
Goede start

Arbeidsmarktregio Werk in Zicht
Werk in Zicht is het samenwerkingsverband van gemeenten, UWV  
en SW-bedrijven in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe.  
Werk in Zicht bouwt met werkgeversadviseurs aan een inclusieve 
arbeidsmarkt: een arbeidsmarkt waar iedereen welkom is.  
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In het 1000-banenplan zorgen partijen 
er samen voor dat de werkgelegenheid 
die voortkomt uit de bouwopgave van de 
aardbevingsschade ten goede komt aan de 
werkzoekenden en bedrijven in dit gebied. 
Doel van het 1000-banenplan is om de 
komende 4 jaar minimaal 1000 personen een 
duurzame arbeidsplaats te bieden.

Dit gaat vooral om werkzoekenden en mensen die 
over willen stappen naar een baan in de bouw, 
techniek of andere kansrijke sectoren. Daarnaast 
krijgen de regionale werkgevers kansen om het 
extra werk uit te voeren. De regionale aanbeste-
dingskalender is bedoeld om zicht te krijgen op 
toekomstig werk en ook waar mensen geplaatst 
kunnen worden. Door inzet van scholing en via 
social return kunnen bij aanbestedingen kandidaten 
worden geplaatst. 

2018 kan gezien worden als het jaar van opbouw. 
Veel werk en energie is gaan zitten in het opzetten 
van de backoffice 1000-banenplan bij Werkplein 
Fivelingo, het opstellen van de uitvoeringsover-
eenkomst en het organiseren van de monitoring 
en de benodigde regelingen. Kansrijk Beroep (voor 
werkzoekenden) is verder ontwikkeld en Kansrijk 
Opleiden (opleidingsgids voor werkcoaches) is gere-
aliseerd. Tegelijk zijn al mooie resultaten bereikt 
en laten de cijfers zien dat het 1000-banenplan 
op schema ligt. In totaal zijn in 2018 668 mensen 
geplaatst in de bouw en techniek. Daarvan zijn er 
nu 262 duurzaam geplaatst (minimaal 6 maanden). 
Ook hebben 169 mensen een maatwerkscholing 
gehad. Verder heeft het Werkfestival (31 oktober 
jl.) gezorgd voor positieve impuls met ook veel aan-
meldingen voor de bouw en techniek. 

Voor het deelproject SROI en inkoop is afgelopen 
jaar met name ingezet op de professionalisering 
van inkoop bij de gemeenten. Dit vormt een rand-

VOORWOORD

Elke dag lezen 
we over de 
gevolgen van 
aardbevingsschade 
op het leven van 
individuele mensen. 
De impact is groot. 

De andere kant is dat mensen werk hierdoor 
werk vinden. Ook daarvan is de impact 
groot, maar vaak minder zichtbaar. Met het 
1000-banenplan stellen we mensen in staat 
zich te scholen voor werken in bouw en 
techniek en vervolgens een baan te krijgen 
bij een werkgever. Het is van onschatbare 
waarde, wanneer mensen de gelegenheid 
krijgen zich persoonlijk te ontwikkelen, hun 
eigen geld te verdienen en via hun werk en 
daarbuiten een bijdrage te leveren aan de 
omgeving. Gevlucht uit een oorlogsgebied, 
al jaren in Nederland, graag aan het werk 
willen maar het lukt niet en dan via scholing 
van het 1000-banenplan werk vinden. Of 
Groningse ouders die zich zorgen maken 
over het leer- en ontwikkelvermogen van 
hun kind. Op school wil het niet zo, maar via 
het praktisch leren bij een project van het 
1000-banenplan wel. Wat één baan dan kan 
betekenen. Daar zit een verhaal in, wel 1000 
verhalen. Daar kun je dagelijks een rubriek 
mee vullen.

Ernst Ottens,
Directeur Werkplein Ability, 
Gemeente Het Hogeland

Samenvatting

COVERSTORY
Zie pagina 6: Jannes Hovenkamp wordt schilder
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voorwaarde voor het realiseren van een regionale 
aanbestedingskalender. Conclusie is dat hier de 
nodige stappen ingezet zijn maar ook dat nog 
niet alle opdrachtgevende partijen dit voldoende 
gerealiseerd hebben. Verder is in 2018 de registra-
tie van social return in de regio middels een moni-
toringssysteem geoptimaliseerd. In totaal zijn er 
469 mensen aan het werk, betaald of als stage, in 
het kader van social return. Verder staan er nu 224 
projecten in het SROI-monitoringsysteem met een 
totaal bedrag van bijna 18 miljoen euro. Tot en met 
2018 is een bedrag van 8,5 miljoen euro behaald.

Voor 2019 wordt een vervolg gegeven aan de uit-
voering van het plan van aanpak. Belangrijk daarbij 
is de regelingen voor scholingssubsidies die in het 
voorjaar afgerond worden. Hiermee is een basis 
gelegd voor de belangrijkste uitdaging om het scho-
lingsgeld op de juiste plek voor het beste resultaat 
te laten landen. Komend jaar wordt extra ingezet 
op externe communicatie en ook het betrekken van 
het bedrijfsleven bij het 1000-banenplan. Onder-
deel daarvan is een grote bijeenkomst die op 20 

mei 2019 wordt georganiseerd. Voor het project 
inkoop/SROI wordt de samenwerking met het IPG 
verkend en wordt onderzocht hoe de regionale aan-
bestedingskalender verder gebracht kan worden. 
Grote uitdaging is verder de toenemende krapte 
op de arbeidsmarkt en het vinden van voldoende 
geschikte kandidaten voor (om)scholing naar bouw 
en techniek. Ook de beoogde versnelling in het 
aardbevingsdossier (schade-afhandeling en verster-
kingsopgave) kan hierbij genoemd worden. 

Deze rapportage bevat de resultaten van het 
project tot en met 2018 en een overzicht van de 
plannen voor 2019. Deze rapportage is opgesteld 
door Werk in Zicht en het resultaat van een geza-
menlijke evaluatie met alle convenantpartners. Op 
basis van deze evaluatie wordt geconcludeerd dat 
alle partijen het 1000-banenplan zien als grote kans 
voor de regio en ook als vliegwiel voor een bredere 
aanpak en verdere samenwerking voor de lange 
termijn. 

PARTNERS VAN HET 1000-BANENPLAN

• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
• Zes aardbevingsgemeenten (G6):  

Appingedam, Delfzijl, Het Hogeland,  
Groningen, Midden-Groningen, Loppersum, 

• Provincie Groningen
• Nationaal Coördinator Groningen
• Bouwend Nederland regio Noord
• VNO-NCW/MKB Groningen
• FNV CNV
• Alfa-college 
• Noorderpoort
• Centrum Veilig Wonen
• Arbeidsmarktregio Groningen Werk in Zicht

Samenvatting
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Op 5 maart 2018 is het convenant voor het 
1000-banenplan getekend door minister 
Koolmees, samen met regionale bestuurders 
van de aardbevingsgemeenten (G6), provincie, 
sociale partners (Bouwend Nederland, VNO-
NCW en MKB Noord, FNV en CNV), ROC’s 
(Noorderpoort en Alfa-college), NCG en CVW. 
Met het ondertekenen heeft de minister ook 
geld (6,23 miljoen euro) beschikbaar gesteld 
voor (extra) scholing en begeleiding. De 
gemeenten uit de aardbevingsregio hebben 
een bijdrage gedaan van € 278.000. Voor 
de aanloopfase van het project is in 2017 
decentralisatie-uitkering verstrekt door de 
NCG (€ 100.000) en een subsidie verleend door 
de provincie (€ 50.000). Verder leveren alle 
convenantpartijen een bijdrage door de inzet 
van reguliere (scholings- en begeleidings-) 
middelen en door het beschikbaar stellen van 
menskracht.

Het convenant is het resultaat van een proces dat is 
gestart met een getekende intentieverklaring op 11 
juli 2016. Van daaruit zijn vervolgens al de nodige 
stappen gezet  o.a. ten aanzien van Social Return en 
de vorming van een ArbeidsBemiddelingsCoördi-
natie (ABC) waar werk, werkzoekenden en scholing 
aan elkaar worden gekoppeld. Op 27 september 
2017 zijn vervolgens de kaders en voorwaarden 
voor de aanpak van het 1000-banenplan vastge-
legd. Dit is ook de formele startdatum van het 
project.
In 2018 is uitvoering gegeven aan het plan van 

aanpak dat gelijk met het convenant is vastgesteld 
(dd. 18-12-2017). De uitvoering hiervan is belegd 
bij Werk in Zicht die hier de andere partners actief 
bij betrekt. Dit gebeurt op uitvoeringsniveau maar 
ook door afstemming via het Breed Overleg dat 4x 
per jaar wordt georganiseerd door de NCG. 

Evaluatie 2018
Met het 1000-banenplan wordt door middel van 
een gezamenlijke regionale aanpak gezorgd voor 
meer werk voor werkgevers en werkzoekenden uit 
de aardbevingsregio. Belangrijke pijlers onder het 
plan zijn (1) het toeleiden en opleiden van werkzoe-
kenden en (2) het stimuleren en organiseren van 
meer werk in de regio (regionale aanbestedings-
kalender en inkoop/SROI). Hieronder volgt een 
overzicht van de belangrijkste resultaten over de 
afgelopen periode (vanaf oktober 2017 – decem-
ber 2018). Daarbij geldt dat vanaf 1 januari 2018 
cijfers voorhanden zijn middels de kwartaalrap-
portages (factsheets) die zijn opgesteld. Deze cijfers 
zijn handmatig en per Werkplein geïnventariseerd, 
waardoor het nog lastig is om scholingsinzet direct 
te koppelen aan de plaatsingen. Als de backoffice 
van het ABC de Open House en Regeling Maatwerk 
gaat monitoren zullen we een stand van zaken per 
deelnemer hebben en zal het directe effect van 
scholing duidelijker aantoonbaar zijn.

Plaatsingen 2018
Het afgelopen jaar heeft de verbrede inzet gere-
sulteerd in totaal 668 plaatsingen (Q1 t/m 4) in de 
sectoren Bouw en Techniek. Daarvan zijn  er 262 
duurzaam. 1

2018 in cijfers
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1 Op de berekeningen van duurzame plaatsingen vanuit Q1 heeft er een correctie plaatsgevonden. In de factsheet is het aantal 150 genoemd. 
Dit was echter 183. Dit is het getal inclusief de plaatsingen Q4 uit 2017. 

Het verschil van het aantal plaatsingen (668) in 
2018 en het aantal duurzame plaatsingen (262) 
t/m Q2 in 2018 heeft als belangrijkste reden dat 
de plaatsingen voor Q3 en Q4 nog niet zijn mee-
genomen, omdat de duurzame plaatsing pas na 6 
maanden kan worden gemeten.

Van deze 262 duurzame plaatsingen hebben de 
aardbevingsgemeenten (G6) 83 duurzame plaatsin-
gen gerealiseerd. Verder zijn er het afgelopen jaar 
169 maatwerkscholingen gerealiseerd, waarvan 
144 voor de G6. In onderstaande figuren wordt 
nader inzicht gegeven in de resultaten van de G6 
over 2018. 
In bijlage 1 ziet u de uitsplitsing per kwartaal per 
G6  gemeente. 
De plaatsingen die in 2018 zijn meegeteld betreft 
plaatsingen met en zonder scholing. Ook omdat 
dit afgelopen jaar nog niet goed gemonitord kon 
worden. Uit gesprekken met de accountmanagers 
is scholing een belangrijke succesfactor voor een 
duurzame plaatsing bij een werkgever. Vooral 
als de werkgever vanaf de start van de scholing 

betrokken is. Daarom zijn de projecten op Kansrijk 
Beroep zo succesvol. Met de scholingsregelingen 
die nu in voorbereiding zijn kan de relatie scholing 
en duurzame uitstroom vanaf 1 april 2019 wel goed 
gemonitord worden. Daarnaast laten de cijfers van 
Kansrijk Beroep over 2018 zien dat van de aange-
melde kandidaten 27% nog niet werkfit is. Voor 
deze mensen is een intensief voorschakeltraject 
nodig om bij een werkgever aan de slag te kunnen. 
Daarnaast is een belangrijke succesfactor dat de 
deelnemer en de werkgever een goede match is. 
Dit is helaas niet altijd het geval. Daarom is het van 
groot belang dat potentiële kandidaten bij de wer-
ving en intake door een goed assessmentprogram-
ma in beeld worden gebracht en bij voorkeur in 
samenwerking met de werkgever. Als resultaat van 
het assessment/intake wordt de leerbaarheid van 
de kandidaat vastgesteld en een traject op maat 
aangeboden bij voorkeur in samenwerking met de 
werkgever. Vanuit het 1000-banenplan wordt in 
2019 de inzet van een jobcoach gefaciliteerd om de 
deelnemer met name intensief te begeleiden bij de 
stap naar de werkgever.

Totaal aantal en duurzame plaatsingen 2018

Ww P-wet NUOTotaal 
Q1

Doelgroepen

102 46 2150

Ww P-wet NUOTotaal 
Q2

Doelgroepen

44 66 2112

262x
Duurzame

plaatsingen
2018

Minimaal 
6 maanden  
en 24 uur

668x
Totaal 

plaatsingen
2018
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Naast de directe effecten, die ontstaan door het 
1000-banenplan en de inzet van alle betrokken par-
tijen, zijn er ook veel indirecte effecten die zorgen 
voor positieve ontwikkelingen. Hier kan het Werk-
festival genoemd worden dat een groot succes was 
met meer dan 11.000 bezoekers en ruim 4.600 ver-
volgafspraken (waaronder ook veel voor de bouw 
en techniek). Ook zien we in 2018 een grote stijging 
van de instroom in de BBL-opleidingen voor bouw 
en techniek. Voor het Alfa-college was de instroom 
circa 700 deelnemers. Vanuit het 1000-banenplan 

wordt waar nodig ondersteuning geboden bij de 
scholing en begeleiding. Met name bij de kleinere 
MKB bedrijven in de sector Bouw die niet over 
voldoende capaciteit voor de praktijkbegeleiding 
beschikken. Duidelijk is dat deze sectoren als kans-
rijk gezien worden met veel potentie voor een baan 
in de toekomst. Kanttekening daarbij is wel dat de 
versterkingsoperatie voor het aardbevingsgebied 
on hold staat, wat ook merkbaar is in de signalen 
die de accountmanagers van de werkpleinen horen 
van potentiele kandidaten.

Het is maandagmiddag, de lucht 
verandert per minuut van donker 
naar licht. Op het bedrijventerrein 
in Farmsum voel je dat je op een 
plek bent waar de motor achter 
onze Groningse economie draait. 
Tegelijkertijd is dit ook het gebied 
dat te kampen heeft met aard-
bevingen. Het 1000-banenplan 
helpt inwoners en bedrijven om te 
profiteren van de bouwopgave die 
hier uit voort komt. We lopen het 
terrein van Koop Straal- & coating-
bedrijf op. Wij zijn hier voor het 
verhaal van Jannes (53) uit Delfzijl. 

Na een jaar afhankelijk te zijn van 
een bijstandsuitkering, is hij hier 
sinds vorig jaar zomer in dienst 
via Olympia uitzendbureau. De 
vier jaar voor zijn uitkering stapte 
hij van het ene tijdelijke baantje 
in het andere, hij kon niet iets 
vinden wat echt bij hem paste. 
Totdat hij vanuit zijn Werkplein op 
het spoor kwam van de praktijkop-
leider Leerbouwen. Hier kon hij in 
vijf maanden het vak als schilder 

leren. Daarbij volgde er een con-
tract van een half jaar. Jannes zag 
hierin zijn kans en pakte het met 
beide handen aan.

Hij begint bij de eerste vraag, 
‘Vertel eens hoe ben je hier 
terecht gekomen’, direct hon-
derduit te vertellen. “Het gaat nu 
echt goed met me. In het begin 
merkte ik dat het fysieke werk 
even wennen was. Maar nu voel ik 
me beter dan ooit. Ik ben sterker 
en heb meer conditie. Ik krijg hier 
alle kansen die ik zocht. Die korte 
baantjes maakten me niet blij. 
Nu heb ik een baan voor langere 
tijd. Dit is wat ik wilde. Naast dat 
ik veel geleerd heb tijdens de 
opleiding, leer ik hier ook elke 
dag weer bij. Ik vind dat als je iets 
niet kan, dan kan je het leren. Hier 
loopt bijvoorbeeld een jongen van 
28 jaar. Van hem leer ik heel veel. 
Hij is de expert, zeg ik dan tegen 
hem. Dat wil hij eigenlijk van zo’n 
oude knakker als ik niet echt aan-
nemen. Maar ook de oude baas 

Koos komt nog vaak langs.  
Hij weet  alles, daarvan ben ik echt 
van onder de indruk.”

Jan Koop
Zijn werkgever Jan Koop luistert 
ondertussen aandachtig mee. 
Natuurlijk willen we van hem ook 
weten hoe hij hier tegen aankijkt. 
“Van onze vader hebben we altijd 
meegekregen dat medewerker de 
belangrijkste factor zijn om het 
bedrijf gezond te houden. In dit 
vak heb je geen universitair opge-
leide mensen nodig. Wij denken 
dat mensen dit vak kunnen aan-
leren als ze gemotiveerd zijn. Dat 
zien we bij Jannes zeker terug. Dat 
het 1000-banenplan ons hierbij 
geholpen heeft was ik me niet 
direct van bewust. Maar nu ik het 
hoor, ben ik er natuurlijk best blij 
mee.”

JANNES HOVENKAMP  
WORDT SCHILDER



Werk in Zicht  #samenwerkenloont 7

 PLaatsingen
 Duurzame plaatsingen
 Scholing

Centrum Groningen DAL gemeenten Hogeland Midden Groningen

132

24

52

89

16 11

29 27

71

12

35
26

297x

Plaatsingen

83x

Duurzame
plaatsingen

144x

Scholing

G6 Resultaten plaatsing en scholing 2018 
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Kansrijk Beroep
Om de werving van geschikte kandidaten te 
optimaliseren en mogelijk te maken hebben 
we  een vervolg georganiseerd voor de 
verbreding van de inzet op Kansrijk Beroep. 

Kansrijk Beroep is opgezet voor werkzoekenden 
in de regio en wordt nu ondersteunt door alle 
werkpleinen in de arbeidsmarkt Groningen. Ieder 
werkplein zet eigen personeel in om kandidaten te 
bellen en te matchen met de diverse projecten op 
Kansrijk Beroep. De projecten op Kansrijk Beroep 
garanderen duurzame uitstroom naar de secto-
ren Bouw en Techniek en zijn onderdeel van het 
1000-banenplan. Het zijn overwegend projecten 
die in nauwe samenwerking met de werkgevers 
scholing bieden en duurzame uitstroom bij de 
werkgevers. Met name kandidaten met een korte 
afstand tot de arbeidsmarkt worden op deze pro-

jecten bemiddeld. Kandidaten die zich aanmelden 
voor projecten op Kansrijk Beroep en niet geplaatst 
kunnen worden, krijgen een alternatief aangebo-
den. Ze kunnen worden doorverwezen naar Kans-
rijk Opleiden van het 1000-banenplan om ze via 
voorschakeltrajecten op te scholen en duurzaam 
uit te laten stromen naar werkgevers in de sectoren 
Bouw en Techniek.

ABC: Scholing en matching

Ingeschreven kandidaten Kansrijk Beroep 2018

WW

P-wet

Wajong

Geen uitkering

Anders

115

43

22

189

339
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Kansrijk Opleiden
Vaak is extra scholing en begeleiding nodig 
om werkzoekenden klaar te stomen voor 
de arbeidsmarkt. Samen met werkgevers 
passende scholing aanbieden staat daarom 
centraal in het 1000-banenplan. Daarbij geldt 
dat de arbeidsmarkt voor de sectoren Bouw 
en Techniek enorm aan trekt. 

Geschikte kandidaten met voldoende opleiding en 
ervaring zijn vlot te bemiddelen naar deze secto-
ren. Het gevolg is dat het steeds moeizamer is om 
geschikte kandidaten voor de Bouw en Techniek 
te werven. Voor 2018 geldt overigens dat we nog 
genoeg goed te bemiddelen kandidaten konden 
vinden. De werkgevers namen kandidaten direct in 
dienst en faciliteerden zelf de scholingstrajecten. 
Daarnaast zetten de werkpleinen voorschakeltra-
jecten in gericht op uitstroom in de sectoren Bouw 
en Techniek. Na afronding van deze voorschakel-
trajecten stroomden de kandidaten uit naar werk. 
We hebben ook gezien dat kandidaten tijdens de 
voorschakeltrajecten al bij de werkgevers in dienst 
kwamen en het scholingstraject niet konden af-
maken. Vanuit de Werkpleinen wordt hierover het 
gesprek gezocht met de werkgever om te adviseren 
dat het wenselijk is dat de kandidaat zijn scholing 
kan afmaken en de bijbehorende certificaten/
diploma’s krijgt.

Voor komend jaar is de verwachting dat het een 
grotere uitdaging wordt om gemotiveerde kandida-
ten te vinden en dat de afstand tot de arbeidsmarkt 
groter zal zijn.

Kansrijk Beroep is een goed instrument om gemo-
tiveerde kandidaten te vinden omdat de potentiële 
kandidaten zich hier kunnen aanmelden vanuit hun 
eigen motivatie om te scholen voor en te werken 
in de sectoren Bouw en Techniek. Zie bijgevoegd 
overzicht van de ingeschreven kandidaten in 2018 
ingedeeld naar doelgroep.

Scholing wordt dan ook belangrijker om in te stro-
men in beide sectoren. Kansrijk Opleiden is hier-
voor een belangrijk instrument dat afgelopen jaar 
is ontwikkeld. Dit is een portal die alle scholingen 
in de Bouw en Techniek in de arbeidsmarktregio 
Groningen bevat en waarvoor de kandidaten zich 
kunnen aanmelden (via de werkcoaches).  Onder-
deel van deze portal wordt ook de Open House 
scholing voor werkzoekenden die in het kader van 
het 1000-banenplan wordt opgetuigd. Via deze 
constructie worden aanbieders gecontracteerd en 
kan de scholingsvraag in de regio georganiseerd 
worden. Afgelopen najaar is hiervoor een uitge-
breide marktconsulatie georganiseerd en begin 
januari is de inschrijvingsprocedure gestart. Deze 
procedure moet op 1 april 2019 operationeel zijn. 
Naast de inkoop van scholing voor werkzoekenden 
is ook een scholingsmaatregel ontwikkeld voor 
maatwerktrajecten die worden geïnitieerd door 
een Werkplein of bedrijf. Deze regeling is volgens 
planning half februari 2019 in werking.

FOCUS OP MAATWERKSCHOLING
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Inkoop- en 
aanbestedingskalender
Vanuit het 1000-banenplan is het streven om 
maximaal in te zetten op SROI en inkoop bij 
lokale ondernemingen. 

Het realiseren van een regionale aanbestedingska-
lender, het professionaliseren van de inkoop en het 
harmoniseren en monitoren daarvan zijn hierbij 
belangrijke randvoorwaarden. Het afgelopen jaar 
stond met name in het teken om deelnemers te sti-
muleren om de inkoopfunctie binnen hun eigen or-
ganisatie te gaan professionaliseren. Hiermee komt 
tegelijk ook meer inzicht in de aanbestedingen 
die de deelnemers de komende jaren op de markt 
denken te gaan zetten. Belangrijkste winstpunt 
van het afgelopen jaar is dat meer aandacht is ge-
komen voor de inkoopfunctie bij de deelnemende 
organisaties. Het beste voorbeeld hiervan is de 
gemeente Het Hogeland. Afgelopen jaar is hier een 
forse slag gemaakt om inkoop op een goede wijze 
te organiseren en is een verbeterplan opgesteld die 
in 2019 wordt uitgevoerd. Hiermee is ook een goed 
overzicht verkregen voor het opstellen van een 
aanbestedingskalender. 

Ook de gemeente Midden-Groningen heeft na 
de herindeling goede stappen gezet door een 
strategisch inkoopadviseur in te huren welke met 
een plan van aanpak komt ter verbetering van de 
inkoopfunctie. De gemeenten Appingedam, Delfzijl 
en Loppersum zitten momenteel in een traject 
naar herindeling en hebben meer tijd nodig om de 
inkoop te professionaliseren.

Als we naar de voortgang van de regionale 
aanbestedingskalender kijken dan moeten we 
constateren dat deze nog lang niet volledig is. 
Een van de redenen is de hierboven geschetste 
situatie. Bij de meeste gemeenten moest eerst de 
basis nog op orde worden gebracht waardoor de 
regionale aanbestedingskalender niet de hoogste 
prioriteit heeft. Ook ontbreekt nog veel het inzicht 
in contracten en budgetten. Door het uitstellen 
van de versterkingsopgave is het voor het CVW 
en NCG lastig om de benodigde informatie voor 
de aanbestedingskalender aan te leveren. Ook bij 
de provincie en gemeente Groningen zijn werken 
v.w.b. bouw en infra nog niet voldoende boven 
water te halen. Hierin worden wel stappen gezet, 
maar veel wordt nog niet gedeeld via de regionale 
aanbestedingskalender. 
In onderstaande tabel wordt een beeld geschetst 
van de aanbestedingskalender, de bijbehorende 
opdrachtwaarde en social return hiervan. Deze ge-
gevens zijn gebaseerd op aanlevering van de deel-
nemers. Daarbij opgemerkt dat er grote verschillen 
zitten qua actualiteit tussen de data en ook dat van 
veel aanbestedingen nog gegevens ontbreken voor 
een duidelijk beeld. Geconcludeerd kan worden dat 
er stappen in de goede richting gezet worden door 
de aanbestedende partijen, maar dat dit over het 
geheel genomen nog onvoldoende is om te komen 
tot een betrouwbare aanbestedingskalender.

Een positieve noot is dat twee convenantpartners 
de aanbestedingen nu publiceren op de eigen 
websites namelijk de gemeenten Groningen en 
Het Hogeland. Deze gemeenten hebben ook een 
inkoopvolwassenheidsonderzoek uitgevoerd. De 
gemeente Midden-Groningen is met een inkoop-

Social Return en Inkoop
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volwassenheidsonderzoek gestart en heeft er voor 
gekozen om dit zelf verder uit te werken, omdat ze 
eerst de basis op orde willen hebben. De overige 
partners kunnen of willen om diverse redenen nog 
geen inkoopvolwassenheidsonderzoek uitvoeren.

Social Return
Afgelopen jaar is de registratie van social 
return in de regio verder ontwikkeld middels 
een monitoringssysteem.

 De resultaten die hieronder worden gepresenteerd 
zijn enkel gebaseerd op de gegevens die zijn gere-
gistreerd in socialreturninderegio.nl met als peilda-
tum 15 januari 2019. In totaal zijn er 469 mensen 
aan het werk, betaald of als stage, in het kader van 

Regionale aanbestedingskalender per deelnemer
DEELNEMER
Appingedam
Delfzijl
Loppersum
Groningen
Het Hogeland
Midden Groningen
NCG
CVW
Provincie Groningen
TOTAAL

OPDRACHTWAARDE
€ 44.550.926
€ 51.865.650
€ 3.668.000
€ 101.013.820
€ 72.542.066
€ 25.045.170
€ 550.000
€ 60.050.000
€ 253.112.368
€ 612.398.000

SOCIAL RETURN
€ 882.219
€ 1.359.694
€ 183.400
€ 6.696.501
€ 2.269.295
€ 1.073.759
€ 27.500
€ 1.201.000
€ 1.086.000
€ 14.779.367

SECTOR
Personeelsgerelateerde zaken
Kantoorinrichting en benodigdheden, bedrijfsvoering en -informatie
Automatisering en telecom
Flexibele arbeid
Advies en onderzoek
Vervoer en aandrijfsystemen
Gebouwen en gebouwgerealteerd installaties
GWW aanleg en onderhoud, installaties en openbare ruimte
Sociaal domein
Bank
Leeg
TOTAAL

OPDRACHTWAARDE
€ 2.098.000
€ 4.390.000
€ 10.013.654
€ 6.419.000
€ 5.961.260
€ 5.02.473
€ 120.047.537
€ 323.550.909
€ 64.562.287
€ 1.200.000
€ 68.252.880
€ 612.398.000

SOCIAL RETURN
€ 63.750
€ 1.896.387
€ 310.087
€ 319.860
€ 218.450
€ 196.173
€ 453.504
€ 3.611.969
€ 5.435.903
€ 0
€ 2.273.284
€ 14.779.637

Regionale aanbestedingskalender per sector
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social return. Een groot deel (44%) daarvan is in 
opleiding in de vorm van een stage of BBL. Vanuit 
de ww zijn er 125 mensen aan het werk en vanuit 
de bijstand 78. 
Afgelopen jaar is ook ingezet op duurzamere plaat-
singen en is bijgehouden hoe lang mensen aan het 
werk zijn i.h.k.v. social return. De gemiddelde duur 
van de social-returnplekken voor mensen in betaald 
werk is langer dan een half jaar. BBL-banen duren 
gemiddeld langer dan een jaar. 

In onderstaande figuur is verder te zien hoeveel 
mensen er zijn geplaats naar woongemeente. Te 
zien is dat verreweg de meeste social return plek-
ken voor inwoners uit de gemeente Groningen zijn. 
Voor Midden-Groningen is dat 31, DAL-gemeenten 
24 en het Hogeland 19. In de 2e figuur is te zien 
hoeveel mensen er aan het werk zijn via de aan-

bestedingen van de aardbevingsgemeenten, de 
provincie Groningen en de overige gemeenten. 
Ook is het project zuidelijke ring meegenomen, 
omdat dit voortkomt uit een samenwerking tussen 
de Gemeente Groningen, Provincie Groningen en 
Rijksoverheid.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een 
directe koppeling te leggen tussen de mensen die 
via social return aan het werk zijn en het 1000-ba-
nenplan. Mogelijk dat dit in de toekomst wel kan 
met de verbeterde deelnemersregistratie.

In de volgende figuur is tot slot de waarde van 
Social Return per gemeente geregistreerd en gere-
aliseerd.

Social Return plekken door inkoop gemeenten en provincie

DAL gemeenten

Centrum Groningen

Midden Groningen

Hogeland

Zuidelijke Ring

Provincie Groningen

Overig

11

84

18

92

17

212

35
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Verdeling social returnkandidaten naar woongemeente

DAL gemeenten

Hogeland

Midden Groningen

Centrum Groningen

Overig Werk in Zicht

Overig NL

184

85

126

31

19

24

Totale social-returnwaarde geregistreerd en gerealiseerd

 Geregistreerd
 Gerealiseerd

In euro’s x 1000

628 177 595 454 142 126 8.086 3.672 

Hogeland DAL gemeenten Midden Groningen Centrum 
Groningen



14 1000-banenplan TUSSENTIJDSE EVALUATIE

Financiën

Bestede middelen
Voor de periode 25 september 2017 tot 1 
april 2019 is een tijdelijke uitkeringsregeling 
1000-banenplan van kracht. 

De uitkeringen zijn bedoeld als compensatie voor 
de kosten die gemaakt zijn/worden om kandidaten 
uit de P-wet, WW en overige om te scholen naar 
banen in de bouw en technieksector. De G6 en de 
andere gemeenten en UWV binnen WIZ krijgen een 
bedrag per plaatsing die ze in de boven genoemde 
periode hebben gerealiseerd. 

De verdeling is naar rato van behaalde duurzame 
plaatsingen in het kader van het 1000-banenplan. 
Bij de verdeling van de uitkering is rekening gehou-

den met de gewenste verhouding in de doelgroe-
pen en preferente positie van werkzoekenden uit 
het aardbevingsgebied. Het beschikbare budget 
komt in eerste instantie ten goede aan werkzoeken-
den uit het aardbevingsgebied. 

Hieronder worden nog de financiële voortgang uit-
gelicht. Het betreffen de voorlopige cijfers aange-
zien deze nog definitief moeten worden vastgesteld 
(via jaarrekening centrumgemeente Groningen). In 
bijlage 1 is een overzicht gegeven van de financiële 
stromen.

Voorlopig financiële verantwoording project 1000-banenplan 2018

BEGROTING ULTIMO 2018 REALISATIE RESTANT

150.000

1.783.000

4.725.000

6.658.000

VOORBEREIDING ABC

UITVOERING ABC/INKOOP & SROI

SCHOLING ABC

TOTAAL

151.445

365.636

594.001

1.111.083

-1.445

1.417.364

4.130.999

5.546.917
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Communicatie
In 2018 is er reeds een start gemaakt met de 
communicatie. Dit zat meer in de voorbereidende 
fase van het project. Zo is een publicatie-versie 
van het plan van aanpak opgesteld en een 
infographic voor het 1000-banenplan. Ook staan 
kansrijkberoep.nl en 1000banenplan.nl online 
en staat kansrijkopleiden.nl klaar om online te 
gaan. In de pers is er al enkele keren aandacht 
besteed aan het 1000-banenplan en hebben 
alle partners ook bekendheid gegeven aan het 
plan richting hun achterban. Tenslotte is er een 
factsheet ontwikkeld die elk kwartaal verschijnt 
en een interne nieuwsbrief. Verder is door de 
partners gezamenlijk gewerkt aan het opstellen 
van een communicatieplan die in 2019 uitgevoerd 
zal worden. Het communicatieplan is als bijlage 
opgenomen.

Overleg en afstemming
Afgelopen jaar is het Breed Overleg met alle 
convenantpartners 4x bij elkaar gekomen om de 
voortgang te bespreken en ontwikkelingen te 
delen. Verder is een klankbord-overleg ingesteld en 
is overleg geweest met de beleidsmedewerkers en 
portefeuillehouders van de aardbevingsgemeenten. 
Ook heeft de projectsecretaris enkele malen in het 
Bestuurlijk Overleg WIZ een toelichting gegeven op 
het 1000-banenplan.

Organisatie

Toelichting begroting
Middelen voor de voorbereiding ABC zijn € 100.000 
decentralisatie-uitkering van de NCG en € 50.000 
subsidie van de provincie Groningen. Ultimo 2018 
moet nog € 10.000 worden ontvangen bij eindafre-
kening van de subsidie van de provincie Groningen. 
Middelen voor de uitvoering ABC/Inkoop & SROI 
en scholing ABC zijn € 6.230.000 van het Rijk en € 
278.000 bijdrage door de aardbevingsgemeenten. 
In 2018 is van het Rijk € 1.900.000 ontvangen (mei-
circulaire 2018 gemeentefonds) en van de aardbe-
vingsgemeenten is de volledige bijdrage ontvangen.

Toelichting realisatie
Voorbereidingskosten volgens afspraken/voorwaar-
den NCG en provincie Groningen in periode 2017-
2018. Dit budget is volledig uitgeput.
De besteding van de uitvoering- en scholingsmidde-
len is later op gang gekomen dan gepland doordat 
het convenant later is gesloten dan verwacht en de 
voorbereiding op open house aanbesteding meer 
tijd heeft gekost. Er is een tijdelijke uitkeringsrege-
ling ingezet. Besteding van resterende middelen is 
gepland in de resterende projectperiode.

Totale projectbegroting 
4,725 mln scholingsgeld 

1,933 mln uitvoering
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PATRICK GERING  
WORDT 
TIMMERMAN
Ik ben Patrick Gering uit Delfzijl en ik heb me via de hulp van 
Werkplein Fivelingo laten scholen tot aankomend  
timmerman / bouwhulp. Eerst via het re-integratie traject 
leerbouwen en vervolgens naar een reguliere baan in het 
aardbevingsgebied in Opwierde Zuid in Appingedam.
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Voor 2019 blijft de uitvoering van het Plan van 
Aanpak het uitgangspunt. In aanvulling daarop 
worden hier een aantal zaken uitgelicht. Daar-
naast zien we een aantal ontwikkelingen en uit-
dagingen die goed zijn om te benoemen. 

In algemene zin is sprake van een aantrekkende 
economie en een krapper wordende arbeidsmarkt. 
Daarbij zal naar verwachting de aardbevingsop-
gave rond schade-herstel en versterking komend 
jaar ook veel extra inzet vragen. In de context van 
het 1000-banenplan zal het moeilijker worden om 
voldoende mensen te vinden. De verwachting is dat 
kandidaten, die gemotiveerd zijn om te werken in 
de sectoren Bouw en Techniek, een grotere afstand 
hebben tot de arbeidsmarkt. Tegelijk zien we ook 
dat nog steeds veel mensen aan de kant staan. Met 
het 1000- banenplan hebben we de mogelijkhe-
den en middelen om ook voor deze mensen iets 
te betekenen. Door extra inspanning te leveren, 
door inzet van jobcoaching, extra accountmanage-
ment en scholing. De regelingen die hiervoor zijn 
ontwikkeld willen we komend jaar optimaal inzet-
ten. Verder worden Kansrijk Beroep en Kansrijk 
Opleiden verder uitgebreid. Kortom de uitdaging 
wordt komend jaar groter, de mogelijkheden en 
kansen liggen er en we gaan de ambitie aan om de 
gestelde doelen te bereiken.

3.1 ABC
Open House
Met de inkoop van scholing voor werkzoekenden 
wordt gewerkt aan een efficiënte en rechtmatige 
manier waarop aanbieders van opleidingen gecon-
tracteerd worden. Deze aanmeldingsprocedure 
moet op 1 april 2019 operationeel zijn en wordt 
onderdeel van de backoffice ABC. Hierin zijn dan de 
volgende taken georganiseerd:
• Doorzetten van de scholingsaanvraag van de 

kandidaat naar de aanbieder.
• Monitoring van het scholingstraject en plaatsing.
• Verstrekken van subsidie aan de aanbieder.

Met deze procedure kunnen aanbieders gecontrac-
teerd worden volgens vooraf gestelde selectiecrite-
ria. Het aantal aanbieders wordt dus niet beperkt. 
Bij de Open House-procedure kiest de kandidaat 
zijn opleiding bij de gecontracteerde aanbieders. 
Open House is een procedure dat mee kan bewe-
gen met de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Als het 
aanbod van de opleidingen niet meer aansluit bij 
de vraag vanuit de arbeidsmarkt kunnen trajecten 
worden toegevoegd, gewijzigd of teruggetrokken. 
Tevens kunnen aanbieders toe- en uittreden op een 
vooraf te bepalen tijdstip. Groningen is de eerste 
regio in Nederland die op deze innovatieve wijze de 
inkoop van opleidingen organiseert.

Het EPI kenniscentrum heeft een trajectenboek 
scholing Bouw en Techniek 2019 samengesteld 
voor deze aanmeldingsprocedure. De trajecten 
zijn samengesteld op basis van onderzoek naar 
voorschakeltrajecten in de bouw- en technieksec-
tor over de gehele arbeidsmarkt regio Groningen. 

Plannen 2019
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Daarnaast is gekeken naar de vraag vanuit de werk-
gevers en het werkveld. Welke kennis en vaardighe-
den maakt dat onze kandidaten succesvol kunnen 
zijn in de regio? Zijn er vaardigheden die specifiek 
van waarde zijn in het aardbevingsgebied? Naast 
het beantwoorden van deze vragen is getracht de 
voorschakeltrajecten inhoudelijk aan te sluiten op 
de BBL-opleidingen van de ROC’s in de arbeids-
marktregio Groningen. Hiermee wordt een soepele 
doorstroom van voorschakeltrajecten naar BBL 
beoogd, zodat kandidaten makkelijker zullen kiezen 
voor een doorstart naar een opleiding.

De trajecten moeten voldoen aan een uniform 
format van inhoudelijke en kwalitatieve criteria. 
Eén van de criteria is dat de opleiding goed afge-
stemd is met de mogelijke BBL
opleiding (werken en leren) die de ROC-scholen 
aanbieden. Per traject is als resultaat van een 
kostprijsonderzoek een maximale prijs vastgesteld. 
Per half mei  2019 staan er 9 trajecten in de portal 
Open House waar kandidaten voor aangemeld 
kunnen worden. Het betreft de voorschakeltra-
ject: metselen, schilderen, stukadoor, timmeren, 
voegen, lassen, metaal bewerken en de keuzecar-
rousel bouw en techniek. Het volgende toetredings-
moment voor nieuwe opleidingstrajecten is januari 
2020.

 Regeling Maatwerkscholing
Naast de Open House is een scholingsmaatregel 
ontwikkeld voor maatwerktrajecten die worden 
geïnitieerd door een werkplein of bedrijf en niet 
zijn opgenomen in de Open House. Deze regeling 
is volgens planning per halverwege maart 2019 
in werking. De toewijzing en monitoring en van 
de maatwerktrajecten vindt ook plaats in de back 
office ABC. 
De scholingsregeling voor maatwerktrajecten is 
ontwikkeld om naast de Open House de mogelijk-
heid te bieden om in nauwe samenwerking met 
bedrijven opleidingstrajecten te ontwikkelen en 
kandidaten te plaatsen. Bijvoorbeeld het ontwikke-
len van een opleiding zonnepanelen. Resultaat kan 
zijn dat na uitvoering van deze opleiding zonnepa-
nelen deze opleiding kan voldoen aan het uniform 
format van inhoudelijke en kwalitatieve criteria 
voor de Open House. EPI Kenniscentrum zal dan 
een beschrijving van deze opleiding maken en dit 
kan leiden tot de opname in de portal Open House. 
Op deze wijze wordt het ontwikkelen van maat-
werktrajecten duurzaam en kwalitatief gemaakt 
aan de hand van de methodiek van de Open 
House en draagt het bij aan het aanbieden van een 
regionaal en kwalitatief trajecten aanbod voor de 
doelgroep van het 1000-banenplan.

SEBASTIAAN VAN DER KOOI
WORDT METSELAAR
Mijn naam is  Sebastiaan van der Kooi.
Via mijn werkcoach van BWRI heb ik de mogelijkheid gekregen om mij te laten 
omscholen tot metselaar.
Ik volg de opleiding bij SSPB. Na de opleiding krijg ik een contract van  
6 maanden bij een metselbedrijf.  
SSPB regelt dit voor mij. 
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Verbreding andere sectoren
Komend jaar wordt ook gekeken naar verbreding 
van de aanpak naar andere sectoren. Daarbij lijkt 
met name de sector Zorg kansrijk. Verbreding is 
goed mogelijk door het ontwikkelde ABC met de 
backoffice en de instrumenten Kansrijk Beroep en 
Kansrijk Opleiden. Voor deze sector kan de beno-
digde (om)scholing van kandidaten ook via de Open 
House aanmeldingsprocedure of de regeling maat-
werkscholing kunnen plaatsvinden. Het toevoegen 
van kansrijke sectoren en beroepen, afgestemd op 
de vraag van de arbeidsmarkt, zijn de komende 
jaren mogelijk en direct uit te voeren. Duidelijk is 
dat het ontwikkelde instrumentarium kansrijk is 
om ook in andere sectoren toe te passen. Onder-
zocht wordt nog of en hoe de financiële middelen 
voor het 1000-banenplan hiervoor ingezet kunnen 
worden (en ook de wenselijkheid hiervoor).

Uitstroomdoelstellingen.
Het 1000-banenplan heeft een duidelijke doelstel-
ling voor het aantal plaatsingen. Voor 2018 is deze 
doelstelling met 150 duurzame plaatsingen gere-
aliseerd. Voor 2019 is de doelstelling om in totaal 
300 mensen naar een duurzame baan te laten 
uitstromen. Gezien het werk wat reeds is verricht 
is de verwachting dat we dat komend jaar kunnen 
realiseren.

3.2 Inkoop en SROI
Voor dit deelproject geldt dat voor de 1e helft van 
2019 nog budget is om vanuit het 1000-banen-
plan aan de slag te gaan. Om ook daarna vervolg 
te geven aan het realiseren van de plannen en de 
gemaakte afspraken wordt komende maanden een 
voorstel ontwikkeld. Hierbij wordt ook de samen-
werking met het IPG verkend en de mogelijkheden 
die dat biedt. lijkt kansrijk om voor inkoop, SROI en 
de regionale aanbestedingskalender samen op te 
trekken en het IPG als netwerkorganisatie daarin 
een belangrijke rol te geven. Aandachtspunt is wel 
hoe e.e.a. goed te borgen. Verder blijft de profes-
sionalisering van inkoop bij de gemeenten/deelne-
mers een aandachtspunt evenals de inzet voor de 
verdere doorontwikkeling van de regionale aanbe-
stedingskalender. 

3.3 Overig 
Monitoring
Voor 2019 wordt vervolg gegeven aan de wijze 
waarop de monitoring is opgezet middels de facts-
heet die elk kwartaal wordt opgesteld. Belangrijk 
daarbij is dat de afzonderlijke gemeenten en werk-
pleinen hun eigen resultaten kunnen opvragen bij 

RICHTGETALLEN VOOR GEREALISEERDE 
UITSTROOM (CUMULATIEF)
1 januari 2019  150
1 januari 2020  450
1 januari 2021  750
1 januari 2022  1000
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het ABC als daar behoefte aan is. Vanaf 1 april 2019 
geldt daarbij ook dat via de backoffice van het ABC 
de Open House en Regeling Maatwerk gemonitord 
worden. Daarmee kan helder het directe effect van 
scholing gemeten worden.

Communicatie
Voor het komende jaar wordt actief ingezet op 
de communicatie middels de uitvoering van het 
plan dat hiervoor is opgesteld met betrokken 
partijen. Hierbij wordt gezamenlijk ingezet om 
de externe communicatie te verbeteren (zowel 
richting convenantpartners als richting werkgevers 
en werkzoekenden). Het aanbod van voldoende 
gekwalificeerde werknemers in onze arbeidsmarkt-
regio voor de sectoren Bouw en Techniek wordt 
schaarser. Dit betekent dat wij het wervingskanaal 
Kansrijk Beroep ook via een gerichte PR campagne 
onder de aandacht willen brengen bij potentiële 
kandidaten. Kansrijk Opleiden zal een PR-tour langs 
de werkpleinen in de arbeidsmarktregio maken 
om dit instrument te promoten bij werkcoaches en 
accountmanagers. Daarnaast willen we ook werk-
gevers beter informeren en meer betrekken bij het 
1000-banenplan, zeker nu de benodigde regelingen 
klaar zijn. Hiervoor wordt o.a. een roadshow in de 
regio georganiseerd.  

Op 20 mei 2019 wordt er op Werkplein Fivelingo 
een grote bijeenkomst georganiseerd over de hui-
dige stand van zaken van het 1000-banenplan en de 
toekomstige ontwikkelingen.
Hiervoor worden de stakeholders, bedrijven van 
de sectoren Bouw en Techniek en de politiek in de 
arbeidsmarktregio Groningen uitgenodigd. Doel 
van de bijeenkomst is: informeren over de stand 
van zaken van het 1000-banenplan en in gezamen-
lijkheid nieuwe initiatieven bedenken en onderne-
men.

Financiën
Met de Open House en de ‘scholingsmaatregel’ 
hebben we voor het 1000-banenplan een manier 
gevonden om op een goede manier de beschikbare 
middelen voor scholing in te zetten. Verder is voor 
2019 nog beperkt budget beschikbaar voor SROI en 
inkoop. 
Tot slot wordt nog gezocht naar aanvullende 
financiering om ook de inzet op het gebied van 
communicatie en het betrekken van het bedrijfsle-
ven te kunnen realiseren. Hiervoor is een aanvraag 
ingediend bij de NCG.

Overleg en afstemming
De bestaande overlegstructuur wordt komend jaar 
in stand gehouden met het Breed Overleg en de 
klankbordgroep. Afstemming met de aardbevings-
gemeenten vind plaats via de projectsecretaris 
die overleg heeft met de beleidsmedewerkers en 
portefeuillehouders. Regelmatig zal ook worden 
teruggekoppeld aan het Bestuurlijk Overleg WIZ.
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In het Breed Overleg met alle 
convenantpartners op 4 februari ’19 is de 
concept-evaluatie gedeeld en besproken. 
Belangrijkste constatering hierbij is dat 
partijen trots zijn op de eerste resultaten en 
de samenwerking die is ontstaan. 

Belangrijk punt daarbij is ook de opzet die nu is ont-
wikkeld voor de scholingstrajecten, een opzet die 
uniek is in Nederland. Tegelijk is ook de conclusie 
dat we er nog niet zijn en dat de grootste uitda-
gingen nog voor ons liggen. Zorgpunt hierbij is de 
voortgang ten aanzien van inkoop en de regionale 

aanbestedingskalender en afgesproken is dat op 
dit punt komende periode gekeken wordt hoe we 
concreet hier verder mee kunnen. Verder is de ver-
wachting dat het vinden én opleiden van potentiele 
kandidaten ingewikkelder zal worden komende 
periode. Scholingsinzet zal meer en meer nodig zijn. 
Tegelijk ligt daar nu net ook de rol van het 1000-ba-
nenplan!  Verder zien partijen de verbreding naar 
andere sectoren als kans (zeker t.a.v. ontwikkelde 
instrumenten en structuren) en wordt de extra inzet 
t.a.v. communicatie van harte onderschreven. De 
ambitie is en blijft om zoveel mogelijk mensen op te 
leiden naar een baan in de bouw en techniek in het 
aardbevingsgebied!

Tot slot

#samenwerkenloont

STEFFAN DE HOOP 
WORDT OPERATOR
Steffan de Hoop uit Musselkanaal: “Ik heb jarenlang in de elek-
tronica detailhandel gewerkt. Eerst op de winkelvloer, daarna 
als filiaalmanager. De winkels gingen dicht en uiteindelijk 
volgde ook mijn ontslag. Deze kans kwam op mijn pad en sprak 
mij aan. Het is technisch, de werktijden zijn gunstig voor mij en 
er zit toekomst in. Ook de aandacht voor duurzaamheid vind ik 
belangrijk.” Steffan meldde zich aan via kansrijkberoep.nl. en 
gaat een opleiding volgen voor chemisch procesoperator. 
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Contact met Werk in Zicht

Werk in Zicht is bereikbaar via:

Website
werkinzicht.nl

E-mail
socialreturn@werkinzicht.nl
abc@werkinzicht.nl
info@werkinzicht.nl 

Twitter
@wizgroningen

Linkedin
linkedin.com/company/werk-in-zicht

PARTNERS VAN HET 1000-BANENPLAN

Werk in Zicht is het samenwerkingsverband van gemeenten, UWV  
en SW-bedrijven in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe.  
Werk in Zicht bouwt met werkgeversadviseurs aan een inclusieve 
arbeidsmarkt: een arbeidsmarkt waar iedereen welkom is.  

04 2019



24 1000-banenplan TUSSENTIJDSE EVALUATIE

Bijlage 1:  Verdeling per kwartaal G6

Deze cijfers verschillen in absolute getallen nogal. Echter is het goed om dit relatief t.o.v. het 
aantal inwoners per gebied te interperteren. 

 PLaatsingen
 Duurzame plaatsingen
 Scholing

Centrum Groningen DAL gemeenten Hogeland Midden Groningen

35

8
17

24
13 8

17 14
20

47

Q2 2018

Q1 2018

Centrum Groningen DAL gemeenten Hogeland Midden Groningen

42

6
16 19

3 3
12 1316

1

26
19
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Centrum Groningen DAL gemeenten Hogeland Midden Groningen

15
811

36

00 0

4 51 7

Q3 2018

Centrum Groningen DAL gemeenten Hogeland Midden Groningen

40

8 10
0 00 0

31

21
0

Q4 2018

2
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Bijlage 2: Financiële stromen
Overzicht van de financiële stromen 1000-banenplan (raming)

6,23 MLN
Bijdrage

Rijksoverheid (ministerie SZW)

0,15 MLN
Voorbereidingsbudget

Provincie Groningen en NCG

0,278 MLN
Aardbevingsgemeenten 

G6

INKOMSTEN

BEGROTING

6,658 MLN
Totale projectbegroting

Centrumgemeente Groningen
Arbeidsmarktregio Werk in Zicht
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SCHOLING UITVOERING

1,3 MLN 
Scholingsgeld

Ondersteuning/Randvoorwaarden
via Centrumgemeente Groningen

0,633 MLN 
Ondersteuning/Backoffice

Werkplein Fivelingo

1,933 MLN 
Ondersteunend/

Randvoorwaarden

2,7405 MLN 
Scholingsgeld

Standaard trajecten 
(open house)

1,1745 MLN 
Scholingsgeld

Maatwerk trajecten 
(uitkeringsregeling)

0,810 MLN 
Uitkering scholingsgeld

(Samenwerkende) gemeenten 
binnen Werk in Zicht

4,725 MLN 
Scholingsgeld
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