende 

arbeidsmarkt. 

Wat is nodig voor een goed regionaal 
arbeidsmarktbeleid?

•  Bestuurlijke en ambtelijke daadkracht

•  Gecoördineerde werkgeversbenadering

•  Organiserend vermogen in de regio

•  Oog voor de relatie tussen onderwijs en arbeids-

markt

•  Een loket voor ondernemers

•  Geïntegreerde dienstverlening van CWI,  

gemeenten en UWV

•  Kennis van de uitkeringsgerechtigden

•  Activeren van niet-uitkeringsgerechtigden

•  Regionale samenwerking tussen gemeenten

•  Integrale visie
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ruimte en vertrouwen. Dat zijn de sleutelwoorden 

voor de ideale relatie binnen gemeenten tussen de 

bestuurders en de ambtenaren. Tussen degenen die 

de beleidslijnen uitzetten en hen die ze uitvoeren. Het 

vereist mensen die elkaar hun rol gunnen en gebruik 

willen maken van elkaars sterke punten, expertise en 

netwerken. Het is, naast organisatie, een kwestie van 

houding en cultuur. De bestuurder vertrouwt op zijn of 

haar ambtenaren. De uitvoerders stellen zich zelfstan-

dig en ondernemend op. In schouwen-Duiveland is de 

daadkracht enorm vergroot door bovenstaande princi-

pes toe te passen. Dat levert resultaat op. 

Maar de gemeentelijke daadkracht in het arbeids-

marktbeleid hangt ook sterk samen met de verkno-

ping van de verschillende beleidsterreinen die daarbij 

betrokken zijn: economische zaken, werk en inkomen, 

onderwijs, grondzaken, om de meest voor de hand lig-

gende portefeuilles te noemen. Als de portefeuillehou-

ders zich gezamenlijk inspannen en elkaars netwerken 

en contacten met werkgevers en andere arbeidsmarkt-

partijen maximaal benutten, zijn de mogelijkheden 

enorm. Dat hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn. zo is 

er een burgemeester in een kleine gemeente in het 

zuiden des lands die regelmatig ontbijtjes organiseert 

voor de lokale werkgevers. Een prima manier om op 

microniveau te weten wat er leeft en waar kansen 

liggen. 

Daadkracht in beleid én uitvoering
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Voldoende vrijheid en groot vertrouwen
Ambtelijke en bestuurlijke daadkracht in Schouwen-Duiveland

ling Werk, Inkomen en zorg (WIz): ‘op beleidsniveau 

was alles geregeld, maar de mensen in de uitvoering 

wisten vaak helemaal van niets. Terwijl zij de verschil-

lende doelgroepen – bijvoorbeeld de bijstandscliën-

ten – of praktische problemen het beste kennen. We 

merkten dat we door betere samenwerking veel meer 

resultaat konden boeken.’ concreet: nog meer mensen 

aan het werk krijgen. 

De samenwerking binnen de afdeling kon beter, maar 

dat gold zeker ook voor de interne afstemming tussen 

bijvoorbeeld WIz, Economische zaken en onderwijs. 

‘Als je jezelf serieus neemt, dan werk je met je collega-

wethouder samen. competitie tussen wethouders is 

hier uit den boze!’, stelt wethouder Werk en Inkomen 

Gilles Houtekamer. ‘Voorbeeld: op 6 oktober komt de 

staatssecretaris ons nieuwe bedrijfsverzamelgebouw 

openen. Ik doe dat samen met de wethouder van Eco-

nomische zaken. Het is echt een coproductie.’

Uitdaging aangaan
Meer samenwerking – zowel horizontaal als verticaal 

– klinkt logisch, maar hoe ziet dit er in de praktijk uit? 

‘Het bestuur geeft een financiële prikkel: we willen 

zus of zoveel minder uitgeven. Vervolgens geven we 

Vijf jaar geleden kwam de gemeente schouwen-Dui-

veland tot de conclusie dat beleid en uitvoering te ver 

van elkaar af stonden. rinus Dijke, hoofd van de afde-

Beleid en uitvoering als samenhangende onderdelen van een geoliede machine. 
Een droom van veel gemeenten, werkelijkheid in Schouwen-Duiveland. Met een 
werkloosheidspercentage van 1,2 procent als resultaat. Hoe speelt deze Zeeuwse 
gemeente dit klaar? Wethouder Gilles Houtekamer: ‘Geef uitvoerders voldoende 
vrijheid en heb vertrouwen.’

Regionale arbeidsmarkt  
Schouwen-Duiveland

schouwen-Duiveland: een prachtige gemeente op 

het gelijknamige eiland in de provincie zeeland. 

Aantal inwoners: 34.000. Ingeklemd tussen de 

eilanden Goeree-overflakkee en Noord-Beveland. 

‘Echt een vakantieoord. Logisch dat het toerisme 

en de recreatie onze regionale arbeidsmarkt 

domineren. Daarnaast is er vooral een tekort in 

de zorg’, aldus rinus Dijke, hoofd van de afde-

ling WIz. Hij gaat ervan uit dat dit tekort in de 

toekomst nog groeit. ‘Daarom is er het voornemen 

te gaan samenwerken met opleidingscentra voor 

een specifieke zorgopleiding.’ Een mooie opdracht 

voor het Werkgeversservicepunt.
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goed aan: onze klantmanagers hebben grote dossier-

kennis, het re-integratiebedrijf kent de markt goed. 

zo ontstaat een zeer effectief team.’ Houtekamer: ‘Die 

grondige kennis van het bestand vormt de basis onder 

succesvol beleid. Deze bestandskennis is goud waard 

bij het vaststellen van de participatienota dit najaar. 

ons uitgangspunt: niemand is onbemiddelbaar.’ 

Winst
concreet resultaat is een structureel dalend werk-

loosheidspercentage. Voor de zomer stond de teller 

op 1,4 procent. In de zomermaanden zette de daling 

de uitvoerders de vrijheid om dit concreet in te vullen. 

We hebben het vertrouwen dat ze deze uitdaging 

aangaan’, legt Houtekamer uit. Bestuurlijke daad-

kracht pur sang. En het vertrouwen blijkt terecht. De 

afdeling WIz realiseert een Werkgeversservicepunt 

en gaat daarin nauw samenwerken met Economische 

zaken en onderwijs. Daarnaast heeft de bedrijfscon-

tactfunctionaris van Economische zaken tegenwoordig 

veel meer contact met WIz en het re-integratiebedrijf. 

rinus Dijke: ‘Het re-integratiebedrijf, dat in opdracht 

van de gemeente werkt, werkt intensief samen met 

de klantmanagers van de gemeente. ze vullen elkaar 

Rinus Dijke (l) en Gilles Houtekamer
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door naar 1,2 procent. Hangt dat niet samen met het 

vakantieseizoen? Dijke: ‘Nee hoor, die dalende trend 

zien we al sinds het begin van het jaar.’ Belangrijk voor 

de gemeente schouwen-Duiveland is natuurlijk de 

afname van het aantal werklozen in de eigen kaar-

tenbakken. ‘Vorig jaar mei telde schouwen-Duiveland 

404 niet-werkende werkzoekenden. In mei 2008 waren 

dit er nog 269. Een afname van ruin 33 procent’, aldus 

Dijke. Een zeer goed draaiend WsW-bedrijf, met winst 

van ruim een half miljoen, levert veel arbeidsplaatsen 

voor deze doelgroep op.’

Ruime kaders
Meer samenwerking, vrijheid en vertrouwen leiden tot 

meer resultaat. Wat vraagt deze aanpak van uitvoer-

ders? ‘onze klantmanagers voelen zich ondernemers. 

Die omslag in denken kost tijd. We hebben onze 

medewerkers geschoold en bewust gemaakt van het 

feit dat werk boven inkomen gaat’, vertelt Dijke. ‘ze 

dragen nu veel meer verantwoordelijkheid en durven 

risico’s te nemen. Dat geeft hen daadkracht.’ Goed 

voor de klanten, goed voor de medewerkers zelf. ‘Je 

ziet ze opbloeien.’ De wethouder zelf is voortdurend 

op zoek naar mogelijkheden. Hij neemt het credo ‘in 

schouwen-Duiveland wordt niemand afgeschreven’ 

zeer serieus. ‘Daar komt geen beleidsnotitie tussen. 

De kaders waarbinnen medewerkers werken, zijn 

ruim en grensoverschrijdend. zelf kijk ik ook buiten de 

gemeentegrens: de portefeuillehouders sociale zaken 

uit de regio komen regelmatig bij elkaar. De regionale 

arbeidsmarkt houdt natuurlijk niet op bij de gemeen-

tegrens.’  

Resultaten

In schouwen-Duiveland werken uitvoerders en 

beleidsmakers nauw samen. Deze aanpak is zeer 

effectief. Een paar resultaten op een rijtje.

•  Een werkloosheidspercentage van 1,2 procent 

(structurele daling).

•  Een winstgevend WSW-bedrijf. De winst be-

draagt ruim een half miljoen in 2007. Het succes 

van dit bedrijf hangt samen met het grote aantal 

producten dat het aanbiedt. Een van die produc-

ten is het strandproject: gastheren en -vrouwen 

op het strand en  bewakers bij de fietsenstal-

lingen.

•  De gemeente heeft slechts vier arbeidsplichtige 

werkloze jongeren in haar bestand.

•  Op 6 oktober opent de gemeente het nieuwe 

bedrijfsverzamelgebouw.

•  Schouwen-Duiveland heeft 269 bijstandsklanten. 

De helft heeft geen arbeidsverplichting, maar 

stroomt wel in bij een participatieproject. 
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Werkgeversbenadering is het hart van het regionaal 

arbeidsmarktbeleid. Het draait op de arbeidsmarkt 

immers om het bij elkaar brengen van vraag en 

aanbod. Nu is de arbeidsmarkt een onoverzichtelijke 

markt, met heel veel spelers. Het gaat erom maximale 

transparantie te verkrijgen. zowel op de korte termijn 

(waar zijn op dit moment discrepanties in vraag en 

aanbod?) als op de langere termijn (hoe ontwikkelen 

de vraag en aanbod zich? sluiten die ontwikkelingen 

op elkaar aan?).

De beste bron van die informatie, zeker als het gaat 

om de kortere termijn, zijn de werkgevers zelf. om 

echt vraaggericht arbeidsmarktbeleid te voeren, moet 

je weten wat er onder werkgevers leeft en hun taal 

spreken. Dat betekent: contact. Het liefst via vaste 

contactpersonen die weten hoe de business van de 

werkgever in elkaar zit. Die beschikken over specifi eke 

branchekennis en die de taal van de ondernemer 

spreken. Dat schept de vertrouwensband die nodig is 

om resultaat te boeken. onder andere in zuid-Limburg 

hebben gemeenten dat goed begrepen. zij hebben 

met hun partners contact gelegd en dit stevig veran-

kerd. De zuid-Limburgse werkgeversbenadering is de 

projectaanpak voorbij en een onlosmakelijk onderdeel 

van het regionaal arbeidsmarktbeleid.

Wat wil de werkgever?
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We schrijven het jaar 2001. Warenhuis De Bijenkorf 

maakt bekend een vestiging te openen in Maastricht. 

zuid-Limburg juicht. Het prestigieuze warenhuis zal 

veel bezoekers naar de regio trekken. Bovendien 

betekent het een boost voor de Maastrichtse werkge-

legenheid. Een kleine driehonderd medewerkers heeft 

het warenhuis nodig. Helaas liggen die niet voor het 

oprapen. ‘We vreesden dat De Bijenkorf veel mede-

werkers van bestaande bedrijven zou trekken’, vertelt 

Pieter-Paul van de Wouw, senior beleidsmedewerker 

arbeidsmarkt bij de gemeente Maastricht. ‘Met alle 

gevolgen van dien. De gemeente is toen met vertegen-

woordigers van het warenhuis om de tafel gaan zitten 

om te bekijken hoe we op de vraag naar arbeid in 

konden spelen. Dat was eigenlijk het begin van vraag-

gericht arbeidsmarktbeleid.’

Wens 
Het duurt nog tot 2006 voordat de vraaggerichte 

aanpak de projectstatus ontstijgt en  daadwerkelijk 

wordt verankerd in het arbeidsmarktbeleid van de 

regio Maastricht & Mergelland (Eijsden, Meerssen, 

Valkenburg, Gulpen-Wittem, Margraten en Vaals). 

Niet langer de werkzoekende, maar de wens van de 

werkgever staat centraal: wat heeft hij nodig om 

vacatures te kunnen vervullen? Voor alle duidelijkheid: 

de verantwoordelijkheid voor vacaturevervulling ligt 

Blik naar buiten
Zuidelijke werkgeversbenadering werpt vruchten af

In Zuid-Limburg zijn de verantwoordelijkheden glashelder: werkgevers zijn zelf 
verantwoordelijk voor de vervulling van hun vacatures. Maar de ondernemer die 
zijn verantwoordelijkheid neemt, kan rekenen op professionele ondersteuning van 
de gemeente. En die gaat daarin heel ver. Vraaggericht arbeidsmarktbeleid zoals 
het bedoeld is.

Metal@Work

Een typisch voorbeeld van de sectorale aanpak is 

het project Metal@Work. op uitnodiging van de 

gemeente Maastricht kwamen vijftien bedrijven 

uit de metaalsector bijeen om een oplossing te 

zoeken voor hun langdurig openstaande vacatu-

res. Er moeten mensen opgeleid worden, zoveel is 

duidelijk. Acht werkzoekenden worden gedurende 

twee maanden getraind in werknemersvaardighe-

den. Vervolgens gaan ze onder begeleiding vier 

maanden aan de slag in een bedrijf. Na dit leer-

werktraject beslist de werkgever of hij de werk-

zoekende een baangarantie geeft van minimaal 

één jaar. zo ja, dan volgt een half jaar detachering 

tegen gereduceerde loonkosten.
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we zijn niet plaatsvervangend verantwoordelijk. Die 

rolverdeling is glashelder.’

Sectorale aanpak
De regio Maastricht kiest heel bewust voor een sec-

torale aanpak. om in te spelen op de toekomstige 

personeelsvraag worden convenanten gesloten met de 

detailhandel, zorg, techniek, transport & logistiek en 

de toeristische sector. ‘om voor bedrijven een serieuze 

Pieter-Paul van de Wouw

primair bij de ondernemer. Van de Wouw: ‘De werkge-

ver is probleemeigenaar. Hij weet wat hij nodig heeft, 

hij is de baas. De gemeente faciliteert. Via het goed 

geoutilleerde bedrijfsverzamelgebouw bijvoorbeeld. 

Werkgevers kunnen hier terecht met hun vragen en 

vacatures. We denken mee over mogelijke kandidaten, 

onderzoeken mogelijkheden voor bijvoorbeeld leer-

werktrajecten en zorgen voor aantrekkelijke financiële 

regelingen. We gaan ver in onze dienstverlening. Maar 
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gesprekspartner te zijn moet je weten wat er leeft’, 

vertelt Pieter-Paul van de Wouw. ‘Je moet weten wat 

een metaalbedrijf bedoelt met een verspaner. Beseffen 

dat je voor de zomer naar de horeca moet gaan, en 

juist niet naar de bouw. Want daar ligt alles plat. Dat 

vraagt om een sectorale benadering. Bedrijven willen 

ook graag één gezicht. Eén sparringpartner met wie ze 

een vertrouwensband kunnen opbouwen.’

Bij de concrete uitvoering van de convenanten zijn 

behalve werkgever en gemeente ook het cWI, UWV, 

onderwijsinstellingen, sectorfondsen en coLo, de 

samenwerkende kenniscentra voor bedrijfsleven en 

beroepsonderwijs betrokken. Een goed voorbeeld is 

het deelproject Metal@Work.

 

Ambassadeur
Den Haag legt de verantwoordelijkheid voor vraag-

gericht arbeidsmarktbeleid nadrukkelijk bij de regio’s 

neer. En dat is goed, stelt Pieter-Paul van de Wouw. 

‘Gemeenten zijn bij uitstek geschikt om als ambassa-

deur te opereren. Wij kunnen partijen samenbrengen, 

betrokkenen op één lijn krijgen en het probleem trans-

parant maken.’ In zuid-Limburg wordt deze nieuwe rol 

met verve opgepakt, maar: ‘Het gaat stap voor stap. 

We zijn van oudsher zó gewend om met onze eigen 

zaakjes bezig te zijn, dat we soms vergeten dat de blik 

naar buiten moet. Het feit dat de overheid de wet- en 

regelgeving steeds weer aanpast, maakt het er niet 

gemakkelijker op. Vooropgesteld: we voelen ons in ons 

element als ambassadeur van regionaal arbeidsmarkt-

beleid. Geef ons de gelegenheid die rol optimaal te 

vervullen.’ 

ricardo offermanns, burgemeester van Meerssen: 

‘Limburgse aanpak beklijft’ 

‘Als burgemeester bemoei ik me steeds meer met 

werk. Dat moet ook: arbeidsmarktbeleid heeft zo-

veel raakvlakken. Met sociale zaken, woningbouw, 

verkeer en vervoer, kunst en cultuur. Als ambas-

sadeur van de regio probeer ik nieuwe bedrijven 

te trekken en bestaande bedrijven te behouden. 

De beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd 

personeel is in beide gevallen een voorwaarde. 

Een forse uitdaging: de regio krimpt en vergrijst in 

hoog tempo. De eerste resultaten zijn positief, de 

sectorale aanpak beklijft. Werkgevers voelen zich 

steeds meer verantwoordelijk, erkennen de ge-

meenten in hun rol als ondersteuner. Ik onderhoud 

intensief contact met bestuurders van organisaties 

en onderwijsinstellingen, probeer mee te denken 

over oplossingen. Vaak op bestuurlijk, maar soms 

ook op uitvoerend niveau. zo heb ik er persoonlijk 

voor gezorgd dat de medewerkers van de failliete 

papierfabriek Favini een EVc-erkenning kregen. 

Dat is belangrijk om elders aan de slag te kunnen. 

De curator keek wel even vreemd op toen hij mij 

zag. Maar soms krijg je als burgemeester deuren 

eerder geopend dan iemand anders. Daar maak ik 

dan graag gebruik van.’
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Doortastend en effectief regionaal arbeidsmarktbe-

leid vergt veel van het organiserend vermogen van 

gemeenten. Verschillende actoren en partijen moeten 

op één lijn komen. En de brug tussen denken en doen 

moet worden geslagen. Want een gezamenlijke visie 

heeft pas zin als deze is omgezet in projecten en acties. 

En idealiter delen alle samenwerkingspartners daarbij 

dezelfde mijlpalen.

Dat allemaal voor elkaar krijgen is niet niets. Het 

vereist een heldere visie op de sociaal-economische 

ontwikkeling van de regio. zo’n visie moet uit de sa-

menwerkingspartners zelf komen en niet van bovenaf 

worden opgelegd. Maar met visie alleen kom je er 

niet. organiserend vermogen betekent ook dat wet-

houders zich full swing inzetten voor het bereiken van 

de regionale doelen en daarmee het vertrouwen win-

nen van de samenwerkingspartners. Daarachter moet 

daadwerkelijke capaciteit beschikbaar zijn voor de 

uitvoering van de projecten. Dat kost geld, maar het is 

een goede investering in de regionale arbeidsmarkt.

In de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en zutphen 

is een team van projectleiders en uitvoerders samen-

gesteld vanuit verschillende partijen. Daardoor kan er 

meer projectmatig worden ingespeeld op de vragen 

van ondernemers. De insteek is niet uitsluitend het aan 

het werk helpen van werkloze werkzoekenden, maar 

ook werkenden via scholing aan de slag houden en 

minder kwetsbaar te maken. zo investeren gemeenten 

in een betere beroepsbevolking. En in het voorkomen 

van werkloosheid, in plaats van het oplossen daarvan. 

De kracht van de regio
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Het regionaal Platform Arbeidsmarkt (rPA) steden-

driehoek leidde een jaar geleden een sluimerend 

bestaan. slechts een waakvlammetje brandde bij deze 

overkoepeling van de gemeenten in de stedendrie-

hoek Apeldoorn – Deventer - zupthen, cWI/UWV, VNo-

NcW, MKB-Nederland, roc Aventus en saxion Hoge-

scholen. Het heilige vuur wakkerde weer aan toen de 

Projectdirectie Leren & Werken (een initiatief van ocW 

en szW) de financiële mogelijkheid bood regionale 

arbeidsmarktknelpunten op te lossen. De rPA-partners 

ondertekenden een intentieverklaring en stelden een 

projectplan Leren en Werken op.

Het verschil maken
‘Prettig dat er geld is voor het organiserend vermo-

gen’, vertelt constans Pos, programmamanager bij de 

aanpak van leren en werken. ‘Met alleen een secreta-

riaat houd je de motor stationair draaiende, maar je 

kunt geen gas geven. Nu hebben we, naast mij als pro-

grammamanager, een platform met managers van de 

diverse uitvoeringsorganisaties, drie lokale projectlei-

ders en dertig mensen die in drie teams de knelpunten 

gaan helpen oplossen. De uitvoeringsorganisaties cWI/

UWV, gemeenten, kenniscentra en roc Aventus stellen 

deze dertig teamleden beschikbaar. De werkgevers- en 

werknemersorganisaties en de Kamer van Koophandel 

zijn niet vertegenwoordigd; zij richten hun activitei-

ten vooral beleidsmatig in. De dertig zijn dus echte 

uitvoerders. zij gaan fulltime met de knelpunten aan 

de slag. Dat is prioriteit nummer één, niet iets wat je er 

maar even bij doet. Met zes ton – 450.000 euro van de 

Projectdirectie en 150.000 euro van de rPA-partners – 

kunnen we echt het verschil maken.’ 

Van kwantitatief naar kwalitatief
‘om te beoordelen of de door ons geformuleerde op-

lossingsrichtingen aanslaan, is het belangrijk om de ef-

fecten van onze inspanningen te meten’, stelt Pos. ‘Nu 

ligt de nadruk te veel op de kwantitatieve prestaties. 

Gemeenten willen zoveel mogelijk WWB’ers uit hun 

bestand krijgen, cWI/UWV zoveel mogelijk mensen 

inschrijven en bemiddelen, het roc zoveel mogelijk 

Met organiserend vermogen  
van urgentie naar potentie
Stedendriehoek Apeldoorn - Deventer - Zutphen

Het Regionaal Platform Arbeidsmarkt benoemde tijdens een bijeenkomst in 
 oktober 2007 dertien knelpunten op de regionale arbeidsmarkt die om oplos-
singen vroegen. Om de kwaliteitsslag te realiseren bracht het RPA met over-
heidssteun het nodige organiserend vermogen in stelling. Een gesprek met 
 programmamanager Constans Pos over urgentie, prioriteitenstelling en het  
belang van gezamenlijke prestatie-indicatoren. 
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cursisten. Een groot deel van de knelpunten is echter 

kwalitatief van aard, zoals de aansluiting onderwijs-

arbeidsmarkt, betrokkenheid van ondernemers bij 

arbeidsmarktbeleid en de vergroting van kwaliteit van 

het personeelsbeleid bij met name het MKB. Als we 

de verbetering hierop willen meten, moeten we hier 

gezamenlijk nieuwe prestatie-indicatoren (pi’s) voor 

ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het meten van de 

werkgeverstevredenheid, de professionalisering van 

het personeelsbeleid en de kwaliteit van de opleidin-

gen voor werkenden en niet-werkenden. Eind 2008 

willen we de bestaande kwantitatieve pi’s omgezet 

hebben naar nieuwe, kwalitatieve pi’s. Daarbij doet 

het er niet toe welke partner wat levert.’

Oliekannetje
Mooie uitdaging. Het werk van de afgelopen tijd wekt 

in ieder geval verwachtingen voor een goede afloop. 

het Activerium
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de regio. Dus: niet van bovenaf opgelegd. De regio 

heeft zelf de knelpunten geformuleerd en moet het 

nu gewoon doen. Die instelling en besef hebben we 

voor een belangrijk deel te danken aan de inzet van 

de werkgeversorganisaties en een aantal wethouders. 

Jos Fleskes bijvoorbeeld, wethouder van Deventer en 

lid van de bestuurlijke commissie Werk en Inkomen 

van de VNG. Hij speelde een grote rol bij het bij elkaar 

brengen van de diverse partners. Met als gevolg dat 

alle partners vertrouwen hebben in het welslagen.’

Pos: ‘We hebben tot nu toe vooral geïnvesteerd in de 

interne organisatie, zodat de teams in de uitvoering 

niet tegen problemen aanlopen binnen hun eigen or-

ganisaties. Als je een team samenstelt met mensen uit 

verschillende organisaties, breng je ook verschillende 

werkwijzen en manieren van presentatie en dienstver-

lening samen. Maar de markt is gebaat bij een eendui-

dige werkwijze: veel projectmatiger, meer vanuit de 

vraag van de ondernemers dan de partners gewend 

zijn. Bovendien richten we ons nu ook op werkende 

mensen. Achterban en backoffice moeten snappen wat 

er gaat gebeuren, weten wat de consequenties zijn 

van deze aanpak. Intern moet alles functioneren en 

marcheren, waarbij ik met een oliekannetje rondloop 

om de verschillende partners te blijven enthousias-

meren en mee te laten doen in de afspraken die zij 

gemaakt hebben in het kader van Leren & Werken.’

Factoren en actoren
‘Alle partijen zijn doordrongen van de urgentie’, 

vervolgt Pos. ‘Die staat niet ter discussie. We besef-

fen dat we samen grote resultaten kunnen halen. Er 

zijn al vele projecten gestart of in ontwikkeling. Dit 

is ook echt iets van en voor deze regio. Bovendien is 

er afstemming met de sociaal-economische visie van 

Tips voor organiserend vermogen –  
volgens Constans Pos

•  Ontwikkel met je sociale partners zelf een aan-

pak voor je regio. Het moet immers vooral de 

regio zijn die ziet wat haar knelpunten zijn. De 

partners willen dan ook middelen vrijmaken. 

•  Investeer in het organiserend vermogen. Maak 

mensen vrij, zodat ze zich volledig aan deze klus 

kunnen wijden.
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Goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is 

cruciaal voor succesvol regionaal arbeidsmarktbeleid. 

Er is in de afgelopen jaren vooruitgang geboekt, maar 

er staan nog vele wegen open voor verdere winst. 

onderwijsinstellingen, met name de roc’s, stemmen 

hun opleidingenprogramma beter af op de toekom-

stige vraag. Gemeenten hebben meer oog voor het 

belang van een goede startkwalifi catie. zij maken het 

mogelijk dat onderwijs en ondernemers elkaar vinden, 

bijvoorbeeld via leerwerkloketten.

Aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs betekent 

ook dat bedrijven willen investeren in opleiding en 

scholing. zij zijn immers ook probleemeigenaar van de 

knelpunten op de arbeidsmarkt. Als die scholing van 

nieuwe en bestaande werknemers sectorgewijs wordt 

opgezet, neemt de kans op succes sterk toe. Vaak is het 

voor kleinere ondernemers moeilijk of onmogelijk om 

daar individueel zorg voor te dragen. Een gezamen-

lijke aanpak heeft niet alleen schaalvoordelen, maar 

biedt ook mogelijkheden om sectorale geldbronnen, 

zoals o&o fondsen, aan te boren. 

De aanpak die ‘In Bedrijf’ toepast in meerdere regio’s 

is simpel, en daardoor effectief. Door afspraken te 

maken over leerwerktrajecten in specifi eke branches 

worden werkzoekenden via re-integratiebedrijven 

naar een baan begeleid. zo wordt een brug geslagen 

tussen de vraag naar arbeidskrachten en het aanbod 

in de bakken van sociale diensten. Dat is regionaal 

arbeidsmarktbeleid pur sang.

Opleiden voor een baan
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Een leerwerkproject volgens de In Bedrijf-methode 

begint bij de vraag van regionale werkgevers. zij zijn 

op zoek naar personeel, maar kunnen niemand vinden 

die aan hun eisen voldoet. rondom deze vraag ontwik-

kelen de re-integratiebedrijven die in een bepaalde 

regio onder de vlag van In Bedrijf samenwerken met 

de ketenpartners – gemeente(n), cWI en UWV – en 

sectorale leerwerkprojecten. In een uitvoeringsoverleg 

bespreken de samenwerkende partijen deze leerwerk-

projecten tweewekelijks. Daarnaast brengen in dit 

overleg alle partijen geschikte cliënten in. De cliën-

ten die in aanleg matchen op een ingebracht project 

worden voorgesteld aan werkgevers die hun vacature 

willen omzetten in een leerwerkbaan. Na goedkeuring 

(in de vorm van een arbeidsovereenkomst of baanga-

rantie), zetten beide partijen hun handtekening onder 

een leerwerkovereenkomst en begint de vakopleiding 

(gefinancierd door de ketenpartners). Daarmee kan de 

cliënt een branche-erkend certificaat of beroepskwali-

ficerend diploma behalen. Met het behaalde certificaat 

of diploma kan de cliënt ook bij andere werkgevers 

in de branche aan de slag. Gevolg: een duurzamere 

uitstroom en minder terugvallers in de uitkering.

Inmiddels gebruiken in verschillende regio’s ketenpart-

ners en re-integratiebedrijven de In Bedrijf-methode 

en realiseren zij gezamenlijk voor honderden mensen 

leerwerkprojecten in de bouw, transport, logistiek, 

retail, tuinbouw, beveiliging, horeca, IcT, administra-

tie, zorg en telemarketing. Na een pilotfase in 2006 en 

2007 rolt In Bedrijf nu uit over Nederland. ‘We hebben 

grootse plannen’, laat Ton de Kok, manager van het 

projectbureau van In Bedrijf, weten. ‘Nog dit jaar 

willen we gemeenten, cWI, UWV en re-integratiebe-

drijven met behulp van In Bedrijf 1.500 nieuwe duale 

trajecten laten realiseren. We richten ons eerst op 

het zuiden. De bovenste helft van Nederland volgt in 

2009.’

Naar landelijke dekking
Landelijke dekking ligt in het verschiet. ‘We hebben 

veel gerealiseerd en gekneed tot een volwaardig pro-

duct’, aldus De Kok. ‘Naast gemeenten, UWV, cWI en 

re-integratiebedrijven werken nu ook roc’s, particu-

liere opleiders, kenniscentra en werkgeversorganisa-

ties en –verbanden onder de noemer van In Bedrijf. 

samen vormen zij een samenballing van expertises en 

netwerken. In Bedrijf is verder ingebed in de reguliere 

bedrijfsvoering van de samenwerkende publiek/pri-

In Bedrijf: formule voor volume
Meer leerwerkbanen door samenwerking ketenpartners & re-integratiebedrijven

In Bedrijf is een methode om gemeenten, CWI, UWV en re-integratiebedrijven 
samen te laten werken om volwassen werkloze werkzoekenden duurzaam aan het 
werk te krijgen. Dat gebeurt aan de hand van leerwerkbanen. ‘Dit is een formule 
die elke regio kan implementeren.’ 
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vate partijen en komt naar verwachting terecht in de 

dienstverleningsformule in het inkoopkader van UWV. 

De contacten en middelen zijn er.’ 

Maatwerk
De Kok is met diverse regio’s in gesprek. zo zat hij aan 

tafel bij Ingrid Willems, beleidsmedewerker Werk, In-

komen & zorg bij de gemeente Veldhoven. ‘Wij willen 

maatwerk bieden aan onze klanten’, vertelt zij. ‘Maar 

een kleinere gemeente heeft onvoldoende klanten om 

een diversiteit aan arbeidsmarktprojecten te kunnen 

ontwikkelen en tot een succes te maken. Wanneer 

meerdere gemeenten hun klantenbestanden koppe-

len, kunnen we – in gezamenlijkheid – meer passende 

arbeidsmarktprojecten ontwikkelen en meer men-

sen gericht helpen. Naar aanleiding van het project 

Ingrid Willems
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dus toenadering gezocht tot Ton de Kok. In september 

2008 hebben we andere gemeenten geïnformeerd 

over In Bedrijf. We hopen hen te overtuigen om aan 

te haken. Lukt dat, dan kunnen we naast leerwerk-

projecten nog meer instrumenten ontwikkelen. zodat 

we alle cliënten op maat kunnen bedienen en hen een 

fraaie menukaart aan regionale arbeidsmarktgerech-

ten kunnen voorschotelen.’

“Vraaggerichte re-integratie” organiseerde Veldhoven 

in april 2007 een miniconferentie. Alle ketenpartners 

in zuidoost-Brabant, waaronder de gemeente Eind-

hoven en dertien kleinere gemeenten, waren uitge-

nodigd. Die bijeenkomst leidde tot de oprichting van 

“BAs”: Brabantse Arbeidsmarkt samenwerking.’

Klantvolume
onder de vlag van BAs gingen Veldhoven, IsD de 

Kempen (de intergemeentelijke sociale Dienst van de 

Kempengemeenten) en de gemeente cranendonck 

met cWI en roc Eindhoven aan de slag. Doel was het 

opzetten van regionale arbeidsmarktprojecten met 

baangaranties. ‘Helaas lukte het ons nog steeds niet 

om voldoende slagkracht te krijgen’, aldus Willems. 

‘Het bleek moeilijk om ons initiatief te bestendigen 

en uit te breiden. Vooral commitment krijgen is lastig. 

Hierdoor stond het oorspronkelijke euvel, een te klein 

klantvolume, nog steeds in de weg.’ 

Menukaart
op zoek naar uitbreiding, stuitte BAs op In Bedrijf. 

Willems: ‘Via het cWI hoorden we over deze formule. 

Met In Bedrijf heeft Eindhoven succesvolle leerwerkba-

nen weten te realiseren. Door het grotere klantvolume 

beschikken de samenwerkende partners over een scala 

aan klanten die zij allemaal naar een specifieke bran-

che kunnen bemiddelen. Dat willen wij ook en hebben 

De Projectdirectie Leren & Werken, een geza-

menlijk initiatief van de ministeries van ocW 

en szW, co-financiert In Bedrijf in het kader van 

de stimuleringsregeling Leren en Werken. De 

Projectdirectie stelt budget beschikbaar voor ad-

ditionele activiteiten in het kader van het project 

(projectmanagement, communicatie et cetera). De 

financiering van de uitvoeringskosten (onder meer 

scholingskosten en trajectbegeleiding) komt uit de 

re-integratiebudgetten van UWV en gemeenten.

Voor de uitrol en organisatie rondom In Bedrijf is 

een projectbureau werkzaam. Dit bureau onder 

leiding van Ton de Kok helpt geïnteresseerden bij 

het opstarten van In Bedrijf in hun regio. 

Meer info: www.inbedrijflerendwerken.nl. 
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Echt vraaggericht werken begint met de vraag wat de 

te bedienen partij nodig heeft. Hoe vaak gebeurt het 

niet dat onder de noemer van vraaggerichtheid in feite 

toch een aanbodgestuurde werkwijze schuilgaat? om 

ondernemers daadwerkelijk aan de regio te binden 

en hen van dienst te zijn, is het goed hun vragen in 

samenhang te behandelen. Want vaak is er een vraag, 

of meerdere vragen, achter de vraag. En een vraag 

van een ondernemer kan aanleiding zijn om over meer 

zaken met elkaar in contact te komen. Vanuit die con-

tacten kunnen nieuwe dingen groeien. 

of het nu gaat om nieuwe of bestaande onderne-

mingen, werkgevers hebben bij hun bedrijfsvoering 

behoefte aan allerlei informatie. Met name kleinere 

ondernemers kunnen daarbij niet terugvallen op een 

staf of een HrM-afdeling. Hen helpen dient meerdere 

doelen en belangen. Het ondersteunt de economische 

ontwikkeling, en daarmee de welvaart in de regio. 

De werkgelegenheid groeit en daardoor komen er 

ook kansen voor werknemers die nu nog aan de kant 

staan.

Een digitaal loket voor ondernemersvragen is zeer 

van deze tijd. Maar het gaat erom de afhandeling van 

die vragen goed te organiseren. Dat betekent in de 

eerste plaats: een tijdig antwoord. Maar niet minder 

belangrijk: ook een goed antwoord. Daarom moeten 

vragen die niet direct te beantwoorden zijn, doorge-

leid worden naar de instantie dit dat wel kan. Dat kan 

binnen de gemeente zijn, bijvoorbeeld naar de afde-

ling economische zaken of grondzaken. Maar ook naar 

externe partners, zoals de Belastingdienst, Kamer van 

Koophandel, of provincie. Toekomstmuziek? In Assen is 

zo’n loket inmiddels een feit. 

Eén loket voor alle ondernemersvragen
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De gemeente Assen doet alles om het ondernemers 

naar de zin te maken. Laatste wapenfeit is het infor-

matiepunt voor ondernemers. op de website van de 

gemeente staat een duidelijke link naar het onder-

deel ‘Werk en ondernemen’. Werkgevers, startende 

ondernemers en werkzoekenden vinden hier prakti-

sche informatie en nuttige links. op elke pagina staat 

prominent het telefoonnummer van Economische 

zaken vermeld met de oproep dit nummer te bel-

len voor meer informatie. ondernemers weten het 

informatiepunt goed te vinden. ‘Je kunt zeggen dat 

we slachtoffer zijn van ons eigen succes. Het wordt 

steeds drukker en mensen bellen vaker terug’, vertelt 

economisch beleidsmedewerker Gert Jan van oosten, 

niet zonder trots.

Intensieve samenwerking
Achter het telefoonnummer en bijbehorend e-mail-

adres schuilt een intensieve samenwerking tussen ge-

meenten, UWV, cWI, en de Intergemeentelijke sociale 

Dienst voor Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo. Per dag 

komen ongeveer vijftien vragen binnen. De onderwer-

pen lopen behoorlijk uiteen: van een vergunning voor 

een viskar tot personeelsvragen bij een bedrijfsuitbrei-

ding. Een derde van de vragen is direct af te handelen, 

eenzelfde deel gaat naar de Assense afdeling Bouw en 

Wonen. De rest wordt doorgespeeld naar Baanzicht, 

het bedrijfsverzamelgebouw voor werk en inkomen 

van de drie regiogemeenten. Van oosten: ‘Alle vragen 

komen bij een centraal punt binnen. ook de antwoor-

den komen terug bij ons informatiepunt. ondernemers 

hebben te maken met één contactpersoon die hun 

Alle vragen naar één adres
Succesvol ondernemersinformatiepunt in Assen

Eén adres waar ondernemers terechtkunnen met al hun vragen: over personeels-
planning en opleidingen, maar ook over subsidies en grondaankoop. Een ideaal-
beeld? Zeker. In Assen is het sinds een half jaar ook werkelijkheid. En het werkt! 

Regiowerktop

De gemeente Assen wil ondernemers via het 

informatiepunt ook informeren over haar brede 

dienstverlening. Een belangrijk initiatief is de 

regiowerktop. De gemeente Assen organiseert op 

10 november 2008 deze werktop in samenwerking 

met de gemeente Groningen en hun publieke en 

private partners. Tijdens de regiowerktop wordt 

een convenant ondertekend met concrete afspra-

ken tussen het bedrijfsleven, onderwijs, MKB en de 

gemeenten om de arbeidsparticipatie te verhogen. 

Hierbij staan bij de onderwerpen ‘een leven lang 

leren’ en ‘vraaggerichte samenwerking tussen het 

onderwijs en het bedrijfsleven’ centraal.
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alle informatie verschaft. zelf houden we zicht op het 

aantal en soort vragen dat binnenkomt. Dit overzicht 

gebruiken we als pijler voor ons beleid: waar hebben 

ondernemers behoefte aan en hoe kunnen we daarop 

inspelen?’

Tijdgeest
In Baanzicht werken het cWI, UWV en de Interge-

meentelijke sociale Dienst vanuit één loket voor alle 

dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden. 

Vorig jaar besloot Economische zaken de banden met 

Baanzicht te verstevigen om op die manier processen 

te stroomlijnen. Volgens wethouder arbeidsmarktbe-

leid Jaap Kuin heeft dat te maken met de tijdgeest. 

‘Transparanter en efficiënter werken zijn thema’s die 

nu sterk leven, ook bij de gemeente. We willen de on-

dernemers in onze regio behouden en hun aantal liefst 

uitbreiden. Daarvoor moeten we het bedrijven zo mak-

Jaap Kuin (l) en Henk van Hooft
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kelijk mogelijk maken’, stelt de wethouder. Een ander 

belangrijk instrument is het Werkgeversteam. Dit is 

een periodiek overleg tussen Economische zaken en de 

partijen in Baanzicht. In dit team worden de binnen-

gekomen vragen van het ondernemersinformatiepunt 

besproken. Van oosten: ‘Een bedrijf denkt er bijvoor-

beeld over te verhuizen naar Assen en heeft vragen 

over beschikbare kavels, aanbod van geschikt perso-

neel en subsidies. De vaste contactpersoon verzamelt 

de antwoorden en geeft deze door aan de werkgever. 

ook bespreekt het Werkgeversteam binnengekomen 

leads. zo hoorde een van de teamleden onlangs tijdens 

een bedrijfsbezoek dat de werkgever wilde vertrekken 

uit Assen. om dit te voorkomen heb ik contact opge-

nomen met de ondernemer en argumenten gegeven 

om toch in deze regio te blijven.’

Helder groeimodel
Het informatiepunt en de bijbehorende integrale 

dienstverlening zijn nu een half jaar op stoom. Bedoe-

ling is steeds meer diensten te verbinden, zoals samen-

werking met de NoM, de investerings- en ontwikke-

lingsmaatschappij voor Noord-Nederland. Wethouder 

Economische zaken Henk van Hooft: ‘We hebben een 

helder groeimodel, maar we willen eerst de dingen die 

we beloven waarmaken. Pas daarna breiden we uit.’ 

zoals het een goed ondernemer betaamt.

Drie stappen voor succesvol  
arbeidsmarktbeleid

1. Denk vanuit je taakstelling

Gert-Jan van oosten: ‘Bedenk voor de start van 

een project wat het doel is en wat je er – vanuit je 

taakstelling – mee wil bereiken. Verplaats je ook in 

de doelgroep en vraag je af waaraan behoefte is. 

stem het beleid daarop af.’

2. Kijk om je heen

‘Er bestaan al veel methoden die goed werken. 

Het scheelt tijd en geld als je leert van goede 

praktijkvoorbeelden. Voor ons informatiepunt 

hebben we bijvoorbeeld geput uit ervaringen die 

Hoogeveen, Emmen en Groningen eerder hebben 

opgedaan.’

3. Vertaal naar je eigen situatie

‘Elke regio is anders. De oplossingen van de een 

passen daardoor niet automatisch bij de ander. 

Neem beleid van andere partijen niet een-op-

een over, maar maak een vertaalslag naar de 

eigen omgeving. om draagvlak voor het beleid 

te krijgen is het belangrijk om de doelgroep erbij 

te betrekken. zo hebben wij contact gezocht met 

regionale ondernemers om betrokkenheid te 

creëren.’
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CWI, gemeenten en UWV werken volop aan geïnte-

greerde dienstverlening aan hun klanten: werkzoeken-

den, uitkeringsgerechtigden en werkgevers. op veel 

plaatsen staan al zogeheten bedrijfsverzamelgebou-

wen (BVG’s) waarin de drie sUWI-ketenpartners sa-

menwerken, vaak met andere partijen. Het Algemeen 

Keten overleg (AKo), gevormd door cWI, gemeenten 

en UWV, wil dat uiterlijk eind 2009 overal in Nederland 

de dienstverlening van deze drie partijen is samenge-

voegd.

Geïntegreerde dienstverlening is een belangrijke stap 

in samenhangende regionale arbeidsmarktbenade-

ring. Aan de ene kant helpt het werkzoekenden en 

uitkeringsgerechtigden effi ciënter naar participatie of 

werk. Het werkt beter om de klant centraal te stel-

len in plaats van de regeling waarin hij zit. Werkelijk 

geïntegreerde dienstverlening voorkomt dat de klant 

van regeling naar regeling gaat en daardoor misschien 

langer van de arbeidsmarkt blijft dan strikt noodza-

kelijk is. Aan de andere kant hebben werkgevers met 

één aanspreekpunt te maken en zijn de contacten met 

werkgevers van de verschillende samenwerkingspart-

ners optimaal te benutten.

Geïntegreerde dienstverlening gaat verder dan ef-

fectief en effi ciënt regionaal arbeidsmarktbeleid. 

om deze stap te zetten is meer samenwerking nodig. 

Gezamenlijk de noodzakelijke arbeidsmarktinformatie 

verzamelen en analyseren. Van daaruit marktbewer-

kingsplannen opstellen. Inzicht hebben in de bestan-

den en de competenties van de personen daarin. 

Prioritaire sectoren benoemen met een (verwacht) 

tekort aan arbeidskrachten en personen die naar werk 

te leiden zijn. En tenslotte een scherp beeld krijgen 

over in te zetten instrumenten om vraag en aanbod te 

matchen. 

In Noord-Oost Overijssel is de stap gezet naar geïnte-

greerde dienstverlening als onderdeel van regionaal 
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berg maakte eind 2007 een arbeidsmarktanalyse van 

het bestand niet-werkende werkzoekenden (NWW) 

in de regio. Het cWI en UWV gebruiken één systeem 

zodat er goed zicht is op het aanbod. op basis van 

deze analyse  stelden de gemeenten Hardenberg en 

ommen, het cWI en UWV een marktbewerkingsplan 

op om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op 

elkaar aan te laten sluiten. Een platform van gemeen-

ten, bedrijfsleven, cWI en UWV bespreekt zes keer per 

jaar de voortgang en maakt afspraken. Joost Liese: ‘We 

hebben bijvoorbeeld afgesproken om in Hardenberg 

de 55-plusgroep met een WWB-uitkering en een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt beter te bedienen. We zijn 

eind juni een project gestart waarin uitkeringsconsu-

lenten deze groep actief benaderen.’ Jaap van Middel-

koop, beleidscoördinator bij de gemeente Hardenberg, 

vult aan: ‘Afhankelijk van de wensen en mogelijkhe-

den gaan deze mensen een sensibiliseringstraject, een 

sociaal activeringstraject of een netwerktraject in. Het 

eerste traject richt zich op langdurig werklozen met 

vaak medische of psychische beperkingen. Het tweede 

traject is bedoeld voor mensen die nog niet toe zijn 

aan regulier werk, maar die zich wel maatschappelijk 

kunnen inzetten. Het netwerkproject is voor 55-plus-

Samen sterk voor werk 
Arbeidsmarktbeleid in Noord-Oost Overijssel

Werkgevers, werknemers en werkzoekenden in Noord-Oost Overijssel kunnen 
bij één loket terecht met al hun vragen op het gebied van werk en scholing. Eind 
2007 namen de gemeenten Hardenberg en Ommen, UWV en het CWI hun intrek in 
het Lokale Opleidingencentrum. Daarmee was de geïntegreerde dienstverlening 
een feit. Maar regionaal arbeidsmarktbeleid is meer dan één loket voor de klant. 
Daarvan zijn ze zich in deze regio zeker bewust. 

Het Lokale opleidingencentrum (Loc) in Hardenberg 

is een fysieke ontmoetingsplek voor initiatieven op het 

gebied van scholing, werk en innovatie. Werkgevers, 

werknemers en werkzoekenden kunnen hier terecht 

met uiteenlopende vragen op het gebied van werk 

en scholing. Joost Liese, wethouder in de gemeente 

Hardenberg: ‘In het Loc zijn alle relevante partijen 

in de regio gehuisvest. Het cWI, UWV, de gemeen-

ten Hardenberg en ommen, onderwijsinstellingen, 

uitzendbureaus, re-integratiebedrijven. De klant kan 

bij één loket terecht met alle vragen op het gebied van 

werk en scholing. De Koepel, het aanspreekpunt voor 

bedrijven in de regio, is in ieder geval enthousiast, zo 

blijkt uit hun nieuwsbrief. ‘Wat bij binnenkomst on-

middellijk opvalt is de open structuur van het Loc. De 

medewerkers van de diverse disciplines zijn direct met 

elkaar verbonden en lopen zo even bij elkaar binnen. 

Het is een prima basis om meer mensen snel aan pas-

send werk te helpen.’ 

Meer dan één loket
Maar de samenwerking op het gebied van arbeids-

marktontwikkeling gaat verder dan gezamenlijke huis-

vesting en één loket voor de klant. Het cWI in Harden-



34 35

Lager opleidingsniveau
Uit arbeidsmarktanalyses blijkt dat het opleidingsni-

veau in Noord-oost overijssel iets lager ligt dan het 

landelijk gemiddelde. Van het NWW-bestand heeft 

51 procent een lager opleidingsniveau dan mbo. De 

sers die met enige ondersteuning (gesubsidieerd) werk 

kunnen uitvoeren.’ Van Middelkoop kan nog geen 

concrete resultaten noemen omdat het project pas 

eind juni is begonnen. ‘Maar we schatten op basis van 

de intake in dat er mensen bij zitten die we direct naar 

werk kunnen leiden.’
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het gebied van wet- en regelgeving.’ Liese is ook te 

spreken over het ondernemersklimaat: ‘ondernemers 

voelen zich welkom.’ De wethouder vertelt dat er in 

het Loc inmiddels een ondernemershuis gevestigd is. 

‘Hier krijgen startende ondernemers steun van meer 

ervaren ondernemers.’ Verder verstrekte de gemeente 

Hardenberg een subsidie van 120.000 euro aan de 

stichting Werk en Educatie. De stichting wil de concur-

rentiepositie van industriële bedrijven verbeteren door 

te zorgen voor voldoende geschoold personeel. Het 

ondernemershuis is een van de activiteiten van deze 

organisatie.

 

Resultaten
Het actieve arbeidsmarktbeleid begint vruchten af te 

werpen. Liese: ‘Een van de doelstellingen is het aantal 

werkzoekenden met een uitkering terug te brengen 

van 525 naar 400 eind 2009. We zitten nu al rond de 

420.’  Maar de regio leunt niet achterover. zo zijn 

er plannen om het aanbod techniekopleidingen te 

vergroten en te promoten om de krapte in de sector 

techniek tegen te gaan. ook de zorginstellingen ver-

wachten over een aantal jaar personeelstekorten. Er is 

dus nog genoeg te doen. Liese is positief: ‘Een succes-

vol regionaal arbeidsmarktbeleid hangt voor een groot 

gedeelte af van de mensen die erbij zijn betrokken. Als 

je het als regio wilt, gaat het zeker lukken.’  

gemeente Hardenberg en de ketenpartners werken sa-

men om dit tekort in te lopen. zo is er in het Loc een 

Leerwerkloket waar werkgevers terechtkunnen voor 

maatwerk op het gebied van arbeidsmobiliteit en scho-

ling van personeel: een samenwerkingsverband tussen 

de gemeenten Hardenberg en ommen, het cWI en de 

onderwijsinstellingen in de regio. Liese: ‘We werken in 

samenwerking met het onderwijs en het bedrijfsleven 

hard aan de invulling van Erkenning Verworven com-

petenties (EVc). op dit moment hebben veel bedrijven 

nog geen duidelijk beeld bij EVc.’ Liese legt uit dat 

medewerkers van het Leerwerkloket werkgevers actief 

zullen benaderen om mobiliteits- en scholingsvraag 

in kaart te brengen en van een passend aanbod te 

voorzien. Wil de werkgever de door- of uitstroom van 

personeel bevorderen? Hoe kan het erkennen van 

verworven competenties hieraan bijdragen? 

Ondernemers welkom
Naast een actieve benadering van specifieke doelgroe-

pen en een goed scholingsaanbod is er volgens Jaap 

van Middelkoop nog een belangrijke randvoorwaarde 

voor het versterken van de regionale arbeidsmarkt: 

een goed economisch klimaat. ‘Je kunt mensen wel 

opleiden en activeren, maar er moet aanbod zijn. 

Het aantal bedrijven dat zich hier heeft gevestigd, is 

behoorlijk gegroeid. En vanuit de gemeente kop-

pelen we klantmanagers aan bedrijven. Deze mana-

gers ondersteunen ondernemers onder andere op 
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Veel gemeenten boekten de afgelopen jaren succes 

met hun activerings- en uitstroombeleid en hebben het 

aantal bijstandsgerechtigden zien teruglopen. Voor 

een belangrijk deel is dat het gevolg van beter beleid 

aan de poort. Daarbij worden klanten die zich melden 

voor een uitkering naar werk geleid, bijvoorbeeld via 

een Work First-aanpak.

Het eigen bestand kennen is een noodzakelijke voor-

waarde voor succesvol regionaal arbeidsmarktbeleid. 

Maar om vraag en aanbod bij elkaar te brengen is 

meer nodig. Natuurlijk kennen de meeste gemeenten 

hun bijstandsklanten. Maar nog te vaak is het zicht op 

hun arbeidsmarktkansen gering. En, laten we eerlijk 

zijn, zeker voor een deel van de bijstandsgerechtigden 

is het ook zoeken naar aanknopingspunten. Vaak is 

hun opleidingsniveau (zeer) laag en hun werkervaring 

gering en gedateerd. Als dat ook nog gepaard gaat 

met persoonlijke problemen als schulden, slechte ge-

zondheid, verslaving of een crimineel verleden worden 

niet zelden de etiketten ‘granieten bestand’ of ‘harde 

kern’ opgeplakt. Alkmaar heeft door een succesvol 

WWB-beleid nu overwegend mensen in het bestand 

overgehouden die aan bovengeschetst profi el voldoen.

Toch zet men in op uitstroom naar werk, door de 

klanten echt te leren kennen en te kijken naar de com-

petenties die iemand heeft verworven. Dat hoeft niet 

noodzakelijk op school of in werk te zijn. competen-

ties kunnen offi cieel erkend worden via een speciale 

EVc-procedure (EVc staat voor Eerder Verworven 

competenties) en zijn zo te linken aan een passende 

baan. Uiteraard is deze aanpak ook toe te passen op 

werkzoekenden zonder uitkering. 

Hoe hard is de kern?
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Eind 2011 heeft de gemeente Alkmaar maximaal 1.210 

‘bijstandsklanten’ in het bestand. Dat is de ambitie. 

rian van Dam, wethouder sociale zaken en Werkgele-

genheid in de gemeente Alkmaar: ‘Dit ambitieniveau is 

hoger dan in het bestuursakkoord is afgesproken. Een 

speerpunt van ons collegebeleid is dat iedereen in de 

Alkmaarse samenleving meedoet. We zijn ambitieus 

en denken dat een hogere uitstroom haalbaar is.’ De 

gemeente Alkmaar is vorig jaar een project gestart 

om de ‘harde bijstandskern’ binnen 12 maanden 

naar werk te leiden: Focus 2 Move (F2M). Inmiddels 

doen zo’n honderd mensen mee. Van Dam: ‘Deelne-

mers gaan aan de slag via WNK Bedrijven - de sociale 

werkvoorziening - of re-integratiebedrijf Agens. op 

hun leerwerkplek krijgen ze begeleiding en scholing 

op maat voor de aanpak van hun problemen en voor 

verdere ontwikkeling. We werken samen met het cWI, 

schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, de GGz, 

de verslavingszorg en onderwijsinstellingen.’ 

Ieder individu heeft zijn eigen wensen en moge-

lijkheden. ook zijn er grote verschillen in leeftijd, 

achtergrond en problematiek. Van Dam beaamt dat 

betrokken partijen de klant daarom goed moeten 

kennen. ‘Jarenlang heeft de gemeente alleen moeten 

beoordelen of mensen in aanmerking kwamen voor de 

bijstand. Met de Wet Werk en Bijstand is onze rol ver-

anderd. We begeleiden hen nu naar werk en moeten 

precies weten wat hun mogelijkheden zijn.’

Intake cruciaal
Bij het F2M-traject is de intake een cruciaal moment 

om de klant te leren kennen. robert Klokkemeijer 

is een van de klantmanagers vanuit de gemeente. 

Hij voert de regie over vijftig individuele trajecten. 

‘De klantmanagers nodigen de mensen uit voor een 

intake. Hierbij is ook de consulent van de sociale werk-

voorziening aanwezig. Deze begeleidt de klant op de 

leerwerkplek.’ Tijdens de intake vindt een nulmeting 

plaats. Deze bestaat uit een uitgebreide vragenlijst. 

‘op basis van de nulmeting maken we een persoon-

lijk re-integratieplan. De inhoud van het traject staat 

niet van tevoren vast. We stellen daarom veel vragen 

over gevolgde opleidingen, re-integratietrajecten en 

beroepswensen. Maar we maken ook een situatie-

schets. Hierin beschrijven we de gezinsituatie, sociale 

contacten en hobby’s. Je kunt het zo gek niet beden-

ken of we vragen het.’ Volgens Klokkemeijer vinden 

de meeste mensen al die vragen geen probleem. ‘Als ik 

Ken je klant in de bijstand
Gemeente Alkmaar zet kennis om in maatwerktraject

De gemeente Alkmaar heeft hard gewerkt om het aantal mensen in de bijstand te 
verminderen, vooral door de instroom te beperken. De groep die nu nog over is, 
bestaat uit zo’n 1.750 personen. Deze mensen zitten soms al jaren in de bijstand 
en kampen met meervoudige problematiek. Denk aan psychische problemen, 
drugsverslaving, schulden, een crimineel verleden. Hoe leid je als gemeente deze 
mensen naar de arbeidsmarkt? ‘Ken je klant’, is in Alkmaar het motto. 
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maar uitleg waarom we zoveel willen weten.’ Van te-

voren checkt de klantmanager wel even in het systeem 

wat er al bekend is over iemand zijn arbeidsverleden. 

‘Ik heb nog niet van klanten gehoord dat ze dingen 

twee keer moesten vertellen.’

Geen werkervaring
Uit de praktijk blijkt dat de intake waardevolle in-

formatie oplevert. robert Klokkemeijer: ‘zo hebben 

we een vrouw in ons bestand die al twee jaar in de 

bijstand zat. Haar man had haar verlaten, twee jonge 

Rian van Dam
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kinderen, geen diploma’s en geen werkervaring. Uit de 

intakeprocedure bleek dat we een EVc-traject konden 

starten. Door de erkenning van verworven competen-

ties heeft ze vijf deelcertificaten gehaald. ze hoeft 

er nog maar twee en dan heeft ze de kwalificatie 

helpende in de zorg op niveau 2.’

De klant leren kennen stopt niet bij de intake. Fre-

quent contact met de klant en het contact tussen de 

samenwerkende partijen is ook belangrijk. Klokkeme-

ijer: ‘De klantmanagers zitten twee dagen in de week 

bij de sociale werkvoorziening op locatie. Daarnaast 

zijn we telefonisch bereikbaar. De consulenten van de 

sociale werkvoorziening leveren iedere drie maanden 

een rapportage op met de ontwikkelingen van de 

deelnemers.’  

Regionaal aanbod
Uiteraard is het voor de uitstroom van bijstandsgerech-

tigden noodzakelijk dat er aanbod is op de arbeids-

markt van Noord-Holland Noord. Van Dam vertelt dat 

vraag en aanbod matchen een speerpunt is van het 

regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid. Dit is een 

samenwerkingsverband tussen gemeenten, onderwijs, 

cWI en UWV en een goede constructie manier om ken-

nis en kunde over de arbeidsmarkt uit te wisselen. ‘De 

samenwerking verloopt goed. Naast het F2M-project 

lopen verschillende regionale projecten om uitkerings-

gerechtigden te activeren. Hierdoor hebben we al con-

tact met werkgevers in onder meer de metaal, zorg, 

beveiliging en groente- en fruitsector. We zullen de 

komende tijd nog actiever de werkgevers benaderen.’

Blij met participatiebudget

Het participatiebudget bundelt de verschillende 

budgetten voor re-integratie en scholing. Gemeen-

ten krijgen hierdoor meer vrijheid voor maatwerk-

projecten. Een uitkomst voor projecten als F2M in 

Alkmaar. rian van Dam vindt het dan ook een goe-

de ontwikkeling. Alkmaar is proefgemeente is ont-

vangt dit budget al. ‘Wij zijn als gemeente samen 

met een verpleegtehuis en een roc een project 

gestart om allochtone vrouwen op te leiden tot 

helpende in de zorg. zij werken in een verpleeg-

tehuis en volgen een mbo-opleiding die leidt tot 

een starkwalificatie. De vrouwen hebben verschil-

lende achtergronden. De een heeft een uitkering, 

de andere is een niet-uitkeringsgerechtigde en kan 

een beroep doen op volwasseneneducatie. zonder 

participatiebudget heb je dan allerlei financie-

ringspotjes en regelingen. Het zou niet moeten 

uitmaken onder welke regeling ze vallen of uit 

welk potje het wordt betaald. Als mensen maar 

aan de slag gaan en zich kunnen ontwikkelen.’   
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Het mobiliseren van extra arbeidskrachten is de ko-

mende jaren een van de belangrijkste doelstellingen 

van het regionaal arbeidsmarktbeleid. Natuurlijk is 

het zaak uitkeringsgerechtigden (weer) aan het werk 

te krijgen. Maar om de arbeidsparticipatie verder te 

verhogen, is het noodzakelijk ook andere groepen 

in beweging te krijgen. Groepen die nu buiten de 

arbeidsmarkt staan: vrouwen, ouderen, mensen met 

gezondheidsproblemen en jongeren. Als zij geen 

uitkering hebben, en dus nugger zijn, blijven zij vaak 

buiten beeld.

In veel regio’s zitten bedrijven te springen om arbeids-

krachten. Als die er niet zijn of komen, heeft dat een 

negatief effect op de economische ontwikkeling en de 

productie. zeeuws-Vlaanderen is zo’n regio. De werk-

loosheid is er traditioneel laag. Nieuwe economische 

activiteit kan eigenlijk alleen van de grond komen als 

de personeelsvoorziening is geregeld. Dat vereist van 

gemeenten inzicht en strategie op de lange termijn, 

maar ook het vermogen om te kunnen organiseren 

en de juiste partijen bij elkaar te brengen. Terneuzen 

heeft dit allemaal gedaan.

Het komt erop aan de potentiële werknemers te berei-

ken en te overtuigen. Nuggers vragen om een speciale 

aanpak. In tegenstelling tot uitkeringsgerechtigden 

zijn zij niet of nauwelijks bekend bij de gemeenten. 

Het is dus zaak om ze eerst op te sporen. En omdat er 

geen directe fi nanciële noodzaak is om (weer) te gaan 

werken, moeten zij verleid worden te participeren. Dat 

kan door werk aantrekkelijk te maken, maar ook door 

de juiste voorzieningen te treffen om aan de slag te 

gaan. Denk aan kinderopvang en het aanpassen van 

werktijden aan de schooltijden van kinderen. of het 

combineren van werk en zorg. En het zodanig inrich-

ten van inburgering dat inburgeraars zoveel mogelijk 

in aanraking komen met werk. 

Stille reserves mobiliseren
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Nu is het nog vooral gras en zand. Maar de komende 

jaren verrijst in de smitsschorrepolder vlakbij Terneu-

zen een indrukwekkend glastuinbouwcomplex. Het 

ministerie van VroM heeft Midden zeeuws-Vlaande-

ren aangewezen als overloopgebied voor het overvolle 

Westland. Tussen nu en 2011 wordt hier ruim 250 

hectare kassen gebouwd. Er ontstaan 1.500 nieuwe 

arbeidsplaatsen. En dat in een regio die van oudsher 

een van de laagste werkloosheidscijfers van Nederland 

kent. ‘Maar wel een flinke stille reserve’, nuanceert 

ruud van Leest, beleidsmedewerker sociale zaken bij 

de gemeente Terneuzen. ‘De participatie van vrouwen, 

55-plussers en arbeidsgehandicapten is relatief laag. 

Dit project is een uitgelezen manier om juist die men-

sen aan het werk te krijgen.’

Direct contact
Terneuzen richt de pijlen nadrukkelijk ook op niet-

uitkeringsgerechtigden. Geen gemakkelijke doelgroep. 

Formele contacten zijn er niet; communicatie zal via 

andere kanalen moeten plaatsvinden. Via abri’s, huis-

aan-huisbladen, internet. Maar vooral via direct con-

tact. Een speciaal projectteam spreekt mensen aan op 

de weekmarkt, in het wijkcentrum en op het school-

plein. ook toog Van Leest samen met medeprojectlei-

der Gijs van den Berg van re-integratiebedrijf Dethon 

en een vertegenwoordiger van het cWI naar de 

plaatselijke moskee om de Turkse gemeenschap warm 

te krijgen voor het project. Dat is gelukt, mede dankzij 

de persoonlijke inzet van gemeenteraadslid mevrouw 

Atmaç-Yigit, zelf van Turkse afkomst. ‘Het verhaal 

verspreidt zich als een olievlek. Inmiddels hebben zich 

al enkele honderden belangstellenden gemeld: vrou-

wen, mannen, allochtonen, autochtonen. Voor ons een 

bevestiging dat je nuggers echt wel meekrijgt. Als je ze 

maar wat te bieden hebt.’

Geen enkel excuus
Het aanbod is aanlokkelijk: een leuke, goedbetaalde 

baan in de glastuinbouw. ‘Veel mensen denken dat 

werken in de kas vies en zwaar is’, vertelt Van Leest. 

‘Maar het is schoon, dankbaar en vooral erg leuk werk. 

Die boodschap staat centraal in onze communicatie, 

daarmee willen we mensen prikkelen. Daarnaast willen 

we zoveel mogelijk belemmeringen wegnemen. We 

zorgen voor een gedegen opleiding. Met de provincie 

maken we afspraken over goed openbaar vervoer. We 

regelen kinderopvang op het terrein. En we bieden 

Meer dan tomaten plukken 
Volop kansen voor Zeeuwse nuggers 

Het is niet de makkelijkste groep om richting betaald werk te bewegen: die van de 
niet-uitkeringsgerechtigden. De gemiddelde nugger is lastig te bereiken, lastig te 
motiveren en te mobiliseren. Dat weerhoudt de gemeente Terneuzen er niet van 
om voor een groot nieuw werkgelegenheidsproject juist op deze doelgroep in te 
zetten. ‘Wie mensen wat te bieden heeft, krijgt ze mee.’ 
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medewerkers de mogelijkheid om hun werktijden 

aan te passen aan de schooltijden van hun kinderen. 

Mensen moeten eigenlijk geen enkel excuus hebben 

om deze kans niet te grijpen.’ 

Arbeidsmarkt zonder grenzen
Het project richt zich trouwens niet alleen op Ter-

neuzen, zelfs niet alleen op zeeuws-Vlaanderen. Het 

glastuinbouwgebied ligt op nauwelijks vijf kilometer 

van de Belgische grens en wordt in nauwe samenwer-

king met de zuiderburen ontwikkeld. De gemeente 

Terneuzen en de stad Gent maken in de bilateriale 

Gemeenschappelijke regeling (GoL) afspraken en 

Tips and trics

•  zorg dat je de mogelijkheden en onmogelijkhe-

den van de beroepsbevolking in beeld hebt en 

weet hoe je die doelgroep moeten bereiken

•  zorg dat beslissers, beleidsmakers en uitvoerders 

elkaar aanvullen

• zoek kansen en spring daar actief op in

• formuleer realistische doelstellingen

• zorg dat je mensen iets te bieden hebt

• zorg voor een sterke regionale samenwerking 
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betrekken daarbij ook cWI, UWV en de Vlaamse VDAB. 

roc Westerschelde, het Groen college en twee Belgi-

sche onderwijsinstellingen verzorgen de opleidingen, 

in samenspraak met toekomstige werkgevers. Wethou-

der Van schaik van Terneuzen onderhoudt de externe 

contacten en zorgt ervoor dat alle partijen op één lijn 

zitten. Naar eigen zeggen een makkie: ‘Iedereen is en-

thousiast. De doelstelling is ambitieus – 25 procent van 

de vacatures moeten worden vervuld door moeilijke 

doelgroepen waarvan een kwart door niet-uitkerings-

gerechtigden. Het is maar de vraag of we dat halen. 

Maar de drive bij betrokkenen lijkt hierdoor alleen 

maar groter te worden.’

Volop mogelijkheden
De bouw van het Voorlichtings- en opleidingscentrum 

vordert gestaag. De officiële opening, door minister 

Donner, staatssecretaris Aboutaleb en de Vlaamse mi-

nister voor Werk, onderwijs en Vorming Frank Vanden-

broucke, is op maandag 6 oktober 2008. Direct daarna 

starten de opleidingen. Dat moet ook wel, want begin 

2009 openen de eerste tuinders hun deuren. zij bieden 

plek aan vijftig à zestig medewerkers. ‘Dat zijn niet 

Werk met pit

De website www.werkenindekas.nl geeft belang-

stellenden een goed beeld van een baan in de 

glastuinbouw. Insteek: werken in de kas is leuk, 

dankbaar en het betaalt nog goed ook. Via de 

website is ook de voortgang van de bouwwerk-

zaamheden te volgen.

Bij het project betrokken zijn:

•  re-integratiebedrijf Dethon (verantwoordelijk 

exploitant)

•  gemeenten Terneuzen, Hulst en Sluis

•  gemeenten Assenede en Zelzate

•  provincie Zeeland

•  Zealand Seaports

•  Alles voor Groene Arbeid

•  ZLTO

•  Stad Gent 

•  CWI

•  UWV

•  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 

Beroepsopleiding (VDAB)

•  ROC Westerschelde

•  Groen College Goes

•  Centrum voor Deeltijds Beroepssecundair  

onderwijs Gent

•  Instituut Bert Carlier Gent

allemaal mensen die via dit project worden geworven 

en opgeleid’, stelt Van schaik. ‘Maar we hebben inmid-

dels een goede relatie opgebouwd met de tuinders en 

gaan ervan uit dat een deel van de vacatures via dit 

gezamenlijke project vervuld wordt.’ ‘Niet-uitkerings-

gerechtigden gaan ook een rol spelen bij bouw van 

kassen’, vult ruud van Leest aan. ‘En we zijn bezig met 

de invulling van het parkmanagement. Tuinders heb-

ben geen zin om zelf het onderhoud of de beveiliging 

te regelen. Dat biedt mensen weer mogelijkheden in 

een ander segment. Dit project behelst veel meer dan 

tomaten plukken.’
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samenwerking tussen gemeenten, het klinkt zo logisch 

maar is niet altijd vanzelfsprekend. soms voelen klei-

nere gemeenten zich onvoldoende gekend en gezien 

door een grotere centrumgemeente. En soms geeft 

een grotere gemeente ook wel aanleiding voor zulke 

sentimenten. om de regierol in het regionaal arbeids-

marktbeleid waar te maken, moeten gemeenten soms 

over hun eigen schaduw heenstappen. Dat betekent: 

kritisch naar jezelf durven kijken en iedereen zijn of 

haar rol geven en gunnen. Dat kan onder meer door 

iedere partij verantwoordelijkheid te geven, bijvoor-

beeld door trekker te zijn van een project. zo kunnen 

ook de specifi eke kwaliteiten van bestuurders en amb-

tenaren worden verzilverd. Als die projecten boven-

dien passen in een door alle gemeenten gedeelde visie 

op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling daarvan, is de 

basis voor succes gelegd.

Friesland is een provincie met 31 relatief kleine ge-

meenten. Door op een tamelijk grote schaal samen te 

werken, namelijk in het kader van de Vereniging van 

Friese Gemeenten, weten zij dat nadeel op te hef-

fen. De individuele gemeenten kunnen vacatures en 

werkzoekenden uitwisselen, waardoor het aanwezige 

arbeidspotentieel maximaal wordt benut. En de Friese 

werkgevers hebben één contactpunt in plaats van 31. 

Samen in de regio
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Metaal, zorg, toerisme, kassenteelt, dienstverlening. 

Friesland herbergt het allemaal. De variatie in werk 

is groot. In Friesland zien ze dat niet bepaald als een 

nadeel. ‘We respecteren de lokale verschillen’, vertelt 

Marco Florijn, wethouder Werk en Inkomen van Leeu-

warden. ‘We proberen elkaar juist verder te helpen 

door over de grenzen van de lokale arbeidsmarkt heen 

te kijken.’ Friesland telt zo’n elfduizend openstaande 

vacatures en 17.000 werkzoekenden, waarvan vier-

duizend in Leeuwarden. ‘Iedere lokale arbeidsmarkt 

binnen Friesland heeft zijn eigen problematiek. zo 

kennen de steden en het westen van Friesland veel 

werkgelegenheid, en kampen andere gebieden juist 

met een redelijk hoog werkloosheidspercentage. Het 

is dus in ieders belang om elkaars arbeidspotentieel 

optimaal te benutten. Door bij elkaar te shoppen en 

één aanspreekpunt te vormen voor de werkgevers.’ 

Zes projecten
Iedere vier maanden komt de VFG bij elkaar. ‘Dat zijn 

zeer praktische bijeenkomsten, niet te vergelijken 

met de in onze ogen nogal vrijblijvende rPA’s’, aldus 

Florijn. ‘We hanteren een concrete agenda. zo heb-

ben we voor 2008 zes projecten bij de kop gepakt. 

Bijvoorbeeld de MKB-beurs. En de – zeer succesvolle! 

– baanbrekersbeurs van afgelopen mei. Daar waren 

zo’n zevenduizend werkzoekenden en werkgevers. 

Tweehonderd personen zijn uiteindelijk gematcht, nog 

los van de leerwerktrajecten die zijn ingevuld. Vraag 

en aanbod samenbrengen, de werkgever goed bedie-

nen en het onderwijs goed op de arbeidsmarkt laten 

aansluiten: dat zijn de uitdagingen voor ons arbeids-

marktbeleid.’  

Friese commissie Bakker
Florijn is als wethouder van de gemeente Leeuwarden 

ambassadeur voor de regio. Dat betekent dat hij zaken 

agendeert, coördineert en monitort. Hij maakt daarbij 

gebruik van bestaande structuren. ‘Iedere gemeente 

is trekker van een project. zo is Franekeradeel trekker 

van het kassenproject en sneek van het leerwerkloket. 

Het is belangrijk gebruik te maken van de kracht en 

dynamiek van lokale netwerken. 

Deze lokale structuren zijn ook terug te vinden in de 

uitvoering van de tien maatregelen die de commis-

sie arbeidsmarktparticipatie zal opstellen. Deze Friese 

Over grenzen heen kijken
Gebruikmaken van kracht en dynamiek lokale netwerken

Wie aan Friesland denkt, denkt aan meren. En aan toerisme. Gelukkig biedt de 
arbeidsmarkt van deze noordelijke provincie meer mogelijkheden. De 31 leden 
van de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) werken nauw samen om deze 
mogelijkheden optimaal te benutten. De gemeente Leeuwarden speelt hierbij een 
ambassadeursrol. Wethouder Marco Florijn: ‘Het is belangrijk gebruik te maken 
van de kracht en dynamiek van lokale netwerken.’
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commissie Bakker is een initiatief van Florijn en zal van 

oktober tot en met december 2008 de Friese arbeids-

marktparticipatie onderzoeken. In de commissie ne-

men twee leden van de commissie Bakker zitting, naast 

hoogleraar regionale Arbeidsmarktanalyse Jouke van 

Dijk en de VNG. Voorzitter is André olijslager, oud-top-

man van Friesland Foods met diverse commissariaten 

op zijn naam. 

Toekomst
Leerpunten in het Friese samenwerkingsverband zijn 

er volgens Florijn genoeg. ‘We moeten ons nog wat 

meer toeleggen op het matchen van vraag en aanbod 

voor de toekomstige glastuinbouw. Bij de kassen in 

Franekeradeel hebben ze straks veel mensen nodig. 

Leeuwarden heeft arbeidspotentieel genoeg in de 

vorm van bijstandsgerechtigden. Dat moeten we zien 

te koppelen.’
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de bevindingen terugkoppel in de VFG. In de toekomst 

willen we deze snelkookpansessies twee keer per jaar 

gaan organiseren. De insteek blijft heel praktisch. Wij 

willen absoluut niet in een overlegcultuur vervallen. 

Als een resultaat is bereikt, beëindigen we een project. 

Anders ontstaan er vage en onlogische samenwer-

kingsverbanden. Het is net als met onkruid: als je dat 

niet op tijd wiedt, woekert het alle kanten op.’  

om de toekomstige arbeidsmarkt op orde te krijgen, 

doet Florijn niet alleen zaken met het bedrijfsleven, 

onderwijs en de overheid. ook werknemersbonden en 

werkgeversorganisaties schuiven aan in het Leeuwar-

dense. Florijn: ‘Ik heb nu één keer een zogenaamde 

snelkookpansessie georganiseerd. Een dagdeel lang 

bespraken we de belangrijkste knelpunten op de Friese 

arbeidsmarkt en mogelijke oplossingen daarvoor. In 

september vindt een tweede sessie plaats, waarna ik 

Praktische matching voor de kas

zo’n veertig hectare grond aan glastuinbouw heeft 

de Friese gemeente Franekeradeel op dit moment. 

over een jaar of acht moet dit het vijfvoudige zijn. 

Volgend jaar steekt de gemeente – die de financiële 

verantwoordelijkheid deelt met de provincie en de 

Dienst Landelijk Gebied – hiervoor de eerste schop in 

de grond. Belangrijke taak voor Franekeradeel is het 

invullen van de achthonderd tot duizend arbeids-

plaatsen die de kassenuitbreiding gaat opleveren. 

Wethouder Thiadrik Twerda: ‘Geen gemakkelijke 

klus, met name als het om de lagere functies gaat. 

Friesland kent een lage arbeidsparticipatie: er zijn 

nog te veel mensen die niet werken, zonder overi-

gens een uitkering te genieten. Die willen we weer 

aan de slag krijgen. Bijvoorbeeld via de opleidings-

kas, waarin we samenwerken met het Agrarisch 

opleidingen centrum. Mensen met een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt worden hier opgeleid 

tot medewerker glastuinbouw en hebben een baan-

garantie na het succesvol afronden van de opleiding. 

We willen in Franekeradeel en naburige gemeenten 

nuggers aanspreken, bijstandsgerechtigden, maar 

ook bijvoorbeeld generaal pardonners. Taal speelt 

in de kas immers nauwelijks een rol. Verder hebben 

we veel verwachting van onze samenwerking met de 

gemeente Leeuwarden. Deze gemeente heeft veel 

werkzoekenden die wij uitstekend kunnen gebrui-

ken voor ons glastuinbouwproject. Die matching, 

daar gaan we de komende tijd stevig op inzetten. 

Mogelijke knelpunten zoals de bereikbaarheid van 

onze streek zullen we daarbij praktisch moeten 

oplossen. Bijvoorbeeld door collectief vervoer te 

regelen. overal valt een mouw aan te passen.’ 



49

Visie is de basis van effectief arbeidsmarktbeleid. Een 

helder beeld de regio, gezamenlijk ontwikkeld en 

gedragen door de samenwerkende partners. Maar 

alleen met een visie en beleidsnotities kom je er niet. 

De kunst is om kort en krachtig de standpunten en 

de daaruit voortvloeiende acties te benoemen. En om 

daar consensus over te krijgen. Niet door ellenlang 

overleg, maar door de gezamenlijk gevoelde noodzaak 

om in beweging te komen. De overgang van denken 

naar doen, van visie naar actie. Dat maakt regionaal 

arbeidsmarkt succesvol. 

In Groningen zijn visie en acties neergelegd in een 

beknopte notitie. Dat vereist een open en ruimhartige 

blik en houding van alle betrokkenen. zeker ook van 

de wethouders die in het kader van het project ‘ruim-

te voor de regio’ opereren als trekker voor hun regio. 

Niet zelden bestaan er tussen gemeenten onderling 

in het verleden gegroeide beelden die samenwerking 

kunnen bemoeilijken. Aan de ambassadeurs de taak 

om die te doorbreken. Peter Verschuren, wethouder 

sociale zaken en Arbeidsmarkt van Groningen, weet 

dat zijn stad in de regio soms als eigengereid wordt 

gezien. Hij heeft dat aangepakt door alle collega-wet-

houders persoonlijk te bezoeken. Dat heeft geholpen 

bij het realiseren van een gelijkwaardige samenwer-

king. 

Verder dan visie
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Verschuren is sinds 2006 wethouder sociale zaken en 

beheert sinds vorig jaar ook de portefeuille arbeids-

markt. Het bestuursakkoord tussen de VNG en het rijk 

vormde voor de Groninger aanleiding het regionaal ar-

beidsmarktbeleid een nieuwe impuls te geven. om dit 

te bereiken is voor de twaalf gemeenten in de regio 

centraal Groningen/Noord-Drenthe eind vorig jaar de 

notitie ‘Een werkend netwerk in de regio’ opgesteld. 

Geen lijvig beleidsplan, maar acht A4’tjes heldere taal. 

Heldere doelstellingen ook. Voor de drie grootste ge-

meenten, Groningen, Assen en Hoogezand-sappemeer, 

is een stimulerende rol weggelegd bij de uitvoering 

van het plan. 

Regionale ontwikkelingen
‘De integrale notitie is een regionale uitwerking van 

het bestuursakkoord en bestaat uit zes onderdelen’, 

vertelt wethouder Verschuren. ‘Te weten: de regionale 

schaal, de situatie in de regio, het doel van regionaal 

arbeidsmarktbeleid, uitgangspunten voor samenwer-

king, voorzet voor een actieplan en de netwerkstruc-

tuur. om met het eerste te beginnen: we sluiten met 

de visie aan op de schaal van de regionale arbeids-

markt. En die gaat in deze regio over de gemeente- en 

provinciegrens heen. Van oudsher voelen gemeenten 

in de regio zich verbonden. We sluiten met de visie 

dan ook aan op de ontwikkelde regiovisie Assen-Gro-

ningen met betrekking tot de ruimtelijke economische 

structuur.’ Hoe is eigenlijk de situatie op de noordelijke 

arbeidsmarkt? ‘Drie sectoren zorgen voor de helft van 

de werkgelegenheid in de regio: zorg, zakelijke dienst-

verlening en handel en reparatie. De vraag naar goed 

opgeleide medewerkers stijgt. Die zijn er niet, althans 

nu niet. Daarom moeten we investeren in het vergro-

ten van de kwalificaties van mensen met een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt.’ 

Verbindingen leggen
In het plan staat duidelijk omschreven welke platforms 

er zijn, hoe het overleg ondersteund wordt en hoe er 

vanuit het platform steeds verbinding wordt gelegd 

met gemeenten, branches, ketenpartners en aangren-

zende regio’s. ‘We borduren veelal voort op bestaande 

overlegstructuren’, licht Verschuren toe. ‘Alleen de 

ondersteuning van het platform is nieuw. We willen 

iedereen bij elke volgende stap betrekken.’ Bij het 

samenwerken gelden de volgende uitgangspunten: de 

klant staat centraal, ontwikkeling en afstemming vin-

Woorden én daden
Groningen blijft niet hangen in visie  

Een integrale visie gaat prima samen met een praktische en voortvarende aanpak. 
Dat komt overduidelijk naar voren in de Groningse aanpak. In het noorden blijft 
men niet hangen in vage plannen en beleidsnotities, maar slaat men spijkers met 
koppen. Wethouder Peter Verschuren van Groningen: ‘Een duidelijke visie is be-
langrijk, maar besteed niet te veel tijd aan overleg en bureaucratische processen.’ 
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den regionaal plaats en uitvoering lokaal en de weder-

zijdse deskundigheid wordt optimaal benut. Volgens 

de wethouder gaat het er vooral om dat gemeenten 

van elkaar leren: wat werkt wel en wat niet? Kritische 

succesfactor zijn de onderlinge verhoudingen. ‘Van 

oudsher wordt het optreden van de stad Groningen 

snel als arrogant en overheersend ervaren. Mede om 

daarmee af te rekenen heb ik alle wethouders een per-

soonlijk bezoek gebracht en uitgelegd dat Groningen 

juist heel graag wil samenwerken, op gelijkwaardig 

niveau. Dat heeft geholpen. De overlegcultuur is nu 

open en laagdrempelig. De gemeenten in onze regio 

weten elkaar prima te vinden en er is weinig bureau-

cratie. We zijn dus best een eind op weg.’

Peter Verschuren
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Actie!
In de integrale notitie staat ook een voorzet voor een 

actieplan. Hierin worden vier lijnen genoemd waarmee 

gemeenten de arbeidsmarkt aanpakken. Een gezamen-

lijke benadering van regionale werkgevers, bijvoor-

beeld. Verbreding van branchearrangementen en daar-

mee samenhangend de introductie van één loket voor 

leren en werken. En: verbreding van lokale projecten 

naar regionaal niveau. Het afgelopen jaar is het niet 

gebleven bij mooie woorden. De inkt van het plan was 

nauwelijks opgedroogd, of men startte al met bran-

chearrangementen: regionale afspraken over scho-

ling en werkgelegenheid. In het convenant ‘Docking 

station’ hebben gemeenten, cWI, UWV en de bouw-

sector afgesproken tot 2010 dertig scholingstrajecten 

met baangarantie te realiseren voor werkzoekenden. 

De gemeenten verwijzen werkloze werkzoekenden 

naar dit project en financieren de leerwerktrajecten. 

UWV en cWI leveren kandidaten en informatie aan, 

Platform samenwerkingsverbanden BBL Bouw zorgt 

voor uitvoering en coördinatie. Dit alles gebeurt vanuit 

één loket voor alle gemeenten. ‘zo doorkruisen we 

het gemeenteniveau’, legt de wethouder uit. ‘ook 

met andere sectoren, zoals de zorg, willen we dit soort 

afspraken maken. Maar dat duurt nog even, want daar 

is nog geen sprake van een tekort aan werknemers.’ 

Het gaat trouwens niet altijd om grote successen, 

benadrukt Verschuren. ‘zo bleek bijvoorbeeld dat de 

regiogemeenten graag gebruik willen maken van de 

trajecten die Groningen aanbiedt. Dus dat is nu moge-

lijk. Gewoon door ze bij ons in te kopen, niet via een 

ingewikkelde nieuwe opzet.’ 

Feiten en cijfers 

Het gaat goed met de arbeidsmarkt in Groningen 

centraal en Noord-Drenthe. De arbeidsparticipatie 

ligt van oudsher onder het landelijke gemiddelde, 

maar er zijn positieve ontwikkelingen. Het aantal 

niet-werkende werkzoekenden (NWW’ers ) in de 

regio is tussen april 2007 en april 2008 met 23 pro-

cent gedaald, tegenover een landelijke daling met 

17 procent. ook het aandeel voortijdige school-

verlaters neemt af: in de gemeente Groningen van 

3,9 procent in het schooljaar 2005-2006 tot 3,3 

procent in het schooljaar 2006-2007. Hiermee ko-

men de doelen voor 2011 in zicht. De regio heeft 

het VNG-bestuursakkoord doorberekend en wil 

over drie jaar 3.200 minder bijstandsgerechtigden 

hebben. ook moeten dan bijna 1.000 niet-uitke-

ringsgerechtigden aan de slag zijn geholpen.


