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1 Inleiding 
In dit Actieplan Arbeidsmarkt 2.0 wordt eerst onze visie op de arbeidsmarkt beschreven.  Dan volgt 
een beschrijving van de kans en krapteberoepen in Tubbergen op de korte en de middellange termijn. 
Vervolgens wordt in gegaan op het belang dat elk van de 3 O’s (onderwijs, ondernemers en overheid) 
heeft bij een gezonde arbeidsmarkt en welke rol ieder daarin kan vervullen. 
Vervolgens zijn er een aantal acties benoemd die in 2017 gestart worden. Daarbij wordt steeds 
gekeken welk aandeel men vanuit de eigen rol kan vervullen. In feite gaan we er vanuit dat iedereen 
een bepaald soort eigenaar is van een actie. De acties zijn niet statisch maar komen dynamisch tot 
stand doordat de 3 O’s voortdurend met elkaar in gesprek blijven. De gemeente wil daarbij als 
vliegwiel fungeren en verwacht ook inspanningen van onderwijs en bedrijfsleven. De acties kunnen en 
zullen daarom steeds aangevuld worden waardoor een dynamische agenda ontstaat met een breed 
draagvlak. 
In het laatste deel van de notitie geven we aan wat we daar als gemeente in willen investeren. Daarbij 
zijn alleen onze eigen middelen benoemd. We gaan er vanuit dat ook onderwijs en ondernemers 
zullen investeren vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid. De gemeentelijke bijdrage is vooral 
bedoeld om het proces te stimuleren en aan te jagen. Met dit vliegwiel hopen we een dynamisch 
actieplan te presenteren dat veel reuring teweeg zal brengen. 
 

2 De transformerende arbeidsmarkt 
Op het snijvlak van de economie en de werkgelegenheid ligt het domein van de arbeidsmarkt. In dit 
thema komen deze twee bij elkaar. De economie wordt in de breedste zin globaal bepaald en is 
afhankelijk van –voor ons nauwelijks te beïnvloeden – factoren. De bankencrisis die net achter ons ligt 
heeft veel mensen en branches getroffen ook in onze directe omgeving zoals bijvoorbeeld de 
bouwnijverheid. Werkgelegenheid is niet alleen afhankelijk van de trekkende schoorsteen van de 
economie maar ook van andere factoren. Digitalisering van arbeid heeft veel intensieve 
werkgelegenheid weggevaagd en banen overbodig gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de grafische 
sector die niet meer bestaat zoals onze ouders dat nog kenden: de drukkerij. Denk ook aan de 
bancaire diensten, de postbezorging, winkelketens die sluiten mede door de digitalisering.  
 
Ook politieke besluiten en beleidsacties hebben invloed op de werkgelegenheid: de ontwikkelingen in 
de zorg,  de decentralisaties en de bezuinigingen. Aan de andere kant ontstaat ook nieuwe 
werkgelegenheid. Het internet-winkelen doet de logistieke sector opeens groeien, maar de ICT-
branche is gegroeid. De ontwikkeling van apps en andere software is enorm toegenomen. 
In heel veel sectoren waar voorheen veel met de handvaardigheid werd gewerkt, wordt ook steeds 
meer inzet gepleegd door geautomatiseerde systemen, robots als het ware. De arbeider van voorheen 
zit voornamelijk achter een beeldscherm te programmeren. En met het 3D-printen maakt de maak-
sector nog een vlucht voorwaarts waarvan we nu de impact nog niet eens kunnen overzien. 
Maar de laaggeschoolde banen verdwijnen steeds meer en/of worden geflexibiliseerd. Er is weliswaar 
werk en werkzekerheid, maar niet in de juiste omvang zodat hier een baanzekerheid uit voortvloeit. 
Vooral jongeren hebben hier veel last van, omdat zij nog niet de bestaanszekerheid hebben kunnen 
opbouwen. 
 
Arbeid verandert, transformeert niet alleen door externe invloeden maar ook in zichzelf: internet maakt 
het mogelijk om op verschillende plaatsen te werken en lang niet iedereen werkt nog 
bedrijfsgebonden. Beroepen waar je vroeger vieze handen van kreeg, worden nu volledig 
gerobotiseerd en geautomatiseerd. Ook de wijze waarop we ons werk willen inpassen in onze levens, 
maakt dat we flexibel willen zijn. De grote deelname aan het arbeidsproces door vrouwen, maakt dat 
er ook veel gecombineerd moet worden met andere taken zoals zorgtaken voor kinderen of ouders. 
Een bepaalde groep jongeren kiest voor de ‘vrijheid’ van het zelfstandig ondernemen en wil geen 
langdurige contracten aan gaan met één werkgever. Aan de andere kant is er ook een categorie 
mensen, die juist graag meer  baanzekerheid willen. Vreemd genoeg vragen bedrijven in toenemende 
mate om hoogopgeleide krachten en vinden ze deze maar met moeite terwijl we met ons allen hoger 
opgeleid raken.  
 
Tubbergen is een gemeente die langzaam vergrijst. Daar zal rekening mee gehouden moeten worden 
voor de toekomst. In Tubbergen staan relatief weinig mensen aan de kant maar er is een instroom van 
nieuwe Nederlanders, die nog niet direct aan het werk zijn terwijl ze wel potentieel hebben voor de 
arbeidsmarkt. 
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Het lokale bedrijfsleven vraagt regelmatig om goedgekwalificeerde krachten maar vindt ze niet tussen 
het aanbod dat de gemeente heeft vanuit de werkzoekendenbestanden. Regelmatig blijken er 
onvoldoende passend geschoolde mensen tussen te zitten. Er is een mismatch die behoorlijk 
hardnekkig is. De gemeente Tubbergen wil dit tegengaan door niet alleen de problemen van nu aan te 
pakken maar ook op langere termijn goed gekwalificeerde arbeidskrachten te kunnen leveren. Dit 
heeft niet alleen effect op de arbeidsmarkt maar op de hele leefbaarheid in Tubbergen op de langer 
termijn. Het kan een factor voor bedrijven zijn om zich te willen vestigen.  
 
In onze visie begint dat al op jonge leeftijd. Een goede opleidings- en beroepenoriëntatie en 
talentontwikkeling vanaf jonge leeftijd kunnen er aan bijdragen dat kinderen en jeugdigen eerder in 
staat zijn om passende keuzes te maken. 
 

Een gezonde arbeidsmarkt wordt bepaald door de vraag die ondernemers en organisaties hebben 
en het potentiele aanbod op de arbeidsmarkt. Zijn vraag en aanbod sluitend, dan valt alles op zijn 
plaats. 
In deze notitie werken we samen met onderwijsinstellingen en ondernemers toe naar een 
vermindering van de mismatch en een betere aansluiting op de wensen van het bedrijfsleven.  
We hebben elkaar daarbij nodig.  

 

3 Hoe pakken we het aan? 
We willen werken aan een gezonde arbeidsmarkt met werk voor iedereen. We willen een lokale 
arbeidsmarkt creëren die aansluit bij de behoeftes van de beroepsbevolking en aanstormende 
talenten. Het moet passen bij de vraag van het bedrijfsleven en de kansen die de verschillende 
sectoren te bieden hebben. Maar we hebben als overheid ook de opdracht om iedereen naar 
vermogen te laten participeren. Daarbij sluiten we ook aan bij de regionale ontwikkelingen. We willen 
van het korte termijn beleid naar een lange termijn visie. 
 
Overheid, onderwijs en ondernemers -de partners van de 3 O’s - hebben elkaar daarbij hard nodig. 
Voor de korte en de lange termijn. Ondernemers willen het liefst vandaag maar ook op de lange 
termijn- goed gekwalificeerde arbeidskrachten die passen bij de behoefte van de ondernemer om een 
mooi bedrijf neer te zetten. Werknemers die ook nog eens ‘feeling’ hebben met de bedrijfscultuur. Ze 
zijn bereid om daarin veel te investeren. Het onderwijs is een belangrijke ‘leverancier’ nu en in de 
toekomst. Steeds meer jongeren worden steeds beter en hoger opgeleid. Het is de uitdaging om ze 
voor de regio en voor Tubbergen te behouden.  
 
Er zal ook altijd een groep mensen zijn, die altijd ondersteuning nodig heeft op de arbeidsmarkt. Voor 
wie banen met een hoog kwalificatieniveau niet zijn weggelegd maar die wel in staat zijn goed werk te 
leveren. Ook daarvoor willen we ons inspannen dat ze kunnen werken. Want werken betekent 
meedoen aan de maatschappij. Daarom willen we met het onderwijs ieders talent al vroeg ontdekken 
en begeleiden naar die arbeidsmarkt, ongeacht of dit nu tot een hoge opleiding leidt of dat er geen 
hoge opleiding voor nodig is, het gaat er om dat het past bij je talent. Het is het streven is om iedereen 
een goede plek in de maatschappij te geven.  
 
We beginnen daarbij al op jonge leeftijd samen met basis- en voortgezet onderwijs. Talentontwikkeling 
is daarbij het sleutel woord en van groot belang. We ondersteunen daarom het programma ZIKKE en 
sluiten aan bij het Techniekpact Twente. 
 
Met het bedrijfsleven maken we goede afspraken over hoe zij de juiste arbeidskrachten kunnen 
aantrekken, waar ligt de vraag en waar zien zij de ontwikkelingskansen. Kunnen we samen met 
onderwijs de juiste werknemers opleiden voor nú en in de toekomst? Ook is het van belang om te 
kijken welke kans- en groeisectoren er zijn en welke bedrijvigheid daarbij past die ook gunstig is voor 
de werkgelegenheid. Van het bedrijfsleven zullen we ook vragen te investeren in Social Return on 
Investment. In ruil daarvoor bieden wij ontzorging, begeleiding en tegemoetkomingen. 
Ook kijken we naar de mogelijkheden van toegepaste scholing op het werk bv. door bedrijfsscholen.  
 
Op korte termijn zijn er kansen om werknemers in een beroep met weinig perspectief om te laten 
scholen naar beroepen waarvoor geen tekort bestaat.  
Met ondernemers en onderwijs willen we de komende jaren een stevig netwerk vormen, elkaar veel 
zien, de lokale ‘gunfactor’ laten meespelen en gezamenlijke doelen nastreven. 
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Op de korte termijn liggen er ook mogelijkheden voor de huidige werknemers in een beroep met 
weinig perspectief om zich om te scholen. Dit willen en kunnen we faciliteren. Er is wordt in deze 
notitie ingegaan op een aantal kansen. Dit doen we samen met de partners uit de 3O’s: 
 

– Overheid: Werkplein Twente (incl. UWV) + Soweco NV 
– Onderwijs: TOF, Canisius, PiusX 
– Ondernemers: BGT (Kamphuis, Loohuis, Bouwmetaal, TMZ, Eshuis etc.)  

 
We doen dit aan de hand van vier thema’s: 
 

1: Werk zichtbaar binnen onderwijs 
Doel: Bedrijfsleven beter zichtbaar maken binnen het onderwijs;  

 
2: Ontzorgen en faciliteren 
Doel: Werknemers en werkgevers beter kunnen bedienen en 
minder mensen in de bijstand! 

  
3: Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt 
Doel: Soepele aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt; 
 
4: Flexibele arbeidsmarkt  
Doel: Een gemakkelijk inzetbare flexibele schil voor bedrijven, meer werkzekerheid, werk   
binnen de gemeentegrenzen houden; 
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4 Hoe staan we er voor in Tubbergen en 
Twente? 

 
Ontwikkeling werknemers per sector 2005 – 2014 
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Ontwikkeling aantal vestigingen 2005 – 2010 – 2014 
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Algemeen: 
o de werkgelegenheid in de gemeente Tubbergen is over een peridode van 10 jaar gekrompen met 

4%. Daarbij is rekening gehouden met het eenmalige effect van het personeel Tubbergen naar 
Noaberkracht (effect ca. 2%); 

o de sectorale verdeling van de werkgelegenheid is aanzienlijk gewijzigd; 
 

Vestigingen en werknemers 
o Aantal vestigingen is toegenomen 
o Aantal werknemers per vestiging is gedaald 
o Sterkste krimp in landbouw qua aantal vestigingen  
o Sterkste krimp qua werknemers per vestiging in vervoer en opslag, bouwnijverheid. 
 

Ontwikkelingen en trends: 
o De vijf grootste sectoren qua werkgelegenheid zijn respectievelijk: de groot- en detailhandel, 

landbouw, bouwnijverheid, gezondheids- en welzijnszorg, logies/maaltijd/en drankverstrekking 
o sterkste procentuele stijgers zijn informatie & communicatie, financiele instellingen, groot en 

detaihandel en reparatie van auto’s 
o sterkste nominale stijgers zijn gezondheids en welzijnszorg en groot-en detailhandel 
o sterkste dalers zijn procentueel landbouw, industrie 
o sterkste nominale dalers zijn landbouw, bouwnijverheid en industrie. 

o Het aantal zzp-‘ers, meer flexwerk en minder vast. 
 

Wat kunnen we hiermee? 

 

Conclusies 

 
 De arbeidsmarkt in Tubbergen is gekrompen 

 De werkloosheid in Tubbergen is op een relatief laag niveau maar historisch gezien hoog 

 
Acties 
 
Acquisitie 

 bij de acquisitie van vacatures richten we ons op de groeisectoren en groeibedrijven; 
 
Flexmarkt: 

 we zoeken actief de samenwerking met uitzendbureaus die in de regio Tubbergen actief zijn; Eén 

op de drie uitkeringsgerechtigden volgt deze weg als opstap naar duurzaam werk. 
 
Scholing: 

 gerichte scholing en omscholingsprogramma’s verbeteren de match op de arbeidsmarkt. 
 Vroege talentontwikkeling om mismatch op latere leeftijd te voorkomen; 
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5 Doel van dit actieplan 
 
In dit Actieplan Arbeidsmarkt 2.0 zijn diverse uitgewerkt die we in 2017 en verder willen uitvoeren met 
onze partners. 
 
Het Actieplan Arbeidsmarkt 2.0 is samen met ondernemers en onderwijs tot stand gekomen. Na eerst 
een grondige analyse te hebben uitgevoerd welke kans- en krapteberoepen zijn, zijn we in gesprek 
met elkaar en zijn er een aantal acties benoemd die moeten bevorderen dat vraag en aanbod dichter 
bij elkaar komen.  
Daarbij hebben de drie O’s allen een specifieke behoefte en doelstellingen die zijn samengebracht in 
één plan waarin we elkaar kunnen aanvullen en versterken. 
De afspraken hebben zowel op korte termijn effect als op langere termijn. 
 
 
Wat gaan we doen? Waar ligt de focus op? 
De doelen passen in het beleidskader zoals dat voor het programma Omzien naar Elkaar en 
Economische Kracht en Werk is vastgesteld. De kern daarvan is dat we stimuleren dat iedereen kan 
werken naar talent en vermogen en we willen van de match op de arbeidsmarkt tussen vraag en 
aanbod  duurzaam verbeteren.  
Dat vraagt om een goede en intensieve samenwerking tussen werkgevers, onderwijsorganisaties 
gemeenten en UWV. 
 
Specifiek richten we ons op: 

1. Talentontwikkeling op jonge leeftijd bevorderen; 
2. Meer bekendheid met de kansen in het bedrijfsleven; 
3. Meer mensen jobready maken en bemiddelen. 

a. we streven naar een aandeel jongeren in de uitkering van onder de 10% 
b. meer mensen met arbeidsbelemmeringen aan het werk (een 0-meting wordt verricht) 
c. Meer mensen die (om)geschoold worden voor beroepen waar een tekort voor bestaat 

 
Wie en wat hebben we daarbij nodig? 

1. Ondernemers: zonder ondernemers geen werk 

2. Onderwijs: zonder onderwijs geen goede startkwalificatie   

3. Overheid: is faciliterend en ondersteunend 

4. Inwoners: bereidheid van burgers om energie te stoppen in hun eigen toekomst 
 
Welke effecten verwachten we daarvan? 

1. Talentontwikkeling: Al op jonge leeftijd bij jongeren hun talenten te ontplooien  en meer 
kansen voor mensen die de potentie hebben om door te groeien naar een functieniveau waar 
vraag naar is op de arbeidsmarkt; 

2. Minder mensen in de uitkering en/of een kortere uitkeringsduur met prioriteit voor jongeren. 
Ook andere groepen die relatief oververtegenwoordigd zijn in de uitkering krijgen specifieke 
aandacht (alleenstaande ouders, anderstaligen en vergunninghouders); 

3. Betere match op de arbeidsmarkt: regie over eigen leven; 
4. Structureel terugbrengen van gebruik van zorgvoorzieningen, minimabeleid.  

Er is een relatie tussen het gebruik van inkomensvoorzieningen (bijstand) en andere 
voorzieningen. De decentralisaties (Participatiewet, WMO en Jeugd) vragen om investeringen 
in preventief beleid om daarmee structureel de vraag naar voorzieningen te verkleinen en 
inwoners minder afhankelijk te maken van die voorzieningen. 
We willen met de acties een bijdrage leveren aan dit preventieve beleid. 

Periode:  
De acties die we willen in het arbeidsmarktoffensief beslaat een periode van 2 jaar  
(2017 – 2018). Waarbij we de resultaten halfjaarlijks willen monitoren en de acties willen aanpassen 
op de gewenste resultaten. We gaan ervan uit dat de acties uiterlijk per 1 januari 2017 volledig 
operationeel zijn.  
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Wat betekent dat inhoudelijk en financieel? 
De voorgenomen acties zijn een aanvulling op de basisdienstverlening van zowel de gemeente 
Tubbergen als aan haar verbonden partijen en samenwerkingspartners in ondernemersnetwerk,  en 
onderwijs, 
We willen nadrukkelijk blijven samenwerken met alle relevante ketenpartners en ook maximaal 
gebruik maken van middelen, zowel personeel als financieel die beschikbaar zijn. Ook willen we de 
sterke regionale samenwerking in Twente benutten voor de doelen van ons arbeidsmarktbeleid. In die 
zin blijven we de regionale doelen onderschrijven zoals die als uitgangspunt genomen zijn bij “Twente 
Werkt” en Twents Arbeidsmarktpersperspectief. 
 
Navolgend een beschrijving van de acties die we willen nemen. Achtereenvolgens (1) de lokale acties 
die we willen nemen, (2) algemene acties en ontwikkelingen die we ondersteunen en willen stimuleren 
en (3) de begroting en financiële inzet die daarvoor nodig is 
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6 Hoe zijn we tot een goede rolverdeling 
en afspraken gekomen? 

 
In 2016 zijn twee ontbijtsessies georganiseerd waar alle partners van de lokale drie O’s bij uitgenodigd 
ware. In de eerste sessie in juli zijn knelpunten en kansen geïnventariseerd en uitgewerkt in vier 
thema’s. 
In november is de daad bij het woord gevoegd en hebben de partners afspraken gemaakt voor acties. 
Deze acties vormen tezamen het actieplan 2017-2018 
 
In de volgende paragraaf volgt een beschrijving van de knelpunten en de kansen per thema met een 
beschrijving van de actiepunten. 
 

Thema 1: Werk zichtbaar binnen onderwijs 
 
Omschrijving 
De zichtbaarheid van (toekomstig) werk is van twee kanten benaderbaar. Al op jonge leeftijd maken 
leerlingen op het basis- en voortgezet onderwijs keuzes. Soms blijken die keuzes moeilijk te maken 
omdat de kinderen of hun opvoeders geen idee hebben van de talententen en wat je ér mee kunt 
worden’. Door het bekend maken van het toekomstperspectief en zorgen dat je als branches zichtbaar 
bent in het onderwijs kunnen patronen doorbroken worden. Aan de andere kant vinden bedrijven het 
soms moeilijk om zich te profileren of hebben te maken met  een verkeerd imago. Veel werksoorten 
veranderen en passen steeds beter bij de huidige tijd. De digitale wereld heeft in veel gevallen 
werkprocessen zo erg gewijzigd dat het oude beeld bijgesteld moet worden. Bijvoorbeeld werken in de 
fabriek werd beschouwd als iets waar je vieze handen van kreeg , terwijl er in de huidige tijd heel veel 
met ICT en verdere robotisering gedaan wordt. Dat geldt ook voor de zorgsector. Ook daar is de ICT 
al ver doorgedrongen in de begeleiding van mensen thuis en  in verpleeg- en ziekenhuizen. Dat vergt 
heel andere vaardigheden dan ouders wellicht van het verleden kenden.  
Daarnaast kent Nederland een sterke  Angelsaksische taaloriëntatie maar hiermee wordt een groot 
geografisch gebied in de grensstreek uit het oog verloren: Duitsland. Duitse taal in het onderwijs kan 
dit hiaat verbeteren. Het onderwijs kan hier al in de hoogste klassen van het primair onderwijs mee 
starten.  In de regio zijn inmiddels enkele voorbeeldprojecten.   
 
Knelpunten 

- Bepaalde branches zijn onzichtbaar in het onderwijs, daardoor afname van het aantal 
opleidingen en studenten, er is bijv. geen opleiding HTS elektrotechniek door onzichtbaarheid 
van de branche  

- Op lagere niveaus taalachterstand, ook veel half-Twents aanwezig; 
- Universiteit Twente niet voldoende zichtbaar; Havo/VWO leerlingen -> waaien uit naar niet-

technische universiteiten, uitwaaien naar Groningen. 
- Lesprogramma kan belemmeren om meer ruimte te maken voor bedrijfsbezoeken, er is nu te 

weinig ruimte in het huidige lesprogramma 
- Te weinig aandacht voor de Duitse taal;  
- Er wordt nog teveel in traditionele patronen gedacht (meiden zorg, jongens techniek)  
- Beperkt aanbod van bepaalde docenten in bepaalde branches (Duits, wiskunde, natuurkunde)  

 
Doel 
Werk beter zichtbaar maken binnen het onderwijs  
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Actiepunten Werk zichtbaar in het onderwijs 
 

Wat  Concrete actie Trekker/organi-
sator 

Wanneer? Samenwerkings-
partners 

Techniek in het 
onderwijs 
bevorderen 

- Projectweken 
organiseren 
met 
techniekdagen 
zowel op 
basisonderwijs 
als voortgezet 
onderwijs 

- Bedrijfsbezoek
en organiseren 
en in 
lesprogramma 
opnemen; 

- Omscholingen 
docenten door 
roulatiesystee
m met 
bedrijven; 

- gastlessen 
organiseren; 

Canisius 2017 Zikke 
Canisius 
Bedrijfsleven 
Techniekpakt 
Twente 

Bekendheid 
creëren bij 
leerlingen én 
ouders over werk: 
 

- Voorlichting 
over kansrijke 
sectoren, wat 
zijn de 
prognoses voor 
bepaalde 
sectoren? 

- Verbinding 
leggen tussen 
sectoren (bijv. 
groen in de 
recreatiesector)
, daardoor 
populairder 
maar ook 
minder 
kwetsbaar. 

- Verbinding 
leggen met en 
kansen 
benutten van 
het Kennispark 
Twente, 
bedrijven en de 
Universiteit 
Twente. 

Canisius en PIUS 
X  

2017-2018 Canisius en PIUS X 
Met BGT 
Kennispark Twente, 
Saxion en UTwente 
 
Techniekpact 
Twente 

Kennis van de 
Duitse taal 
uitbreiden; 

- Dag van de 
Duitse taal 
promoten en 
uitbreiden 

Canisius 2017  

Leven lang leren: 
 

- Omscholing en 
bijscholing 
organiseren via 
arbeids-
makelaar 

Sectorplan 
Twente  

2017 Sectorplan samen 
met bedrijven 



 

12 
 

sectorplan: 
 

Talentontwikkelin
g 

- E-portfolio in 
het 
basisonderwijs 

ZIKKE 2017 TOF 

 
 

 
 

Thema 2: Ontzorgen en faciliteren 
 
Omschrijving 
Werknemers en werkgevers lopen steeds tegen de regelgeving aan zodat uiteindelijk mensen vaker in 
de bijstand einden i.p.v. bij een werkgever. Op dit moment is er weinig beleidsvrijheid en het risico bij 
de werkgevers is vrij groot. 
 
Knelpunten / kansen 

Knelpunten:  
- Te weinig beleidsvrijheid 
- Mensen moeilijk te bereiken 
- Bureaucratie staat in de weg 
- Taalachterstand 

 
Kansen:  
- Minder in de bijstand 
- Flexibele schil uitbreiden  

 
Doel 
Werknemers en werkgevers beter kunnen bedienen. 
Minder mensen in de bijstand! 
 
Actiepunten 

Wat  Concrete actie Trekker/organisator Wanneer  Partners 

Maatwerk vergt 
flexibele regelgeving 

Intensivering 
begeleiding en 
maatwerk bieden op 
individueel niveau via 
projecten: 
Anderstaligen 
45 + 
Sporten werkt 

Werkplein Twente 2017 Werkgevers 
Werkatelier 
Buurtsport-coach 

Verbindingen leggen 
tussen werknemer – 
werkgever en gemeente 

Speed-daten 
Flexpool 
Inzetten 
arbeidsmakelaar 

Werkplein, 
Sectorplanmakelaar 
 

2017 Werkplein, UWV, 
Bedrijven 

Bekendheid vergroten 
van de mogelijkheden 

Vouchers SROI en 
maatwerkoplossingen 
 

Gemeente 
Bedrijfsleven 

2017 Ondernemersloket 

Bereikbaarheid 
instanties verbeteren 

Afspraken maken 
met Werkplein over 
contact te verbeteren 
Lokale 
bereikbaarheid 
verbeteren; 

Gemeente, Werkplein, 
Accountmanager 
Werkgeversbenadering 

2017 Ondernemersloket 

Risico’s 
wegnemen/verminderen 
bij werkgevers; 
 

Instrumentenkoffer 
toepassen 
 

Werkplein, 
Accountmanager 
werkgeversbenadering 

2017 Ondernemersloket, 
bedrijven 
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Thema 3: Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt 
1. Hoog opgeleid 
2. Laag opgeleid 
3. Instroom / zij instroom  

 
Omschrijving 
Het onderwijs sluit niet goed genoeg aan bij de arbeidsmarkt 
 
Knelpunten / kansen  

1. Gebrek aan specifieke opleidingen 
2. Keuzeprobleem  

 
Voor het VMBO geldt de keuze tussen breed  of specifiek opgeleid. Dat is nu goed geregeld. 
(leerlingen die weten wat ze willen, kunnen kiezen voor specifieke opleiding, doorgaans bij Pius X of 
Erasmus. Leerlingen die dat nog niet weten, kunnen verder met de bredere opleiding bij Canisius) 
Bij hogere opleidingen (HBO, WO) ontbreekt het aan specifieke opleidingen. Jeugd wordt vaak te 
breed opgeleid en mede daardoor sluit de opleiding onvoldoende aan bij arbeidsmarkt. Vaak is er nog 
een specifieke vervolgopleiding nodig. Er is een spanningsveld tussen enerzijds de behoefte aan 
specifieke (vak)opleidingen bij ondernemers en anderzijds de behoefte van studenten om breed 
inzetbaar te zijn. Bedrijven willen hier beter op anticiperen met het onderwijs door: 
Samen opleidingen organiseren (onderwijs en ondernemers)  
Samen mindset veranderen bv. meiden in techniek  
 
Doel 
Soepele aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 
 
Actiepunten  

Wat  Concrete actie  Trekker/organisator Wanneer  Partners 

Opleidingen 
op maat 

Bedrijfsschool (speciale 
opleiding na v.o. / mbo / hbo 
) + baangarantie 
Ervaren werknemers 
inzetten en invullen samen 
met bedrijfsleven 

Loohuis  2017 ROC van 
Twente 
Bedrijfsleven 

Rolpatronen 
doorbreken 

- Traditionele 
patronen 
doorbreken: meiden 
in de techniek, 
jongens in de zorg. 

- Schemerlampjes 
project; 

Zorgacademie bezoeken; 

Canisius 2017 Techniekpact 
Twente 
TMZ 
ROC van 
Twente 
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Thema 4: Flexibele arbeidsmarkt  
- Arbeidsrelatie  
- Contracten 
- Seizoensarbeid (poolsysteem)  

 
Omschrijving 
Uitwisseling medewerkers tussen bedrijven. 
 
Knelpunten / kansen  

- Hoe koppel je werkgevers aan elkaar die te maken hebben met ‘tekort’ en ‘overschot’ 
periodes van personeel? 

- Risico’s werkgever / Sociale zekerheid: hoe dek je deze af?  
- Praktische invulling (gemeente, ondernemers etc.) : wie doet wat / regisseert?  
- Snel schakelen, korte lijnen  

 
Doel 
Flexibele schil voor bedrijven 
Werk binnen de gemeente houden  
 
Actiepunten 

 

Wat  Concrete actie  Trekker/organisator Wanneer  Partners 

Flexpool 
opzetten 

Organisatie opzetten 
en regisseur zoeken  
 

Soweco, Werkatelier, 
Eshuis 

Start 1 
januari 
2017 

Bedrijven/Werkplein/ 
Sectorplan Twente 

Werkzekerheid 
bieden  
 

Voorwaarden 
formuleren 

Soweco, gemeente,  2017 Bedrijven 

Ambassadeurs 
zoeken onder 
de 
ondernemers  
 

Ondernemersnetwerk 
benaderen 

Gemeente, BGT 2017 Ondernemersloket 
Bedrijven 
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7 Welke middelen zijn er te benutten ? 
 
Landelijk, in de regio en lokaal zijn diverse middelen beschikbaar voor de initiatieven en acties. 
Hieronder een overzicht De lokale budgetten voor re-integratie nemen al enige tijd af en zullen ook in 
de toekomst verder afnemen. Voor de acties in het kader van de versterking van de arbeidsmark zijn 
aanvullende (lokale) middelen nodig. 
 

Sectormiddelen Asscher De sectormiddelen van Asscher zijn bedoeld om samenwerking binnen 
branches te stimuleren. Dit om werk naar werk, scholing en omscholing te 
stimuleren. We zullen ons actief inzetten om initiatieven te nemen die 
relevant zijn voor het verbeteren van de arbeidsmarkt in Twente en ook 
van specifiek belang zijn voor Tubbergen. Een eerste concreet project in 
de IT-sector is in april van start gegaan. Dit ICT-project is een project 
binnen het “intersectorale mobiliteitsplan Twente”. Het sectorplan wordt 
gedragen door de Twenteboard. Twentse gemeenten zijn mede 
risicodrager in het plan. Doelstelling is 1.300 mensen in 2 jaar tijd aan 
werk (uitkering-werk, werk naar werk bij dezelfde of andere werkgever) te 
helpen. 
 

Sectormiddelen sociale 
werkvoorziening 

De zogenaamde sectormiddelen SW zijn bedoeld om de doorstroom van 
arbeidsgehandicapten naar regulier (begeleid) werk te stimuleren. 
 

Middelen 
jeugdwerkloosheid 

In 2016 en 2017 vindt de aanpak jeugdwerkloosheid binnen Twente plaats 
via het zogenaamde Jongerenoffensief, de middelen zijn daarvoor 
afkomstig uit rijksbijdragen ESF-subsidies. 
 

Retributiegelden 
SOWECO 

De middelen die vrijkomen uit de zogenaamde retributieregeling met 
SOWECO kunnen worden ingezet op het intensiveren van begeleiding en 
het jobready maken van uitkeringsgerechtigden. Ook kunnen diensten 
worden ingezet voor het bevorderen van sociaal ondernemen. In totaal 
kan een bedrag van € 300.000 worden ingezet voor deze doelen. Daarbij 
zijn met Soweco afspraken zijn gemaakt om het budget te leveren in 
producten, diensten en cash voor elk een derde deel. Met Soweco worden 
nadere afspraken gemaakt over de inzet van de middelen. Deels voor de 
bevordering van de doorstroom van SW-werknemers naar regulier werk 
en het stimuleren van banen voor arbeidsgehandicapten en ook het 
benutten van de infrastructuur van Soweco voor participatie en activering. 
De retributiemiddelen zijn een middel om de doelen van het 
arbeidsmarktbeleid te ondersteunen. 

Stimulatiefonds sociaal 
domein 

Binnen het sociaal domein is een fonds gevormd voor het stimuleren van 
maatschappelijke initiatieven om de transformatie van de drie 
decentralisaties te realiseren. We zullen stimuleren, dat maatschappelijke 
initiatieven die bijdragen tot de doelen van ons arbeidsmarktbeleid en 
passend zijn in de doelen van het stimuleringsfonds ook primair uit dit 
fonds worden gefinancierd. 
 

Provinciale middelen Daar waar mogelijk anticiperen we op stimuleringsacties zoals die door 

de provincie Overijssel worden aangeboden om de doelstellingen van het 

arbeidsmarktbeleid te bevorderen 

Lokale middelen In de gemeentelijke begroting is nog geen rekening gehouden met een 
extra intensivering op het gebied van re-integratie en arbeidsmarktbeleid. 
Na de meicirculaire van 2016 is helder welke middelen nog ter 
beschikking staan voor re-integratie en zal een aanvullend budget aan de 
raad worden gevraagd. De financiering van het plan arbeidsmarktbeleid 
2.0 is voorzien uit de bestemmingsreserve “reserve bevordering 
jeugdwerkgelegenheid en tegengaan jeugdwerkloosheid”. 
Onderstaand wordt de inzet van die lokale middelen geraamd. 
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8 Wat is onze eigen inzet? 
 

De ambitie van het college van Tubbergen is om voor haar inwoners een maximale inzet te 
plegen om participatie te bevorderen en duurzame kansen te bieden op werk naar vermogen. 
Dit vraagt om een extra inspanning die zich ook financieel vertaald 

 
 

Inzet lokale middelen Periode 1 januari 2017 tot en met 2018 Lokale 

middelen 

Intensivering begeleiding 
en bemiddeling 

- Het intensiveren van de dienstverlening richt zich op een 
drietal aspecten: 
 
1. Intake en begeleiding 
We verwachten door het organiseren van een ”lokaal 
loket” voor de Participatiewet, dat: 
- aanvragen sneller worden afgehandeld; 
- stimulering naar werk en participatie eerder kan worden 
ingezet; 
- we beter kunnen aansluiten bij het concept voor de drie 
D’s: één gezin, één plan, één regisseur.  
 

 Met een lokaal loket wordt gedoeld op extra 
inspanning bij de start van een uitkering. Of dit 
loket ook fysiek zal worden ingericht moet nader 
worden bepaald in samenspraak met Werkplein 
en Soweco. 

 

Hierin is meer aandacht voor specifieke doelgroepen: 
 

 Alleenstaanden en alleenstaande ouders 

Uit de bestandsanalyse blijkt dat deze groepen relatief 
gezien oververtegenwoordigd zijn in de 
bijstandspopulatie. De individuele gezinssituatie 
bepaalt of er mogelijkheden bestaan op bemiddeling 
naar werk of participatie en of dit op een goede 
manier te combineren is met de ouderlijke zorgtaak.  

 Jongeren 

Bij deze maatregel is er specifieke aandacht voor 
jongeren in zijn algemeenheid en specifiek jongeren 
in een kwetsbare positie (achtergrond VSO en 
Praktijkonderwijs) 

 

2. Intensiveren van de begeleiding 

 

Begeleiding op de werkplek is essentieel om ook 
duurzame plaatsingen te realiseren. Voor de zogenaamde 
interne job coaching wordt enige financiële compensatie 
geboden door Rijk en UWV. Deze middelen zijn echter 
niet voldoende om voor iedereen die dat nodig heeft 
begeleiding te bieden. Er zal ook aandacht moeten zijn 
voor het versterken van de vaardigheden bij bedrijven zelf 
om nieuwe medewerkers te begeleiden.  
 
Daarvoor kiezen we een projectmatige aanpak: 
 

 Anderstaligen en vergunninghouders 

€ 120.000,- 
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Deze groep is oververtegenwoordigd in de uitkering. 
Met een extra inspanning om door combitrajecten 
(taal, bemiddeling, begeleiding) statushouders en 
anderstaligen eerder aan werk te helpen.  

 45 + 

Mensen boven de 45 in de bijstand blijken moeilijker 
weer aan het werk te komen, zonder extra 
begeleiding en inzet. De resultaten van de extra inzet 
in 2015 en 2016 zijn bemoedigend;  

 
3.Intensivering van het casemanagement 

 

De basis dienstverlening voor de Participatiewet wordt 
uitgevoerd door de gemeente Almelo. In samenspraak 
met de contractpartner zal worden bepaald welke extra 
acties nodig zijn om de intensiteit van de dienstverlening 
op het gewenste niveau te krijgen. Hierin wordt ook de 
dienstverlening van SOWECO betrokken; 
 
4. Begeleiding  van arbeidsgehandicapten en mensen met 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt 
 
Specifiek voor mensen met een arbeidshandicap en 
mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt  
extra begeleiding ingezet om ze aan een passende 
werkplek te helpen. Dit gebeurt in samenspraak tussen 
Werkplein en Soweco 
 

Taalpunt Een structurele belemmering om deel te nemen aan het 
arbeidsproces of participatie naar vermogen is het 
beheersen van de Nederlandse taal en basale 
vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Daarvoor 
willen we een specifieke activiteit opzetten. 

Taalpunt: het bevorderen van alfabetisering (als 
aanvulling op de volwasseneneducatie 
- Extra scholing voor analfabeten (€ 10.000 per jaar; 
operationeel per 1-1-2017; ); totaal € 20.000 
 
 

€  20.000,- 

Vouchers scholing, 
sociaal ondernemen en 
maatwerk 
 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
Werkgever die bereid zijn om maatschappelijk 
verantwoord te ondernemen willen we stimuleren. Voor 
gerichte activiteiten om het aantal arbeidsgehandicapten 
te vergroten worden vouchers ter beschikking gesteld. 
Deze voucher kan worden besteed bij een organisatie 
voor MVO. Het kan gaan om activiteiten om een 
geregistreerde MVO-organisatie te worden of het geschikt 
maken van functies binnen het bedrijf voor 
arbeidsgehandicapten (jobcarving). 
 
Scholing 
De gemeente levert een bijdrage aan de kosten voor 
(om)scholing. De voorwaarde is cofinanciering van de 
uitkeringsinstantie, de werkgever zelf en eventueel de 
werkzoekende. 
 
Maatwerk 
De vouchers kunnen ook worden ingezet om maatwerk te 
bieden en de inpassing van doelgroepen in regulier werk 

€ 25.000 
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te stimuleren (bv. door de inzet van extra begeleiding) 
 
Vouchers van (maximaal) € 2.500, voor scholing en het  
stimuleren van sociaal ondernemen. De vouchers kunnen 
ook worden ingezet om maatwerk te bieden en de 
inpassing van doelgroepen in regulier werk te stimuleren 
(bv. door de inzet van extra begeleiding)  

Maatschappelijke 
initiatieven  

Deze post is opgenomen om gedurende actieplan 
cofinanciering te kunnen bieden aan maatschappelijke 
initiatieven, die de doelstellingen van het actieplan  
ondersteunen. Ook wordt hiermee voorzien in een 
werkbudget om maatschappelijke organisaties te 
betrekken bij het actieplan door het organiseren van 
themabijeenkomsten en werkconferenties 
 

€ 65.000 

Totaal  € 230.000 

De financiële dekking voor het plan Arbeidsmarktbeleid 2.0 wordt gevonden in de “reserve 
bevordering jeugdwerkgelegenheid en tegengaan jeugdwerkloosheid”.  
De capaciteit voor de totale uitvoering van het project wordt opgevangen binnen de reguliere formatie 
van ONE en EKW. De monitoring van het project wordt opgenomen in de reguliere rapportage van het 
programma ONE. 
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Bijlagen 
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1.  Algemene lokale en regionale acties en ontwikkelingen 

Tubbergen wil maximaal gebruik maken van en zich ook (pro) actief inzetten voor al lopende 
initiatieven om de mismatch op de arbeidsmarkt zowel lokaal als regionaal te verbeteren.  
 

Algemene acties en 

ontwikkelingen 

Een aantal acties is in het arbeidsmarktbeleid opgenomen, die vragen om 
een structurele inzet. Deze zijn onderdeel van de huidige programma’s 
(ONE en EKW) maar vragen om voortdurende aandacht door wijzigende 
wetgeving en regionale afspraken. Daarnaast is er sprake van diverse 
ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden die we willen benutten om 
de dienstverlening naar inwoners op het gebied van Participatie. 

Netwerken We blijven intensief samenwerken met ondernemers om extra kansen op 
werk te creëren (Onderneem Tubbergen) en via het accountmanagement 
van het Werkplein. Ook zijn er initiatieven voor regionale 
werkgeversplatforms waarop we willen inspelen. Daarbij richten we ons 
vooral op Twente, maar ook de regio Hardenberg is voor Tubbergen een 
relevant verzorgingsgebied. We willen de contacten ook met deze regio 
aanhalen. 

“Grenzenlos” 
Ondernemen 

In samenwerking met de (Eu)regio worden initiatieven genomen om het 
ondernemen en werken over de grens te bevorderen. De arbeidsmarkt in 
Duitsland biedt kansen voor onze werkzoekenden. 

Nieuwe instroom 
doelgroepen 

Het bestuur van Noaberkracht heeft in mei een principiële uitspraak 
gedaan over het doelgroepenbeleid binnen Noaberkracht. Dat wil zeggen 
dat gemeentelijke taken die nu worden uitgevoerd door SW-werknemers 
in de toekomst geleidelijk worden vervangen door doelgroepers (mensen 
die niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te verdienen). 
Hiervoor wordt momenteel een implementatieplan opgesteld. 
 

Banen voor 
arbeidsgehandicapten  

Het creëren van banen voor arbeidsgehandicapten voor de uitvoering van 
gemeentelijke taken. Het gaat dan om de zogenaamde garantiebanen 
(banen voor arbeidsgehandicapten bij de gemeente zelf) in het kader van 
de Wet Banenafspraak. 
 

 SROI Het bestuur van Noaberkracht heeft uitgesproken om Social Return On 
Investment toe te passen binnen haar organisatie conform de regionale 
afspraken die daarvoor zijn gemaakt. De regionale afspraken (mei 2016) 
gaan verder dan het huidige beleid binnen Tubbergen. Kern van de 
afspraken is dat de gemeente als organisatie zelf, als opdrachtgever en 
als subsidieverstrekker structureel SROI toepast. Daarvoor wordt nu een 
implementatieplan opgesteld. 
 

RMC en aanpak 
voortijdig schoolverlaters 

Het Regionaal Meld en Coördinatiecentrum Voortijdig Schoolverlaters is 
een belangrijke partner om het vroegtijdig uitvallen van leerlingen te 
voorkomen en te stimuleren dat jonge mensen een startkwalificatie 
behalen. Ook speelt het RMC een belangrijke rol bij de toeleiding van 
jongeren uit het VSO en Praktijkonderwijs naar een voor hen geschikt 
vervolgtraject: onderwijs of werk.  

Techniekpact Twente 
2020 

Het Techniekpact Twente 2020 is een aanvalsplan voor het werken in de 
techniek. Op basis van de arbeidsmarktanalyse is de keuze voor de 
techniek een keuze met een zeer goed arbeidsmarktperspectief. 
 

Doorontwikkeling Zikke 
met TOF 

Het stimuleren van beroepskeuzes met perspectief begint met het kennen 
van je eigen talenten en daarvoor moet je wel met verschillende sectoren 
kennis kunnen maken.  
 
Zikke is een onderwijsconcept dat basisschool leerlingen hun drijfveren en 
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talenten laat ervaren en registeren. Men wil leerlingen een beter beeld van 
zichzelf en hun toekomst geven. De ambitie is om naast basisschool 
leerlingen, ook studenten en werkenden in staat te stellen hun eigen geluk 
te organiseren, doordat ze beter weten wat ze willen, kunnen en doen. 
Zikke bestaat uit twee onderdelen: Zikke activiteiten en de Zikke registratie 
app. 
 
Zikke Activiteiten is het ‘eventbureau van de toekomst’. Leerlingen kunnen 
per schooljaar aangeven welke activiteit ze willen ervaren. Uit zes 
gebieden kunnen ze zelf keuzes maken om zo te ontdekken waar hun 
motivatie en talent ligt. Omdat de middelen in het basisonderwijs beperkt 
zijn en omdat we toch graag leerlingen een kijkje laten nemen in de 
toekomst, doet men een beroep op de samenleving. Ouders, school, 
bedrijven en overheid kunnen een bijdrage leveren zodat leerlingen de 
mogelijkheid krijgen om zo breed mogelijk ervaring op te doen gedurende 
de hele basisschool periode. 
 
We willen het Zikke-concept actief bevorderen en daarvoor voor de 
projectperiode een aantal specifieke activiteiten aanbieden in 
samenwerking met het basisonderwijs. 
 

Doorzetters met Dromen 'Doorzetters met dromen' is een initiatief van het Werkbedrijf Twente, een 
overlegtafel in de arbeidsregio Twente. Deelnemende partijen zijn FNV, 
VNO-NCW Midden, MKB-Nederland, UWV en de veertien Twentse 
gemeenten. 
Idee achter het initiatief is om de koudwatervrees bij ondernemers voor 
het werken met arbeidsgehandicapten weg te nemen en good-practices te 
laten zien. Intentie is om daarmee te bevorderen dat meer organisaties 
arbeidsgehandicapten in dienst nemen. 
Voor de sector vrijetijdseconomie wordt een werkconferentie voorbereid. 

Ontwikkeling Soweco tot 
maatschappelijke  
onderneming 

De sociale werkvoorziening Soweco is voor de gemeente Tubbergen van 
belang als deelnemer in de gemeenschappelijke regeling. De GR heeft 
ingezet op het ontwikkelen van een maatschappelijke onderneming. Doel 
daarvan is het optimaal benutten van de infrastructuur van de 
gemeenschappelijke regeling  
en daarmee het beperken van de gemeentelijke bijdrage van de 
deelnemende gemeenten. 
 
Soweco wil binnen haar maatschappelijke onderneming dienstverlening 
aanbieden aan de GR-leden en ook aan andere partijen. Zij wil haar 
productenportfolio uitbreiden naar andere aan de SW-gelieerde producten 
zoals (arbeidsmatige) dagbesteding en re-integratie activiteiten. De 
gemeente Tubbergen staat positief ten aanzien van deze ontwikkeling en 
wil inzetten op een bredere rol van  Soweco door het benutten van de 
expertise en deskundigheid  op het gebied van arbeidsgehandicapten. 
 
Onderdeel van het plan van Soweco is om te komen tot lokale full-
servicepunten op het gebied van participatie en re-integratie. 

Instrumentenkoffer 
Twente 

Met de 14 gemeenten in Twente en het UWV is een instrumentenkoffer 
afgestemd (zie bijlage arbeidsmarktanalyse). We willen de samenwerking 
op dit gebied met de regio voortzetten.  

 
 
 
 
 
 
 

 


