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NOTULEN van de vergadering van gezamenlijke commissievergadering commissie 

Samenleving en Bestuur / Ruimte en Economie gehouden op maandag 10 
januari 2017 aanvang 19:30 uur, in de raadszaal van het gemeentehuis, 
Raadhuisplein 1, Tubbergen 

Aanwezig: Voorzitter: H.M.N. Berning-Everlo 
Griffier: mw. G.M.M. Schreijer  
Leden:, H.J. Booijink, mw M.A. Hanste-Kamphuis, L.W. Oosterik,  
mw. K.A.M. Reinerink-Hutten, G.H.P. Koopman,  
mw. A.E.P. Olde Olthof- Niemeijer, H. Wessels, A.H.B. Plegt,  
mw. E.A.S. Veenhuis-Sonder, W.J.G. Weerink, A.G.E. Busscher,  
H.H.W. Lentferink, L.P. Stamsnieder, W.J.J. Oude Voshaar, H.J. Stevelink, 
H.B.J. Oude Luttikhuis, mw. U.M.T. Bekhuis-Groothuis,  
mw. M.M.T. de Boer-Loman, B.G.M. Olde Hampsink, B.B. Harmelink,  
R.J.G. Booijink, R.J. Paalhaar 

Op uitnodiging van 
de commissie tevens 
aanwezig: 

Burgemeester Haverkamp-Wenker, wethouders T. Vleerbos, E.J. Volmerink, 
R.H. De Witte 

Afwezig z.k.g. S.W.H. Droste,  
Afwezig m.k.g: mw. J. Aalderink-Büter, Mw. I.M.B. Schlepers-Franke, J.M. Droste,  

A.H.M. Eidhof, mw. J.C. Detert Oude Weme-Oude Rengerink, R.B.J. Heerts, 
mw. M.S.M. Blankenvoort, H.A.M. Plegt, P.H.G.M. Hannink,  
mw. A.B.E.G. Kemperink  

 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
 
De voorzitter heet allen van harte welkom in deze gezamenlijke commissievergadering. Het 
agendapunt 6. Actieplan Arbeidsmarkt wordt voor agendapunt 5. Doorontwikkeling in 
maatschappelijke onderneming Soweco behandeld. 
 

2. Mededelingen 
 
De voorzitter deelt mee dat de volgende commissieleden met kennisgeving afwezig zijn:  
J. Aalderink-Büter, I.M.B. Schlepers-Franke, J.M. Droste, A.H.M. Eidhof,  
J.C. Detert Oude Weme-Oude Rengerink, R.B.J. Heerts, M.S.M. Blankenvoort, H.A.M. Plegt, 
P.H.G.M. Hannink, A.B.E.G. Kemperink. 
 

3. Rondvraag 

 

De heer Booijink: graag maak ik van deze gezamenlijke vergadering gebruik om klachten m.b.t. 

stenen in het wegdek, reclameborden binnen Tubbergen Bruist en fietsen die door de jeugd gestald 

worden in het centrum voor het voetlicht te brengen.  

Bij de fractie GB/VVD komen regelmatig klachten binnen van ouderen en mensen met een beperking. 

Deze klachten gaan over de de ongelijke straatdelen in het centrum Tubbergen Bruist. Een andere 

ergernis is de vele uitstalborden op de trottoirs van sommige winkeliers. Ouderen met rollators, 

mensen met kinderwagens en mensen met een beperking worden dan gedwongen gebruik te maken 

van de straat. De vraag aan wethouder Volmerink luidt als volgt: wat gaat u doen om tot een oplossing 

te komen van deze langlopende kwestie en hoe gaat u het uiteindelijk naar ieders tevredenheid 

oplossen? 

 

De heer Stamsnieder vraagt het woord: het gehandicaptenplatform heeft de knelpunten m.b.t. de 

reclameborden in december 2016 besproken met het college van B&W. Met de dorpsraad Geesteren 

en Tubbergen is afgesproken dat er een bijeenkomst wordt belegd met winkeliers waarin gezamenlijk 
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wordt gekeken naar een oplossing om het probleem voor nu en altijd op te lossen. T.a.v. bepaalde 

verkeerssituaties in de gemeente Tubbergen is een plan opgesteld door Bono Traffics en deze 

knelpunten zullen binnenkort opgelost worden. 

 

De heer Booijink: het klopt v.w.b. de reclameborden maar dat neemt niet weg dat de klachten blijven 

die ons bereiken over het straatbeeld van Tubbergen Bruist. 

 

Wethouder Volmerink: wij werken sinds vorig jaar met een plan van aanpak toegankelijkheids-

maatregelen. Samen met Bono Traffics zijn een aantal maatregelen getroffen. In samenspraak met 

het gehandicaptenplatform zijn in Geesteren een aantal maatregelen getroffen en in de kern 

Tubbergen zijn de afgelopen weken een aantal aanpasssingen gedaan. In de overige kernen wordt 

met het gehandicaptenplatform de komende maanden beoordeeld waar de knelpunten zitten. We zijn 

er volop mee bezig en zoals de heer Stamsnieder al aangaf is er overleg geweest met de OHT. 

Binnenkort verzorgen we in de OHT-vergadering een presentatie met het vastgestelde beleid dat de 

gemeente hanteert. Het gehandicaptenplatform is hierbij nodig om begrip te krijgen voor elkaars 

situatie en om in gezamenlijkheid tot een oplossing te komen om in de toekomst dit soort problemen 

te vookomen.  

V.w.b. de opmerking m.b.t. de klinkers in het straatbeeld: de bestrating is door de samenleving, 

(dorpsraden, winkeliers maar ook de burgers) destijds gezamenlijk gekozen en voor deze vorm van 

bestrating is bewust gekozen. Dit is een gegeven en de klinkers liggen er inmiddels, wel worden waar 

nodig reparaties uitgevoerd. 

 

De heer Booijink: daarnaast loop ik persoonlijk regelmatig tegen ergernissen aan van hinderlijke 

obstakels en ergernissen m.b.t. het wegdek. Circa 95 % van de wegen is uitstekend begaanbaar, de 

laatste procenten moeten beter. De aan onderhoud onderhevige plekken zijn door mij het afgelopen 

jaar in kaart gebracht en vastgelegd met de fotocamera. Deze map met foto’s wil ik graag 

overhandigen aan de wethouder met de bedoeling dat iedere keer wanneer een plek is gerepareerd 

de foto uit het boek wordt gehaald. Zodat ik hopelijk voor het zomerreces de map leeg weer in 

ontvangst kan nemen.  

De wethouder heeft in een eerder stadium aangegeven dat bij een verschil van 7 cm tussen de 

wegkanten, de bestrating opnieuw zou worden herlegd. In een aantal situaties heeft dit bij mij al geleid 

tot materiële schade maar bij een fietser zou dit tot ergere schade kunnen leiden. Graaag zouden we 

zien dat de graskeien bij een verschil van 3 cm opnieuw worden gelegd. Willen we in de toekomst 

rechtszaken voorkomen en Tubbergen als wandel en fietsgemeente promoten dan moet hier iets aan 

gedaan worden. 

Vragen aan de wethouder: 

Wil de wethouder het “zwartboek in ontvangst nemen? 

Kan ik het lege zwartboek in de laatste commissievergadering voor het zomerreces leeg in ontvangst 

nemen? 

Wil de wethouder de raad informeren over het plan van aanpak, voortgang van werkzaamheden en de 

prijs-opbouw? 

Kunnen wij als raad er vanuitgaan dat de reparaties uitgevoerd worden zonder een aanpassing van 

het onderhoudsniveau? 

 

Wethouder Volmerink: in de programmabegroting hebben wij 460 km weglengte, 64 ha 

elementverharding, 88 ha asfaltverharding en 35 ha betonverharding. In de commissie Ruimte en 

Economie is regelmatig gesproken over extra gelden voor het MOP “(MeerjarenOnderhouds 

Programma) wegen. Door de raad is het onderhoudsniveau vastgesteld op niveau C. U vraagt nu om 

vastgesteld beleid te wijzigen. Op de trottoirs is het naar niveau B gebracht. Risico loop je met name 

in het buitengebied en binnen het assetmanagement is gekozen om bepaalde risico’s die verantwoord 

zijn hierin te nemen. Hierbij is altijd gecommunicieerd op het moment er plekken gesignaleerd worden 

die direct gevaar opleveren kan er een melding gemaakt worden. Binnen 24 uur wordt er dan ter 

plekke gekeken en indien nodig wordt het aangepakt. In het MOP is afgesproken om de punten in 
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beeld te brengen. Dit gebeurt aan de hand van een wegeninspectie en deze is bijna afgerond. Daar 

waar nodig worden de meters aangepakt. Als u nu zegt dat het verschil naar 3 cm moet dan zullen we 

het beleid hierop moeten aanpassen. Maar dit betekent wel dat er meer middelen hiervoor 

beschikbaar moeten komen.  

Daar waar nodig en passend binnen het beleid gaan we de aangewezen plekken aanpakken. De 

vraag of u het zwartboek voor het zomerreces leeg terugkrijgt kan ik niet garanderen. Er wordt heel 

nauwkeurig bekeken hoe we de gelden wegzetten. 

Ik neem het zwartboek graag aan en wil ook graag buiten deze vergadering om e.e.a. met u delen, en 

bekijken wat de mogelijkheiden zijn. 

 

 
4. Informatie vanuit het college 

 
Geen. 
 
 

6. Actieplan Arbeidsmarkt 
 
Mevrouw Ten Thije (Noaberkracht) en wethouder De Witte verzorgen een presentatie. De sheets zijn 
bij het verslag gevoegd. 
 
De heer Weerink vraagt: Wat moet ik me voorstellen bij uitstroom en studie? 
Mevrouw Ten Thije antwoordt: mensen kiezen er minder snel voor om een studie op te pakken.  
Wethouder De Witte vult aan dat hier onderscheid moet worden gemaakt in studie en cursus. Wat 
regelmatig voorkomt is dat de keuze wordt gemaakt om een cursus, bijvoorbeeld heftruckchauffeur, te 
volgen om op die manier de kans op de arbeidsmarkt te vergroten.  
 
De heer Oude Voshaar vraagt naar de verborgen werkloosheid? 
Wethouder De Witte antwoordt: we weten dat er mensen zijn die onder de WWB-omstandigheden 
leven. Deze zijn niet in kaart gebracht en er is geen schatting van te geven. Op het moment deze 
mensen zich melden is er een vangnet en een infrastructuur om ze te begeleiden.  
 
Mevrouw Ten Thije vult aan dat er een groep is waar extra aandacht voor is. Te denken hierbij is aan 
studenten die uitstromen uit het VSO en vaak thuis blijven wonen. Deze jongeren hebben officieel 
geen recht op een uitkering maar vallen wel binnen de participatiewet. We zouden ze dan moeten 
begeleiden naar werk en tevens opnemen in het doelgroepenregister. In samenwerking met het 
onderwijs wordt getracht de uitstroom te monitoren.  
 
De heer Olde Hampsink vraagt: zijn de cijfers te differentiëren naar opleidingsniveau? 
Wethouder De Witte antwoordt de gegevens zijn bekend of wel bij de gemeente of wel bij het 
Werkplein. 
 
Mevrouw Olde Olthof vraagt: het is bekend dat m.n. de doelgroep 55+ moeilijk aan het werk komt. 
Hoe wordt hiermee omgegaan? 
Mevrouw Ten Thije antwoordt: de afgelopen periode zijn juist op deze doelgroep extra trajecten gezet 
met veel individuele aandacht ook vanuit het Werkplein om er voor te zorgen dat deze doelgroep meer 
kansen heeft op de arbeidsmarkt. Daarbij wordt wel de vraag gesteld of iedereen weer aan het werk 
komt. In het geval dit niet zo is, zorg er dan voor dat deze mensen een stukje op de sociale ladder of 
participatieladder kunnen stijgen.  
 
Wethouder De Witte: in de gemeente Tubbergen zijn de afgelopen periode de integratie van 55+ 
trajecten redelijk succesvol verlopen omdat de mensen veelal technisch onderlegd waren. Middels 
omscholing zijn deze mensen relatief snel weer aan het werk gekomen. Het heeft niet altijd te maken 
met de kennis en kunde van mensen maar ook met de wet- en regelgeving. Als voorbeeld: in de zorg 
mogen 55+ers geen nachtdiensten meer draaien. Voor werkgevers kan dit een belemmering zijn om 
deze mensen dan aan te nemen. Dat maakt het wel moeilijker. 
 
De heer Oude Luttikhuis: hoe vindt de terugkoppeling plaats m.b.t. de vooruitgang? 
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Wethouder De Witte antwoordt: we komen regelmatig bij elkaar voor overleg om zaken te bespreken 
met daarin de afgesproken doelen. Tevens worden dan opnieuw afspraken gemaakt over zaken die 
niet zijn gerealiseerd en wat betekent dat voor de komende periode. Met elkaar zijn we op de goede 
weg en we horen ook goede geluiden. Een mooie bijkomstigheid van deze bijeenkomsten is dat ook 
weer andere ondernemers worden meegenomen.  
 
De voorzitter dankt mevrouw Ten Thije  en wethouder De Witte voor de presentatie. 
 
 

5. Doorontwikkeling in maatschappelijke onderneming Soweco 
 
Mevrouw Van Geel (Soweco), mevrouw Grünefeld en de heer Westenenk (Noaberkracht) verzorgen 
een presentatie. De sheets zijn als bijlage bij het verslag gevoegd. 
 
De heer Oude Luttikhuis vraagt: de garantiewaarde, is dat een vaste bijdrage of is deze afhankelijk 
van een andere subsidie? 
Mevrouw Grünefeld antwoordt: mensen met een garantiebaan krijgen geen subsidie maar de 
werkgever waar ze werken kan aanspraak maken op een loonkostensubsidie. Deze is afhankelijk van 
de loonwaarde. De subsidie wordt betaald uit het Buig-budget. 
 
De heer Oude Luttikhuis vraagt: is er naast het Buig-budget ook een budget beschikbaar voor 
begeleiding? 
Mevrouw Grünefeld antwoordt: vanuit participatie is een klein budget beschikbaar voor begeleiding. 
De vergoeding is niet toereikend omdat bijvoorbeeld ook werkplekaanpassingen hieruit worden 
betaald. 
 
N.a.v. de vraag van de heer Oude Luttikhuis m.b.t. de aantallen die aanspraak kunnen maken op de 
loonkostensubsidie stuurt mevrouw Grunefeld een overzicht hiervan aan de commissieleden. 
 
De heer Oude Luttikhuis vraagt: de aanbesteding voor groenonderhoud vindt dit jaar plaats. Trend 
binnen Soweco is dat “goede” SW’ers uit de groep gaan. Daarmee zie je dat de inzetbaarheid van de 
medewerkers gaat dalen. Wordt daar rekening mee gehouden in de aanbesteding? 
Mevrouw van Geel: er is inderdaad sprake van uitstroom van medewerkers maar met de capaciteit 
van de huidige mensen moet aan het gevraagde beeld worden voldaan. 
 
Mevrouw Reinerink vraagt: hoe benadert Soweco de plaatselijke ondernemers? 
Mevrouw van Geel antwoordt: bedrijven hebben niet meteen de goede vacatures in beeld. Ze moeten 
klaargestoomd worden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden binnen het 
bedrijf. In de eerste fase wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn binnen het bedrijf en vervolgens 
wie past daarbij.  
 
De heer Busscher vraagt: bestaat een team uit mensen van Soweco en de gemeente Tubbergen? 
Mevrouw van Geel antwoordt: het team bestaat uit experts vanuit Soweco en werken nauw samen 
met de verschillende experts binnen de gemeente Tubbergen. 
 
De heer Oude Luttikhuis vraagt of het mogelijk is om buiten deze vergadering om in een kleinere 
setting dit onderwerp verder te bespreken. 
Wethouder De Witte antwoordt dat dit zeker tot de mogelijkheden behoort om verdere details te 
bespreken.  
 

 
7. Sluiting 

 
De voorzitter dankt ieder voor de inbreng en sluit de vergadering 

 
Vastgesteld in de vergadering Samenleving en Bestuur van 30 januari 2017. 
 
De voorzitter   De commissiegriffier 
A.Detert Oude Weme  G.M.M. Schreijer 
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Vastgesteld in de vergadering Ruimte en Economie van 31 januari 2017 
 
De voorzitter   De commissiegriffier 
H. Berning-Everlo  J. Preuter 
 
 
Acties naar aanleiding van de commissievergadering: 
 
 

 Actor Activiteit Termijn Afgehandeld 
Ja/Nee 

1. Wethouder De Witte Een overzicht toesturen 
aan de commissieleden 
m.b.t. de aantallen die 
aanspraak maken op de 
loonkostensubsidie 

  

 
 



Arbeidsmarkt 2.0 

Actieplan Gemeente Tubbergen 



Aanleiding 
1. Landelijke en regionale ontwikkelingen arbeidsmarkt 

 

2. Lokale samenwerking met de 3xO 
– Overheid: Werkplein Twente (incl. UWV) + Soweco NV 

– Onderwijs: TOF, Canisius, PiusX 

– Ondernemers: BGT (Kamphuis, Loohuis, Bouwmetaal, TMZ, etc)  

 

3. Uitdagingen participatiewet 
– Wajong, doelgroepen (vml SW) o.a. PRO/VSO-ers  en statushouders 

– Afnamen structurele budgetten (BUIG, P-wet, Re-integratie)  

 

4. Van korte termijnbeleid naar lange termijn visie 
– Geen pleisters blijven plakken (reactief naar proactief)  

 

 

 

 

 

 

 

 



Aanpak 
 

1. Verkenning (lokale) arbeidsmarkt gericht op vraag en 

aanbod.  
– Vraag: arbeidsvraag (werkgelegenheid)  

– Aanbod: arbeidspotentieel (incl. afstand tot arbeidsmarkt) 

 

2. Verbinding gezocht met ondernemers en onderwijs. 

(Onderneem!) 
– 1e bijeenkomst ‘duiding van de lokale arbeidsmarkt en zijn uitdagingen’ 

– 2e bijeenkomst ‘uitdagingen uitgewerkt in thema’s en actiepunten’ 

 

3. Uitwerken college- en raadsvoorstel in concreet 

actieplan.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 





Ontwikkelingen (Algemeen) 

1. Sterk in beweging  
– vergrijzing, globalisering, technologische vooruitgang en het steeds 

kennisintensiever worden van de economie. 

2. Steeds minder werknemers hebben een vast contract 

en werknemers blijven korte werken in dezelfde baan. 

3. Verschuiving van baanzekerheid naar werkzekerheid  

– Verandering in oriëntatie vanuit de werkzoekenden en 

uitvoeringsorganisaties. 

4. Focus niet alleen gericht op uitstroom naar een vaste 

baan, opstap kan zijn een deeltijdbaan en/of flexwerk.  

5. Een leven lang leren is van cruciaal belang, 

voor werkzoekenden en werkenden binnen dynamische 

arbeidsmarkt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vraag 

 

 

 

• De vijf grootste sectoren qua werkgelegenheid zijn 

respectievelijk: de groot- en detailhandel, landbouw, 

bouwnijverheid, gezondheids- en welzijnszorg, 

logies/maaltijd/en drankverstrekking 

• Sterkste procentuele stijgers zijn informatie & 

communicatie, financiële instellingen, groot en 

detailhandel en reparatie van auto’s 

• Sterkste nominale stijgers zijn gezondheids- en 

welzijnszorg en groot-en detailhandel 

• Sterkste dalers zijn procentueel landbouw en industrie 

• Sterkste nominale dalers zijn landbouw en industrie. 

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



Aanbod 
1. De bijstandsdichtheid in Tubbergen is relatief laag; 1,5 % 

van alle huishoudens 

2. De in en uitstroom van het Tubbergse bestand is hoog; er 

is sprake van aanzienlijk meer instroom en meer uitstroom 

dan bij vergelijkbare gemeenten; 

3. De gemiddelde uitkeringsduur ligt lager dan bij 

vergelijkbare gemeenten; 

4. De uitstroom naar werk ligt licht hoger dan gemiddeld; 

5. De uitstroom naar studie ligt lager dan gemiddeld; 

6. Het aantal alleenstaanden en alleenstaande ouders is 

over- vertegenwoordigd in de uitkering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ontwikkeling 

  

Landelijk of gemeente < 50.000 Tubbergen Verschil 

Volumetoename 3% -5 %   

Dynamiek van het bestand       

Percentage instroom 44% 66% + 22% 

Percentage uitstroom 39% 67% + 28% 

Leeftijd       

18-27 9% 15,2% +6 % 

27-45 44% 39,6% - 5% 

45-64 48% 44,1% - 4% 

Leefvorm       

Alleenstaand 60% 65%!  +5% 

Alleenstaande ouder   14%   

Gehuwd/samenwonend   21%   

Verblijfsduur       

Uitkeringsduur > 5 jaar 32% 23%  -9% 

Uitkeringsduur 36 – 60 mnd 14% 13,5%   

Uitkeringsduur 24 – 36 mnd 13% 10%  -3% 

Uitkeringsduur 12 - 24 mnd 17% 14%  -3% 

Uitkeringsduur 0- 12 mnd 26 % 40%  +14% 

Uitstroom       

Uitstroom 44% 67% +23% 

Uitstroom naar werk 31% 33,8%  +3% 

Uitstroom naar studie 5% 2,7%  -2,3% 

Uitstroom naar verblijfsduur       

0-12 maanden 58% 85%!  +27% 

12-24 maanden 17% 5,4%  - 12% 

24- >36 maanden 25%  9,4%  -15% 

Parttimewerk       

Aanvulling inkomsten uit werk < 50.000 12%     

Volledige ontheffing arbeidsverplichting       

< 50.000 16%     



 
 

 

  

  

WWB WW NWW WAO WAJONG WIA 

Hengelo  2.145  2.544  5.609  1.653  1.692  881  

Borne  260  623  1.074  394  367  232  

Hof van Twente  359  948  1.554  568  398  292  

Haaksbergen  336  649  985  446  301  202  

Enschede  6.329  4.260  14.118  3.755  3.878  2.304  

Losser  330  612  1.274  533  523  275  

Oldenzaal  512  873  1.673  636  542  351  

Rijssen-Holten  290  766  1.465  566  519  331  

Wierden  176  526  901  387  221  204  

Almelo  2.542  2.228  6.875  1.949  1.714  1.246  

Tubbergen  106  499  804  347  223  182  

Dinkkelland  169  528  849  378  312  208  

Hellendoorn  387  998  1.739  704  525  357  

Twenterand  445  942  1.689  791  604  421  

Totaal  14.386 16.996 40.609 13.107 11.819 7.486 



Conclusie - Uitdagingen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• In- en uitstroom relatief hoog -> basis dienstverlening 

voldoende.  

• Verhouding vraag en aanbod in Twente maar ook in 

Tubbergen ongelijk. 

• Werkzoekende met relatief kleine afstand is zelfredzaam 

(WW/WWB)  

• Het aanbod (van alle beschikbare) werkzoekenden is (nog) 

steeds groter dan de vraag ( voor alle beschikbare 

arbeidsplaatsen) 

• Mismatch geen nieuws: opleidingsniveau, talenten, 

interesses en ontwikkelmogelijkheden lopen te zeer uiteen; 

• Specifieke banen en beroepen in beeld: dit geeft de meest 

kans op werk. 

 

 

 



Input 3xO 

• De echte banen laten ervaren. (Onbekend maakt 

onbemind) 

• Dienstverlening doelgroepen vanuit werkplein richting 

werkgevers complex (bureaucratie, geen korte lijnen, 

missen van flexibiliteit) 

• Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt blijft een 

uitdaging. Gaan voor pragmatische oplossingen.  

 



• Meiden in BBL (niveau 2) kwetsbaar kansen arbeidsmarkt.  

• Samenwerking op lokale schaal tussen onderwijs 

(PO/VO) en ondernemers (MKB) verder optimaliseren.  

• Sociaal ondernemen moet ondersteund worden. 

Commitment is er.  

• Flexibiliteit versus zekerheid (contracten / lokale 

banenpool) 
• Hoe kun je werknemers voldoende perspectief bieden (ontwikkeling)  



Aanpakken  

Werk zichtbaar in het onderwijs; 

  Doel: bedrijfsleven beter zichtbaar in het onderwijs 

Ontzorgen en faciliteren ondernemers; 

 Doel: werknemers en werkgevers beter bedienen, minder mensen in 

 de bijstand. 

Focus op aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt;  

 Doel: Soepele doorstroom vanuit onderwijs naar de    arbeidsmarkt. 

Voorbereiden op verdere flexibilisering arbeidsmarkt; 

    Doel: een gemakkelijk inzetbare flexibele schil voor bedrijven, meer

 werkzekerheid, werk binnen de gemeentegrenzen behouden. 



 

Werk zichtbaar in het onderwijs 

 
• Techniek in het onderwijs bevorderen: 

– Canisius: 

» KODU Software leren en Mindstorms Lego 

» LOB techniek 

» Open Kunst Atelier  

• Bekendheid over werk creëren bij leerlingen en 

ouders; 

» Voorlichting door bedrijven aan ouders 

• Kennis van de Duitse taal uitbreiden; 

» Dag van de Duitse Taal 

• Talentontwikkeling en e-portfolio’s: 

» ZIKKE 

 



 

Ontzorgen en faciliteren  

 •  Maatwerk vergt flexibele regelgeving 

» Sporten Werkt 

» Project 45 + 

» Anderstaligen 

• Verbindingen werknemers-werkgevers-overheid; 

» Netwerkbijeenkomsten 

• Bekendheid mogelijkheden bij werkgevers 

vergroten;  

» Instrumentenkoffer inzetten 

• Bereikbaarheid instanties verbeteren; 

» Full-serviceloket 

• Risico’s werkgevers verminderen/ontzorgen 

» Werkgeversbenadering en jobcoaching 



 

Aansluiting onderwijs-

arbeidsmarkt 

 •  Opleidingen op maat; 

» Passende opleidingen ontwikkelen samen met 

bedrijfsleven 

» Leven lang Leren: sectorplaninzet 

• Rolpatronen doorbreken; 

» Schemerlampjes 

» Jongens in de zorg, meisjes in techniek 

• Learning on het job : ‘bedrijfsschool’ 

» Iniatiatief Loohuis Installatietechniek 

• Docenten up-to-date trainen door bedrijfsleven; 

» Organisatie met ROC en bedrijfsleven (on the spot) 

 



 

Flexibele arbeidsmarkt  
 

• Flexpool opzetten; 
» Initiatief SOWECO, Werkatelier en Eshuis 

• Werkzekerheid bieden;  

• Ambassadeurs zoeken onder de ondernemers; 
» Netwerk versterken 

• Social Return on Investment 
» Vouchers  



Resultaten (Quick-Wins) 

 

 

 

1. TMZ + Canisius (Schermerlampjes) 

2. SROI ondersteuning aanbestedingstrajecten  

3. Ontwikkeling techniekprogramma (Techniekpact 2020) 

4. Organiseren ‘Dag van de Duitse taal’  

5. Periodieke bijeenkomst (3xO) op acties en voortgang te 

bespreken. (1x per 2 maanden) 
 

 

 

 



Te benutten middelen 

• Sectormiddelen Asscher 

• Sectormiddelen SW 

• Stimulatiefonds sociaal domein 

• Provinciale middelen 

• Regionale Middelen Jeugdwerkloosheid 

• Retributiemidddelen SOWECO 

 



Eigen inzet middelen 

• Intensivering en begeleiding    €  120.000,- 

 Anderstaligen 

 45+ 

 Lokaal loket 

• Taalpunt        €    20.000,- 

• Scholingsvouchers en SROI    €     25.000,- 

• Maatsch. Initiatieven        €    65.000,-  

• Aanvulling regulier budget       €    68.000,- 

 

Te dekken uit Reserve Middelen Jeugdwerkloosheid 



Besluitvorming 

• Presentatie commissie 10 januari  

• College 17 januari 

• Commissie 31 januari 

• Raadsbesluit 13 februari 



Omvorming Soweco naar een 

maatschappelijke 

onderneming 
Wat betekent dit voor Tubbergen 



Context: Volume-ontwikkeling 



Feitenoverzicht Tubbergen 

 
• Aantal SW medewerkers Q3 2016    88,74 AJ 

• Verwachte overrealisatie SW 2016 t.o.v. vastgestelde 

uitstroom van 6% landelijk     2,01 AJ 

• Aantal klanten in de Participatiewet per nov.2016  143 

• Aantal mensen met een indicatie garantiebaan  23  

• Aantal klanten niet jobready in bestand PW(+/- 70%)  100 



Eerdere zienswijzen Tubbergen 

mbt Soweco 
• Tubbergen is altijd tevreden geweest over de resultaten 

die door Soweco zijn geleverd met betrekking tot het 

onderhoud van de openbare ruimte en de begeleiding 

van de doelgroep. 

• Tubbergen heeft gestreefd naar een evenredige inzet en 

inkoop door alle 6 gemeenten. (inzet retributieregeling) 

• Inzet kennis en expertise Soweco voor een brede 

doelgroep in de participatiewet 

• Zo regulier mogelijk plaatsen van de doelgroep in 

bedrijven 

• Omvorming moet leiden tot het terugdringen van het 

exploitatietekort door de bezuinigingen van het 

ministerie. 

 



Nieuwe ontwikkelingen 

Wettelijke verplichting “NIEUW BESCHUT” m.i.v. 1-1-2017: 
 

• Taakstelling gemeente Tubbergen in 2017 ongeveer 2 plaatsen. 

• Indicatie blijft bij UWV, criteria blijven ongewijzigd, maar procedure 

verandert: burgers mogen zelf indicatie aanvragen. 

• Na indicatie UWV is gemeente verplicht tot indienstneming, totdat 

taakstelling is gerealiseerd. 

• Werkgeverschap blijft keuze gemeente (wel nadrukkelijk advies 

SZW gebruik te maken van faciliteiten SW-bedrijven) 

• Beloning conform WML (mogelijk t.z.t. nieuwe CAO?) 

• Financiering niet duidelijk voor kandidaten zonder gemeentelijke 

uitkering. 

 

Nader advies volgt, inclusief wijziging verordening. 



Businessplan Maatschappelijke 

Onderneming SOWECO 
• Geeft inzicht in doorontwikkeling SOWECO naar nieuw bedrijf, in 

relatie tot invoering Participatiewet / krimp oude WSW. 
 

• Inhoudelijke focus op lokale invulling, partnerschap met bedrijven, 

en nieuwe producten.  
 

• SOWECO wil hiervoor investeren in lokale zichtbaarheid, 

cultuuromslag en aanpassing organisatie. 
 

• Aanpak transitie met bestaand personeel + nieuw talent. 

Transitiekosten opvangen binnen bestaande reserve. 
 

• Nadere besluitvorming over structuur MO en afbouw GR op basis 

van nader onderzoek en evaluatie in 2019.  



Een Maatschappelijke 
onderneming 
Omdat werk ertoe doet 



Positionering van de 
Maatschappelijke onderneming 

Waarom 

Geloof in een samenleving waar plaats is voor 
iedereen 

 

Wat 

Ontwikkelen en bij elkaar brengen 

– Vraag van bedrijven  

– Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 



Maatschappelijke onderneming 
Lokaal  

• Als team onderdeel van en bijdragen aan de 
samenleving/ lokale gemeenschap 

 

• Ontwikkeling fullservicepunt   

• Samenwerking / partnerschap  

• Opdrachten/ dienstverlener 

• Opbrengsten, kosten en rendement 

 



Organogram op hoofdlijnen 
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Nu-Gewenste situatie  
Nu Situatie fullservicepunt 

Groenploeg Soweco in Tubbergen vangt  1 wajongers (UWV) op, 4 

personen uit de PW en 3 leerlingen uit het VSO. 

Groenploeg heeft directe afstemming met regievoerder in Tubbergen en 

kan nog beter afstemmen hoe met cliënten om te gaan die 

werknemersvaardigheden moeten opdoen. Makkelijk invullen vacatures 

groenploeg  vanuit bestand PW (nieuwe doelgroepers) 

Geen regievoering PW in Tubbergen, dit vindt plaats bij de gemeente 

Almelo 

Regievoering PW in Tubbergen v.w.b. niet job-ready klanten.  

Jobready klanten via gemeente Almelo. 

Uitwisseling kennis PW naar 2D op afspraak 3D overleg dagelijks mogelijk, wederzijds kennisoverdracht. Hierdoor 

betere integrale zorgverlening wat leidt tot minder zorg. 

Arbeidsmarktbenadering vanuit gemeente Almelo Arbeidsmarktbenadering voor MVO vanuit Tubbergen, voor Jobready-

cliënten vanuit gemeente Almelo 

  Ondersteuning bij SROI vraagstukken voor gemeente en ondernemers 

  Evt. mogelijkheid tot kleinschalige inrichting arbeidsmatige 

dagbesteding/(nieuw) beschut werken op locatie in Tubbergen. Indien 

hier voldoende cliënten voor zijn. 

Rechtmatigheid werkzaamheden PW bij gemeente Almelo Rechtmatigheid werkzaamheden PW bij gemeente Almelo 



Financiële cijfers Soweco 2017 

BBV begroting  
• Jaarlijkse kosten  45 miljoen euro 

• Kosten worden gedekt door: 

• - subsidie rijk:  30,7 miljoen euro 

• - netto opbrengst  omzet 10 miljoen euro 

• - exploitatiebijdrage 6 deelnemende 

gemeenten 4,3 miljoen euro 



Financiële  ontwikkeling Soweco 

meerjaren (ongewijzigd beleid) 

• Exploitatietekort  

• Jaarrekening 2015: 2,1 miljoen euro  

• Gewijzigde begroting 2016: 3,7 miljoen euro 

• BBV begroting 2017: 4,3 miljoen euro 

• BBV begroting 2019: circa 5 miljoen euro 

• BBV begroting 2020: circa 6 miljoen euro 



Oorzaken stijging 

exploitatietekort 
• Daling rijksvergoeding per AJ: van circa € 

25.000,-- per AJ naar circa € 22.000,-- per 

jaar; stapsgewijs circa € 500,-- per jaar 

• Minder uitstroom SW (circa 5%) dan 

waarmee landelijk wordt gerekend (6% per 

jaar)  

• Geen evenredige daling overige (vaste) 

kosten met daling aantal SW 

medewerkers  

 



Oorzaken stijging 

exploitatietekort 
• Daling rijksvergoeding per AJ: van circa € 

25.000,-- per AJ naar circa € 22.000,-- per 

jaar; stapsgewijs circa € 500,-- per jaar 

• Minder uitstroom SW (circa 5%) dan 

waarmee landelijk wordt gerekend (6% per 

jaar)  

• Geen evenredige daling overige (vaste) 

kosten met daling aantal SW 

medewerkers  

 



Autonome kostenstijgingen na 

BBV begroting 2017 
• Circa 1 miljoen extra aan kosten door: 

•  extra daling rijksvergoeding per AJ ( 

daling  € 800,-- per AJ ipv € 500,-- per AJ) 

• cao ontwikkelingen   



Aandeel Tubbergen in 

exploitatietekort (ongewijzigd beleid) 

• Circa 8% van totaal exploitatietekort (aandeel 

wordt berekend op basis van aantal AJ) 

• Jaarrekening 2015: € 276.000,-- 

• Werkbegroting 2016: € 306.000,-- 

• BBV 2019: € 450.000,-- + aandeel in 

kostenstijging 1 miljoen euro 

• BBV 2020: bijna € 500.000,-- + aandeel 

kostenstijging 1 miljoen euro 

 



Financieel  effect MO plan 

• Resultaat verbetering Soweco 0,5 miljoen euro 

op korte termijn; op middellange termijn 1 

miljoen euro  

• Aandeel Tubbergen : circa 8%: € 40.000,-- op 

korte termijn en € 80.000,-- op middellange 

termijn 

• Verwachte daling kosten WWB: pm 

• Minder efficiency winst kosten uitvoering 

openbare ruimte: pm 

 

 

 



exploitatiebijdrage Tubbergen 

aan Soweco raming gemeentebegroting 

benodigd incl effecten MO plan Soweco 

en  concept werkbegroting 2017 Soweco verschil 

bedragen x € 1.000,--       

 jaar 2017  €            355   €                                       391  € -36 

 jaar 2018  €            415   €                                       456  € -41 

 jaar 2019  €            449   €                                       487  € -38 

 jaar 2020  €            489   €                                       524  € -35 

 jaar 2021  €            489   €                                       524  € -35 

Gewijzigde begroting 

 



Risico’s 
• Het niet halen van de omzet bij de gemeenten 

maar ook bij de andere partijen.  

• Gedwongen winkelnering. Om deze risico te 

beperken wordt voorgesteld om zowel de omzet 

als de kwaliteit goed te monitoren  

• Openbreken huidige contract doelmatigheid 

• Noaberkracht kan door deze impuls niet de 

optimalisatie van één organisatievorm realiseren 

op de afdeling OPRU.  



Stappenplan financiële en juridische 

scheiding GR/MO 

• 2017: virtueel financieel scheiden GR en MO + regelen 

onderlinge doorbelasting van kosten 

• 2017: Start werkgroep vastgoed  

• 2017 – 2019: periodieke evaluaties levensvatbaarheid 

MO 

• 2018 - 2019: onderzoek verantwoordelijkheidsverdeling 

GR en MO: 

– Personeel (SW, ambtelijk, Soflex en nieuw beschut) 

– Vastgoed (gebouwen centraal en decentraal) 

– aandeelhouderschap  

• 2020: besluitvorming over positie GR en positie MO.  



Planning vaststelling plan &  

werkbegroting 2017. 

• 17-11-2016: presentatie in raden-bijeenkomst Almelo. 

• 8-12-2016: AB Soweco over businessplan + 

werkbegroting 2017 

• 20-12-2016 bespreking businessplan MO Soweco en 

consequenties voor Tubbergen in college. Akkoord 

voorgestelde impuls. 

• 10-1-2017 informeren raad en vragen zienswijze op 

gewijzigde begroting, businessplan MO Soweco en 

voorgestelde impuls,  

• Februari 2017: bespreking zienswijzen gemeenten door 

DB 

• Februari / maart 2017: vaststelling businessplan + 

begroting 2017 door AB Soweco  



 


