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Samenvatting 

Als gevolg van de economische crisis zullen in de komende maanden veel mensen in de 
bouwsector hun baan gaan verliezen. Onder hen zijn veel goed opgeleide bouwtechnici met een 
opleiding op HBO-niveau. 
Dit zijn potentieel geschikte kandidaten die met enige (juridische) bijscholing kunnen instromen in 
functies op het gebied van Bouw en Woningtoezicht en Ruimtelijke Ordening, waaraan veel 
gemeenten al lange tijd grote behoefte hebben. 

Tegen deze achtergrond hebben de brancheorganisaties Bouwend Nederland (BN) en de VNG 
onlangs besloten de handen ineen te slaan, om daar waar mogelijk geschikte kandidaten in te 
laten stromen in functies in het Bouw en Woning Toezicht (BWT-functies) of de Ruimtelijke 
Ordening (RO-functies) bij gemeenten. Samen met Fontys Hogescholen / BAZN de 
bestuursacademie en UWV Werkbedrijf is inmiddels een arrangement ontwikkeld dat voorziet in 
een selectieprocedure, assessment en opleiding op basis waarvan de eerste kandidaten die bij 
een gemeente zijn aangesteld mogelijk al in september 2009 kunnen starten met de opleiding. 

Hoewel de financiering voor een 'breed' opgezet project nog niet rond is, hebben de betrokken 
partijen gezien het belang van e.e.a. al wel besloten om op beperkte schaal met het project te 
starten. 
De eerste stap in dat kader is deze brief aan alle gemeenten, waarin u wordt verzocht uw BWT- en 
RO-vacatures te inventariseren en deze bij een landelijk meldpunt van UWV Werkbedrijf aan te 
melden. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

Als gevolg van de economische crisis zullen in de komende maanden veel mensen in de 
bouwsector hun baan gaan verliezen. Onder hen zijn veel goed opgeleide bouwtechnici met een 
opleiding op HBO-niveau. 

Dit zijn potentieel geschikte kandidaten die met enige (juridische) bijscholing kunnen instromen in 
functies op het gebied van Bouw en Woningtoezicht en Ruimtelijke Ordening, waaraan veel 
gemeenten al lange tijd grote behoefte hebben. 

Arrangement. 
Tegen deze achtergrond hebben de brancheorganisaties Bouwend Nederland (BN) en de VNG 
onlangs besloten de handen ineen te slaan, om daar waar mogelijk geschikte kandidaten in te 
laten stromen in functies in het Bouw en Woning Toezicht (BWT-functies) of de Ruimtelijke 
Ordening (RO-functies) bij gemeenten. Samen met Fontys Hogescholen / BAZN cte 
bestuursacademie en UWV Werkbedrijf is inmiddels een arrangement ontwikkeld dat voorziet in 
het samenbrengen van vraag en aanbod, een selectieprocedure, assessment en opleiding op 
basis waarvan de eerste kandidaten die bij een gemeente zijn aangesteld mogelijk al in september 
2009 kunnen starten met de opleiding. 

Smal beginnen met de bedoeling het project te verbreden. 
Omdat nog niet de noodzakelijke middelen beschikbaar zijn om het project 'breed uit te rollen', is 
het arrangement voorlopig nog een onderneming waarbij 'het schip en de werf gelijktijdig worden 
gebouwd'. Het nu beschikbare budget wordt gevormd door een beperkte opleidingsbonus van het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bijdragen van het A+O-fonds Gemeenten en 
het O&O-fonds van de Bouw- en infrasector. 

Betreft Datum 20 juli 2009 02 



Met dit budget kunnen de opleidingskosten worden gedekt van een vooralsnog beperkte groep 
kandidaten die met een betrekkelijk kort opleidingstraject in een BWT-functie aan de slag kunnen 
gaan. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de salariskosten gedurende de opleiding voor rekening 
van de gemeente komen. 

De komende tijd zijn de inspanningen van de partners in het arrangement er op gericht om 
aanvullende fondsen aan te boren, die het mogelijk maken om ook bouwtechnici die een wat 
langer opleidingstraject moeten doorlopen (maximaal een halfjaar) in het project op te nemen. We 
zullen ons ondermeer richten op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Opnamecapaciteit gemeenten. 
Om antwoord te kunnen geven op de vraag hoeveel geld er nodig is om dit project tot een 'breed 
succes' te maken, waar zoveel mogelijk werkzoekenden en gemeenten van kunnen profiteren, is 
het allereerst nodig om zicht te krijgen op de opnamecapaciteit van de Nederlandse gemeenten, 
waar het gaat om BWT- en RO-functie op HBO niveau. 

Gebleken is dat gemeenten in de afgelopen jaren, waarin er sprake was van een structureel tekort 
aan geschikte kandidaten voor BWT-functies, deze vacatures vaak niet meer hebben gemeld bij 
het UWV werkbedrijf. Om zicht te kunnen krijgen in de opnamecapaciteit is het van belang dat 
gemeenten de vacatures die er op dit moment binnen de gemeentelijke organisatie bestaan en/of 
in de rest van het jaar gaan ontstaan, zo spoedig mogelijk aanmelden bij UWV WERKbedrijf. 

Om het programma een goed gecoördineerde start te geven, is voor de komende weken gekozen 
voor een gecentraliseerde opzet. De gemeente wordt verzocht (uitsluitend) BWT- en RO-
vacatures in de periode tot eind augustus a.s. aan te melden bij een centraal punt van UWV 
WERKbedrijf. 
De gegevens van de vacature(s) dienen vergezeld te gaan van een functieprofiel alsmede de 
gegevens van een contactpersoon (naam, functie, emailadres en telefoonnummer) en kunnen 
worden gestuurd naar Tanya Feltmann, projectondersteuner bij het Programma Mobiliteit van 
UWV WERKbedrijf: tanva.feltmann@uwv.nl 

Het ligt in de bedoeling om vanaf begin september a.s.. ook ten aanzien van de BWT-vacatures 
weer terug te keren naar een decentrale aanmelding van vacatures bij de regionale vestigingen 
van UWV WERKbedrijf. Daarover wordt u te zijner tijd geïnformeerd. 

Vervolg. 
UWV WERKbedrijf is er voor verantwoordelijk dat op regionaal niveau een goede 'match' wordt 
gemaakt van vraag en aanbod. Daarbij zullen de gemeenten die vacatures hebben aangemeld, in 
een zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken. Vervolgens zal aan de hand van een 
assessmentonderzoek worden beoordeeld of de kandidaat - binnen de mogelijkheden van dat 
moment - kan instromen in het opleidingstraject. Het opleidingstraject bestaat uit modulen van de 
HBO-opleiding Bachelor of Public Aministration I Specialisatie Fysieke Leefomgeving I BWT, 
verzorgd door Fontys Hogescholen / BAZN. 
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In samenspraak met de partners worden kandidaten en vacatures beoordeeld op de mogelijkheid 
om ze in dit arrangement onder te brengen. Daarbij is - afhankelijk van de beschikbare middelen -
het streven er op gericht het arrangement zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de aangemelde 
vacatures. 

In de gevallen waarin een vacature (nog) niet in het arrangement kan worden ondergebracht, zal 
UWV WERKbedrijf dit bij de betreffende gemeente melden en zullen deze vacatures in de 
reguliere dienstverlening worden opgenomen. 

Met dit initiatief hoopt de VNG samen met haar leden en de partners in dit arrangement een 
effectieve bijdrage te leveren aan zowel het voorkomen van vermijdbare werkloosheid in de bouw, 
als een voorspoedige vervulling van vacatures bij Gemeenten. 

Hoogachtend, 
College voor Arbeidszaken van de VNG 

J. Schirmbeck, 
secretaris 

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven. 
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