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Bouw actieplan  
#samenwerkenloont 

In 2018 zijn er verschillende mooie vernieuwende samenwerkingen ontstaan, zoals Leerbouwen, 

de uitgebreide bouwkundige opleiding van Noorderhuizen en SSPB in Sappemeer. WiZ breed 

hebben we samen gezorgd voor mooie resultaten en duurzame plaatsingen.  

Ook in 2019 is er voldoende te doen! De Open House constructie, investeren in duurzame relaties 

met werkgevers en opleiders, het volgen van en inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de bouw, 

dit alles zorgt ervoor dat wij nog meer kandidaten succesvol kunnen begeleiden naar werk. 

WIJ ZIJN PLATFORM BOUW 

Richard Foet Voorzitter / UWV Groningen  

Carolien Doesburg Projectleider 1000 banen 
plan  

Leidy Feddema Gemeente Groningen 
Groningen  

Heleen Vriends Gemeente Groningen  

Jan Reinder Smeenge Werkplein Drentse Aa/ 
Gemeente Assen  

Richard Foet Werkplein BWRI/ De Compagnie  

Hans van der Ploeg Werkplein Ability, Hogeland  

Arne Beukema Oost-Groningen  

Coen Lutjeboer Oost-Groningen  

Linda Klinkhamer Werkplein Fivelingo  

Joop Menke Werkplein Fivelingo  

Gouke v/d Berg UWV Groningen  

Paul Jansen UWV Werkplein Fivelingo  

Hillie Bloemhof (Coördinator Kansrijk beroep)  
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Bouw actieplan  
#samenwerkenloont 

 

NIEUWE ONTWIKKELINGEN 
In 2019 wordt de woningbouw als grootst groeiend onderdeel 

verwacht.  

Ook dit jaar wordt verwacht dat de werkloosheid daalt tot 3,5%, wat 

voor meerdere uitdagingen zorgt. Scholing en maatwerk trajecten 

zijn belangrijker dan ooit om die juiste aansluiting te vinden voor 

kandidaten bij werkgevers.  

Door deze krapte staat de sector open voor zij-instroom, ook vanuit 

migranten en statushouders. Dit biedt unieke kansen om nog meer 

mensen te laten participeren op de arbeidsmarkt. 

 
ERVARINGEN 
Leerbouwen  
SSPB  
Noorderpoort  
Alfa College  
Schilderschool  
Prima Personeel  
Faber  
Abiant  
Bouwend Nederland  
Terra college  
EPI Kenniscentrum 
 
 

KORTE LIJNTJES 

Door een intensieve samenwerking met partners en 

accountmanagers, zijn de kansen voor kandidaten 

snel inzichtelijk. 

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op 

met een collega bij jou in de buurt (Overzicht 

Platform Bouw) 

KANSEN & MOGELIJKHEDEN 

• Inzet op verkorte scholingstrajecten voor (zij)instroom (inter)sectoraal 

• Verbinding maken/verbeteren tussen scholingsinstituten en werkgevers 

• Inzet van detachering en uitzendconstructies om de drempel naar werk 

te verlagen 

• Inzetten op meer MVO en de participatiedoelstellingen bij werkgevers 

in de sector incl. SRoI 

• Inzetten op de samenwerking met gemeenten voor doelgroepen inclusief 

statushouders 

WEBSITES  

Voor meer informatie over projecten, ontwikkelingen en 

opleidingen;  

• Kansrijkberoep.nl  

• Kansrijkopleiden.nl  

• Bouwendnederland.nl  

De mogelijkheden 
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PROJECTKALENDER 2019 

Richting Partner Locatie Contactpersoon Startdatum 

Asbest saneerder Man en Mach (Abiant) 
Veiligheidscentrum Noord 
Project Support Nederland 

Groningen Gouke v/d Berg Doorlopend 
 Stadskanaal/ Emmen Arne Beukema Doorlopend 
 Emmen/ Groningen Fouzia Ajouaou Doorlopend 

Beton reparatie Sealteq 
Civilion 

Stadskanaal Arne Beukema Doorlopend 
 Mierlo Gouke v/d Berg Februari 

Keuzecarrousel Bouw & 
Techniek div. werkgevers Groningen Heleen Vriends Oktober 

Communicatie & gedrag EPI, CVW, Alfa College Groningen Joop Menke Doorlopend 

Houtbewerking / Timmeren Leerbouwen 
SSPB 
Wedeka 

Groningen Paul Jansen/ Leidy Feddema Doorlopend 
 Sappemeer Richard Foet Februari 
 Ter Apel Arne Beukema Doorlopend 

Metselen Leerbouwen Groningen Paul Jansen/ Leidy Feddema Doorlopend 
 SSPB Sappemeer Richard Foet Doorlopend 

Minikraan machinist Terra college Groningen Gouke v/d Berg Maatwerk 

Schilderen Prima personeel 
Leerbouwen 
Schildersvakopleiding 
Faber 

Groningen Leidy Feddema Januari 
 Groningen Paul Jansen/ Leidy Feddema 1x per jaar 
 Assen Jan Reinder Smeenge Doorlopend 
 Groningen Gouke v/d Berg Doorlopend 

Grondwerk, Infra Hoornstra Stadskanaal Arne Beukema Doorlopend 

Voorschakeltraject bouw SSPB 
Noorderhuizen 

Sappemeer 
Uithuizen 

Richard Foet 
Hans van der Ploeg 

3x p.j. (datum volgt) 
Doorlopend   

Bouw actieplan  
#samenwerkenloont 
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Zorg en Welzijn actieplan  
#samenwerkenloont 

De sector Zorg en Welzijn bestaat uit 14 branches, verdeeld over 2 sub sectoren: 

ZORG:       WELZIJN: 

VVT (Verpleeg-, Verzorginghuizen en Thuiszorg)  Jeugdzorg 

Ziekenhuizen & Universitaire Medische Centra  Welzijn 

Geestelijke Gezongheidszorg    Reclassering 

Gehandicaptenzorg      Kinderopvang 

Kraamzorg       Rechtbijstand 

Eerstelijns Gezondheidszorg    Ontwikkelingsorganisaties 

Ambulancezorg 

 

Klik op onderstaande link voor meer informatie over deze sectoren/branches: 

 

Factsheet Zorg  Factsheet Welzijn  ZorgpleinNoord 

WIJ ZIJN ZORG EN WELZIJN 

Henrike van der Veen  (Gem. 

Groningen) 

Rink Jan Slotema (Werkplein 

Noordenveld) 

Regina van der Werf (UWV 

Groningen) 

Tonnie Bijleveld (Werkplein 

Ability) 

Paul Jansen (UWV Groningen) 

Priscilla Minkman (Werkplein 

Fivelingo)  

Roy Koller (UWV Groningen) 

Jolanda Krishof (Werkplein 

Oldambt) 

Jan Dijkhuis (Werkplein 

Midden Groningen) 

 

 

Bouktje van Zonneveld (UWV 

Groningen) 

Robin Slag (Werkplein 

Drentse Aa) 

Gouke van den Berg 

(Voorzitter/UWV) 

  

https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/sector-beroep/sector/zorg
https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/sector-beroep/sector/sociaalwerk-jeugdzorg-kinderopvang
https://www.zorgpleinnoord.nl/media/documents/Factsheet-arbeidsmarkt-zorg-en-wjk-Groningen-2017-V2.pdf
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Zorg en Welzijn actieplan  
#samenwerkenloont 

NIEUWE ONTWIKKELINGEN 

Het gaat weer goed met de werkgelegenheid in de Zorg. Verwacht wordt dat het 
aantal banen in de sector gaat stijgen. Er is vooral veel vraag naar verzorgenden en 
verpleegkundigen. 
 
Ook audiciens, opticiens, optometristen en mondhygiënisten gaan een goede tijd 
tegemoet. Er zijn namelijk goede kansen met deze medisch-technische beroepen. 
 
Sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang zijn 3 verschillende branches. Met name in 
de kinderopvang zal de werkgelegenheid naar verwachting toenemen onder andere 
door dat er meer pedagogisch medewerkers (mbo 4 niveau) op een groep moeten 
staan. 
 
In het sociaal werk is er vooral behoefte aan maatschappelijk werkers voor 
wijkteams. Zij moeten voor verschillende doelgroepen kunnen werken (generalisten). 

 
PARTNERS 
ZorgpleinNoord 
Noorderpoort 
Alfa College 
Drenthe College 
Hanze Hogeschool 
Calibris 
Randstad 
Tempo Team 
Happy Nurse 
Daan 
 
 

 

KORTE LIJNTJES 

Door een intensieve samenwerking met partners 

en accountmanagers, zijn de kansen voor 

kandidaten snel inzichtelijk.   

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact 

op met een collega bij jou in de buurt (Overzicht 

Zorg en Welzijn)! 

 

KANSEN & MOGELIJKHEDEN 

• Opleiden van Werkzoekenden tot Verzorgende IG/MZ  

• Opleiden van Werkzoekenden tot MBO Verpleegkundigen 

• Opleiden van Werkzoekenden tot HBO Verpleegkundigen 

 

• Informeren d.m.v. voorlichtingen  

•  Zij-instroom vanuit andere branches 

• Enthousiasmeren d.m.v. rondleidingen bij opleiders 

•  Inclusieve Arbeidsorganisatie (DAL Gemeenten) 

• Toekomstperspectief op Zorg 

•  SRoI in de Zorg en Welzijn 

WEBSITES  

• www.werk.nl 

• www.zorgpleinnoord.nl 

• www.werkinzicht.nl 
• www.ontdekdezorg.nl/download-

campagnemateriaal 
 

De mogelijkheden 

http://www.werk.nl/
http://www.zorgpleinnoord.nl/
http://www.werkinzicht.nl/
http://www.ontdekdezorg.nl/download-campagnemateriaal
http://www.ontdekdezorg.nl/download-campagnemateriaal
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PROJECTKALENDER 2019 

Richting Partner Locatie Contactpersoon Startdatum 

HBO Verpleegkundigen   Lentis/VNN/Mesdag/GGZ AMR GR/FR/DR Ester Koens & Gouke van den Berg  September 2019 

BBL Verzorgende IG/MZ   Calibris   AMR Groningen Gouke van den Berg    Maart 2019 

BBL Verzorgende IG/MZ   Cosis/De Hoven   AMR Groningen Gouke van den Berg    Sept. 2019 

MBO/HBO Verpleegkundigen Ziekenhuizen (UMCG) AMR Groningen Ester Koens en Gouke van den Berg               ??????? 

BBL Verzorgende IG/MZ   Zorggroep Groningen  AMR Groningen Gouke van den Berg                                        Sept. 2019 

BBL Verzorgende IG/MZ   Van Boeijen   AMR Groningen Robin Slag/Bouktje van Zonneveld  Mrt/Sept 2019 

BBL Verzorgende IG/MZ   De Trans   AMR Groningen Robin Slag/Bouktje van Zonneveld  Mrt/Sept 2019 

BBL Verzorgende IG/MZ   Zorggroep Drenthe  AMR Groningen Robin Slag/Bouktje van Zonneveld  Feb/Sept 2019 

BBL Verzorgende IG/MZ   Joyce House   AMR Groningen Robin Slag/Bouktje van Zonneveld  Mrt/Sept 2019 

BBL Helpende     Interzorg   AMR Groningen Robin Slag/Bouktje van Zonneveld  Feb/Sept 2019 

Zorg en Welzijn actieplan  
#samenwerkenloont 
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Horeca & Handel actieplan  
#samenwerkenloont 

De horeca is de bedrijfstak die alle eet- en drinkgelegenheden en logiesverstrekkende bedrijven omvat. 

De verwachting is dat de sector verder zal groeien dit jaar, maar dat die groei minder sterk zijn zal zijn dan 

in 2018.  

De horeca- en recreatiesector is afhankelijk van de ontwikkelingen van de particuliere consumptie. Voor 

2019 is de verwachting dat de sector verder groeit, al zal dit minder uitbundig zijn dan in 2018. De 

verwachting is een groei van 4% in 2019. Daarnaast profiteert de sector van een stijging in het inkomende 

toerisme. Voor 2019 verwachten we dat het aantal toeristen zal stijgen tot 20 miljoen.  

 

UITDAGINGEN 

Er zijn een aantal uitdagingen van invloed op de horeca. Zo remt het tekort aan personeel de groei van de 

horeca en is er in sommige markten en regio’s sprake van verzadiging. Onderzoek naar de 

toekomstverwachtingen bij de horecaondernemers laat zien dat 72% van de ondernemers in de horeca 

vertrouwen heeft in het nieuwe jaar. Zij zien kansen voor hun bedrijf en het overgrote deel gaat voor 

groei. 97% van de horecaondernemers heeft concrete plannen om in 2019 nieuwe activiteiten op te 

pakken of bestaande uit te breiden. Dat doen ze door onder andere te investeren in training van 

personeel, meer online activiteiten, aandacht voor duurzaamheid en  gezonde voeding en door extra 

medewerkers aan te trekken. Op de vraag waar zij zich zorgen over maken, antwoordt 50% het tekort aan 

voldoende en goed opgeleid personeel. 

Het zoeken, vinden en behouden van voldoende goed gekwalificeerd personeel is daarmee dé 

uitdaging voor 2019. 

 

REGIONAAL ARBEIDSPERSPECTIEF IN DE HORECA 

Op dit moment staan er 850 vacatures in de horeca open in onze arbeidsmarktregio (Provincie 

Groningen). Dit worden er steeds meer, want de horeca groeit. Die groei komt voort uit groei binnen de 

bestaande horeca en de opkomst van nieuwe horecazaken. Verder zien we terug dat in grote steden de 

groei in de horeca het grootst is. 
 

HORECA 
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DETAILHANDEL 

In 2019 en 2020 zwakt de groei van de particuliere consumptie af, maar er is nog steeds sprake van groei. 

Voor de (middel)lange termijn verwachten wij maximaal een marktgroei op het niveau van de 

inflatie. Deze verwachting is niet alleen gebaseerd op macro economische factoren (traditionele 

conjunctuurgolven en risico's die de economische groei bedreigen, zoals bijvoorbeeld de Brexit), 

maar er zijn ook structurele trends in de retailsector die groei drukken. De belangrijkste zijn: 

vergrijzing (oudere mensen kopen minder spullen), 'beschikbaarheid' (delen, huren, betalen voor 

gebruik) wordt relatief belangrijker dan 'bezit' en de stijging van het aantal 

eenpersoonshuishoudens (relatief minder koopkracht). Verder neemt de klantverwachting 

steeds verder toe en komt er meer concurrentie van verschillende kanten. 

 

GROOTHANDEL 

Het gaat goed met de groothandelaren in Nederland. De omzet van groothandelaren groeit al tien kwartalen 

op rij. Vooral handelaren in grondstoffen en in consumentengoederen zetten flink meer om in het vierde 

kwartaal. Het vertrouwen van ondernemers in de groothandel verbeterde sterk, evenals hun beoordeling 

van het economisch klimaat’. Toch is niet alles rooskleurig; in alle segmenten zal de groei in 2019 minder 

uitbundig zijn dan in 2018.  

 

ONLINE HANDEL 

Nederland staat op de eerste plaats in de ranglijst van landen met de sterkste online handel. Nederland heeft 

het op één na hoogste percentage online shoppers ter wereld (76% van de bevolking van 15 jaar en ouder) 

Nederland heeft meer dan 82.000 webshops, waarvan meer dan 40.000 ‘pure players’. Het is nu de 11e 

grootste B2C e-commercemarkt ter wereld. 

 
ARBEIDSPERSPECTIEF IN DE HANDEL 

De Nederlandse detailhandel telt circa 883.000 banen (9% van de totale werkgelegenheid). Dit is 

verdeeld over 131.000 zelfstandigen en 752.000 werknemers. De detailhandel heeft nog altijd de 

economische wind mee. De omzet in de sector stijgt en daardoor ook het aantal banen. UWV 

verwacht voor 2019 een groei van zo’n 6.000 medewerkers. Ook het aantal vacatures neemt fors toe, 

van 105.000 in 2013 naar 169.000 op dit moment. Een stijging van 61%. UWV verwacht dat het 

aantal vacatures op dit niveau zal blijven in 2019. UWV bestempelt de arbeidsmarkt voor 

verkoopmedewerkers ( de meest gezochte categorie werknemers) in 2018 als ‘krap’. In 2016 was dit 

nog ‘ruim’, en vorig jaar ‘gemiddeld’. De krapte doet zich bij webwinkels bovengemiddeld voelen. 

 

HANDEL 

Horeca & Handel  actieplan  
#samenwerkenloont 
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Horeca & Handel actieplan  
#samenwerkenloont 

HORECA 

• Het organiseren van grote wervingsevents voor werkzoekenden  
(baanborrels).  
 

• Het in kaart brengen van geïnteresseerde werkzoekenden voor de 
horeca.  
 

• Uitbouwen van huidige Horeca Traineeship Groningen 
 

• Uitbouwen van landelijke convenanten met UWV 
 

• Contact onderhouden met bestaande werkgevers. 
 

• Catering& Food 
 

• Concreet willen we ons dit jaar vooral richten op uitbouwen van de  
bestaande contacten en opbouwen nieuwe contacten.  

 

 
PARTNERS 
ZorgpleinNoord 
Noorderpoort 
Alfa College 
Drenthe College 
Hanze Hogeschool 
Calibris 
Randstad 
Tempo Team 
Happy Nurse 
Daan 
 
 

 

KORTE LIJNTJES 

Door een intensieve samenwerking met partners en 

accountmanagers, zijn de kansen voor kandidaten 

snel inzichtelijk.   

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op 

met een collega bij jou in de buurt (Overzicht Horeca 

& Handel). 

 

HANDEL 

• Overzicht creëren in de beschikbare vacatures in de verschillende sub 
sectoren van de handel; 

• Aansluiting zoeken bij de landelijke convenanten in de handel; 

• Aansluiting zoeken met de lokale groothandel 

• Aansluiting zoeken met de lokale online handel 

• Relaties opbouwen met de bouwmarkten en de lokale 
woningboulevard; 

• Onderzoeken behoeften aan (traineeship) trajecten; 
 

WEBSITES  

Voor meer informatie over projecten, ontwikkelingen en 

opleidingen; 

• www.werk.nl 

• www.khn.nl 

• www.horecagroningen.nl 
 

ONZE AMBITIES  

 
PARTNERS 

IKEA 
Praxis 
Bauhaus 
Hornbach  
Vesta- Meubelboulevard 
AH  
Jumbo 

 
 
 

http://www.werk.nl/
http://www.khn.nl/
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PROJECTKALENDER 2019 

PROJECT WERVING, SCHOLING EN MATCHING 

Traject Partner Locatie Contactpersoon Startdatum 

Koksopleiding Noorderpoort                     Winschoten Amanda Moed                                         01-09-2019   

Schoonmaak 

Van der Valk                       
HVS 
Buitenplaats   Hoogkerk   Cas van der Graaf                              

Beveiling  
Securitas 
Veiligheidszorg Drenthe                                               Cas van der Graaf  

BaanBorrel De 3 gezusters Groningen Jorrit Gall 18-03-2019 
Traineeship Horeca         De 3 gezusters Groningen  Jorrit Gall  

PROJECT HANDEL ACTIEPLAN 

Van der Veen                                                                Assen Cas van der Graaf  

Watson     

Buurtsupers  Gasselternijveen/Eest Cas van der Graaf  

Diverse functies voor 
doelgroepers AH Arbeidsmarktregio breed 

Jeanet Zandbergen/ Benno 
Telgenhof    

JUMBO     

Handel & Handel actieplan  
#samenwerkenloont 

WIJ ZIJN HORECA EN HANDEL 

Amanda Moed   Arjan van de Geer 

Benno Telgenhof Oude Koehorst Cas de Graaf 

Christina Menses   Esther Pleizier 

Jan Dijkhuis    Jeanet Zandbergen 

Jorrit Gall    Karel Bakker 

Paulien Frank    Tonny de Jong 

Willy Boonstra 

 



Vanuit WIZ en de samenwerking met partners kansen creëren voor elke 

kandidaat. #samenwerkenloont 
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Vanuit WIZ en de samenwerking met partners kansen creëren voor elke 

kandidaat. #samenwerkenloont 

 
 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vanuit WIZ en de samenwerking met partners kansen creëren voor elke 

kandidaat. #samenwerkenloont 
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Vanuit WIZ en de samenwerking met partners kansen creëren voor elke 

kandidaat. #samenwerkenloont 
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Vanuit WIZ en de samenwerking met partners kansen creëren voor elke 

kandidaat. #samenwerkenloont 
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Vanuit WIZ en de samenwerking met partners kansen creëren voor elke 

kandidaat. #samenwerkenloont 
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Afspraakbanenteam actieplan 
#samenwerkenloont 

Het Afspraakbannenteam faciliteert collega’s in de arbeidsmarktregio bij het behalen van de doelstellingen 

rondom plaatsen afspraakbaankandidaten. Het faciliteren uit zich op een aantal fronten: 

 

• Kennisbevordering afspraakbanen accountmanagers en werkgevers 

• Aanspreekpunt voor collega’s per subregio  

• Proactief inzetten activiteiten regiobreed 

• Monitoren voortgang in regio 

• Signaleren knelpunten en ontwikkelingen 

• Aanspreekpunt voor sociale partners werkbedrijf 

 

Klik op onderstaande link voor meer informatie over het team: 

Afspraakbanenteam 
 

WIJ ZIJN HET AFSPRAAKBANENTEAM 

Edwin de Haan (Voorzitter/Afeer) 

José Gatsonides (Gemeente Groningen) 

Tonny de Jong (Gemeente 

Westerkwartier) 

Jan Dijkhuis (BWRI) 

   Esther Pleizier (Werkplein Ability) 

Jojanneke Bakker (UWV Groningen) 

Marcel Zwiers (Werkplein Drentsche Aa) 

Geertje van der Werf (UWV) 

Jan Huygen (UWV) 

Doris Kerkhoff (WIZ Communicatie) 

 

The A-team 

https://www.werkinzicht.nl/project/afspraakbanen/


Vanuit WIZ en de samenwerking met partners kansen creëren voor elke 

kandidaat. #samenwerkenloont 
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De mogelijkheden 

NOORD  

CENTRAAL  

OOST 

NOORD-DRENTH  

NIEUWE ONTWIKKELINGEN 
 Onze arbeidsmarktregio doet het bijzonder goed als je kijkt naar het aantal 
ingevulde afspraakbanen. Aan de basis ligt de participatiewet, die 
voortdurend onderhevig is aan veranderingen. Voor werkgevers, 
werknemers, maar ook voor de ambtenaren in de uitvoering is de wet 
complex, laat staan de vele wijzigingen die worden doorgevoerd.  
Daarnaast zien we dat de kandidaten die nu in het doelgroepenregister zijn 
opgenomen vaak grotere afstand hebben tot werk.  En ook  voor bepaalde 
functiegroepen is het aanbod vanuit het doelgroepenregister bijna nihil (bv 
ICT MBO4).  
  
Door veel in gesprek te zijn met werkgevers in onze regio via onze 
accountmanagers krijgen we zicht op de personeelsbehoefte van de 
werknemer en eventuele belemmeringen die werkgevers ervaren bij het 
inrichten van een afspraakbaan of de begeleiding en zelfs het draagvlak 
binnen de organisatie.  
 

 

 

PARTNERS 
DO WIZ 
FNV 
VNO-NCW 
AWVN 
CNV 
Accountmanagers WIZ 
Consulenten doelgroepen- 
register 

 

 
 

 

 

KORTE LIJNTJES 
Door een intensieve samenwerking met partners en 
accountmanagers, zijn de kansen voor kandidaten snel 
inzichtelijk.   
Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op 
met een collega bij jou in de buurt  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

KANSEN & MOGELIJKHEDEN 
 

• Route arbeid stageplaatsen 
• Goede voorbeelden delen 
• Informeren d.m.v. voorlichtingen en nieuwsbrief 
• Doorstroom naar vaste werkplek 
• Enthousiasmeren d.m.v. rondleidingen bij sociaal ondernemers 
• Inclusieve Analyse uitvoeren, maar ook monitoren (wat heeft het werkgever opgeleverd) 
• Trainingen omgang met ziektebeelden 
• Jobhunting 
• Projectmatige plaatsing (grotere groepen) 
 

 

 

 

WEBSITES 
• www.samenvoordeklant.nl/wetten/ba

nenafspraak 
• www.opnaarde100000.nl/wat-is-de-

banenafspraak/ 
• https://www.rijksoverheid.nl/onderw

erpen/werken-met-
arbeidsbeperking/meer-banen-
mensen-arbeidsbeperking 

 
 

 

Afspraakbanenteam actieplan 
#samenwerkenloont 

file://///groningenad/acg/homes/home81/josgat1s/Mijn%20documenten/www.samenvoordeklant.nl/wetten/banenafspraak
file://///groningenad/acg/homes/home81/josgat1s/Mijn%20documenten/www.samenvoordeklant.nl/wetten/banenafspraak
file://///groningenad/acg/homes/home81/josgat1s/Mijn%20documenten/www.opnaarde100000.nl/wat-is-de-banenafspraak/
file://///groningenad/acg/homes/home81/josgat1s/Mijn%20documenten/www.opnaarde100000.nl/wat-is-de-banenafspraak/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-met-arbeidsbeperking/meer-banen-mensen-arbeidsbeperking
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-met-arbeidsbeperking/meer-banen-mensen-arbeidsbeperking
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-met-arbeidsbeperking/meer-banen-mensen-arbeidsbeperking
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-met-arbeidsbeperking/meer-banen-mensen-arbeidsbeperking
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PROJECTKALENDER 2019 

Activiteit Locatie Contactpersoon Startdatum Hoe 

Successen vieren AMR Marcel Zwiers  doorlopend ‘Felicitaart’ werkplek bij contract OT 

Nieuwsbrief AMR 
José Gatsonides en 
Doris Kerkhoff 4 x per jaar? Voor werkgever middels mail 

Harrie-trainingen AMR 
Jojanneke en Jan 
Dijkhuis 

2 x per jaar 
(14 mrt) Voor werkgever HR middels externe trainer 

Monitoring Afspraakbanen AMR 
Edwin de Haan en Wim 
Ravenshorst 4 x per jaar? Verslaglegging via nieuwsbrief intern en extern? 

Afspraakbanenlunches AMR Geertje van der Werf 
6x per jaar 
in regio Ontmoetingen tussen werkgever en werknemer 

Sociale partners aansluiten AMR Edwin, Esther en José  4 x per jaar Bijpraatsessies met sociale partners 

Bustour sociaal werkgever AMR allen 2 x per jaar? Collega’s informeren over goede voorbeelden 

Filmpjes ontwikkelen AMR 
José ism 
commmunicatie WIZ doorlopend Voor in nieuwsbrief en site voorbeelden 

Verbinding met SW / inclusief 
nieuw beschut  AMR Marcel Zwiers doorlopend Opzetten overlegstructuur? 

Dag van de 1000 voorbeelden AMR allen 1 x per jaar? activiteit AMR op 14 maart 

 Afspraakbanenteam actieplan 
#samenwerkenloont 



Vanuit WIZ en de samenwerking met partners kansen creëren voor elke 

kandidaat. #samenwerkenloont 
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Zakelijke Dienstverlening actieplan  
#samenwerkenloont 

WIJ ZIJN ZAKELIJKE DIENSTVERLENING 

 

ONZE UITDAGING 

In de zakelijke dienstverlening is een forse krimp te zien in de lagere administratieve beroepen en 

financiële diensten. Daartegenover zien we een stijging in de hogere beroepen en is er veel 

werkgelegenheid in de ICT. De vraag naar IT’ers is in Drenthe toegenomen met 60,4 procent en in 

Groningen met 49,9 procent. Ook neemt de vraag naar personeel voor klantcontactcentra en de online 

marketing toe. 

Margot Banus (UWV, team West) 

José Gatsonides (Werkplein Groningen) 

Jelle Vogelzang (Werkplein Groningen) 

Anika van Ham (UWV, team West) 

Kor Swart (Werkplein BWRI) 

Diana Gorter (Werkplein Drentsche Aa) 

Bouktje van Zonneveld (UWV, team Zuid) 

Michel Dammer (Werkplein Fivelingo) 

Esther Pleizier (Werkplein Ability) 

Angelique van der Zijl (Afeer) 

Amanda Moed (Afeer) 

Charone Tellegen (WIZ Communicatie) 

 

 

 ONZE SAMENWERKINGSPARTNERS 

IKEA   Code Gorilla 

KPN   Bossers & Cnossen 

UWV KCC  RVO (Start People) 

Cendris  Drenthe College 

Young Capital  Energiewacht 

Vodafone  Univé 

Transcom  DV&O 

Overstag  Altea Holding 

IT Academy  Dynamiek 

ITPH Academy 

 



Vanuit WIZ en de samenwerking met partners kansen creëren voor elke 

kandidaat. #samenwerkenloont 
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KANSEN EN MOGELIJKHEDEN 

• Opleiden werkzoekenden tot: 

o Klantadviseur 

o Office 365 specialist 

o Developer 

o Software engineer 

o Business analist 

• Nieuwkomers met ervaring in de accountancy aansluiting 

laten vinden binnen deze sector 

• Zijinstroom vanuit andere branches 

VOORLICHTINGS-

BIJEENKOMSTEN 

KCC 

Harm Buiterplein 1 Groningen 

Van 14.30 tot 16.30 uur 

26 februari   18 juni  

19 maart  17 september  

16 april  15 oktober  

21 mei  19 november  

KORTE LIJNTJES 

Door de intensieve samenwerking met partners, 

klantmanagers en accountmanagers, zijn de 

kansen voor kandidaten snel inzichtelijk.   

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact 

op met een collega bij jou in de buurt! 

 
WAT GAAN WE DOEN 

• We enthousiasmeren kandidaten door middel van rondleidingen door werkgevers 

• We organiseren een banenevenement in het najaar 

• We organiseren een competentiegericht netwerkevenement 

• We organiseren werkgeversbijeenkomsten 

• We organiseren een  IT-evenement 

• We organiseren voorlichtingsbijeenkomsten over het KCC 

• We organiseren werkgeversbijeenkomsten over het KCC 

• We organiseren een banen- en informatiemarkt 

• We faciliteren werkgevers om met elkaar in contact te komen 

• We organiseren een ICT-bijeenkomst 

MEER WETEN? 

• www.werk.nl 
• www.kansrijkberoep.nl 

• www.werkinzicht.nl 

• www.it-omscholing.nl 

• www.itph-academy.nl/scholingstrajecten 

Zakelijke Dienstverlening actieplan  
#samenwerkenloont 

http://www.werk.nl/
http://www.kansrijkberoep.nl/
http://www.werkinzicht.nl/
http://www.it-omscholing.nl/
http://www.itph-academy.nl/scholingstrajecten
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PROJECTKALENDER 2019 
Beroep Doelgroep Partner Locatie Wanneer Projectleider 
Klantadviseur WIZ/mbo 2 & 3 Overstag Groningen 4 keer per jaar Margot Banus & Jelle Vogelzang 

Office 365 specialist UWV/mbo 4 ITPH Groningen 4 keer per jaar Margot Banus 

PHP Developer UWV/mbo 4 ITPH Groningen 4 keer per jaar Margot Banus 

IT Specialist WIZ/hbo IT Academy Groningen September 2019 Margot Banus & Jelle Vogelzang 

Jr. developer Gemeentelijk/ mbo 4 Code Gorilla Groningen 2 tot 3 keer per jaar Jelle Vogelzang 

Tech Savvy Gemeentelijk/ mbo 4 Bossers & Cnossen Groningen Pilot gemeente Groningen Jelle Vogelzang 

Klantadviseur  Dynamiek Assen  Diana Gorter 

Incasso-medewerker  Altea Holding Assen/ Tynaarlo  Diana Gorter 

Zakelijke Dienstverlening actieplan  
#samenwerkenloont 



Vanuit WIZ en de samenwerking met partners kansen creëren voor elke 

kandidaat. #samenwerkenloont 
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  WIJ ZIJN OVERHEID & ONDERWIJS 

 

ONZE UITDAGING 

In de branche overheid & onderwijs zijn we met name actief in het kader van de afspraakbanen. Deze 

sector ligt namelijk achter op het quotum en ze zijn bezig met een inhaalslag. De Rijksoverheden 

hebben zich verenigd in een samenwerkingsverband (Samenwerking Rijk Noord ) om hierin de 

krachten te bundelen. Vanuit WIZ zijn we aangesloten bij dit samenwerkingsverband. 

 

José Gatsonides (Werkplein Groningen) 

Margot Banus (UWV, team West) 

Zwaantje Bakker (UWV Groningen) 

Lodewijk van Eijck (Werkplein Groningen) 

Diana Gorter (Werkplein Drentsche Aa) 

 

 

 
ONZE SAMENWERKINGSPARTNERS 

Rijksuniversiteit  

Hanzehogeschool  

Noorderpoort   

Alfa-college   

Drenthe College 

O2G2 

VO raad 

PO raad 

Gemeenten 

12 Ministeries 

Samenwerking Rijk Noord 

Bovenschoolse Stichtingen 

Binnenwerk 

Team inclusief 

Inhuurcontract participanten Rijk 

Provincie Drenthe 

 

Overheid & Onderwijs actieplan  
#samenwerkenloont 



Vanuit WIZ en de samenwerking met partners kansen creëren voor elke 

kandidaat. #samenwerkenloont 
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KANSEN EN MOGELIJKHEDEN 

• Verstevigen netwerk Samenwerking Rijk Noord 

• Verstevigen netwerk Primair Onderwijs 

• Aanbodgericht aanbieden potentiële kandidaten 

• Uniforme profielschets WIZ 

• Kennissessies 

• Aanbieden Harrie-trainingen 

• Vaste contactpersonen  

• Project uitrol rookstewards Hanzehogeschool 

• Project uitrol toezichthouders RUG 

• Aanbod-analyse doelgroep 

• Monitoring resultaten aangeboden kandidaten 

per kwartaal 

 

WAT VALT OP? 
 

Op directie en HR-niveau is er voldoende 

draagvlak. We lopen wel tegen een aantal 

dingen aan. Het gemiddelde niveau binnen 

deze sector is hoog (hbo/wo). De lagere  

niveaus (mbo 4 of lager) zijn veelal 

wegbezuinigd, gedigitaliseerd of uitbesteed.  

 

Er is veel behoefte aan specialistische 

functies, waaronder in de ICT. De 

besluitvorming is complex en er is niet altijd 

draagvlak binnen  

de organisatie. Procedures zijn traag, 

waardoor kandidaten tijdens het proces 

richting ander werk gaan. 

 

KORTE LIJNTJES 

Door de intensieve samenwerking met partners, 

klantmanagers en accountmanagers, zijn de 

kansen voor kandidaten snel inzichtelijk.   

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact 

op met een collega bij jou in de buurt! 

 

WAT GAAN WE DOEN 
 

• WIZ-nieuwsbrief overheid en onderwijs 

• Aansluiten Meet & Match (4 keer per jaar) in samenwerking met team inclusief 

• Aansluiten projecten Binnenwerk 

• Open dagen op locatie (bustour met kandidaten) 

• Accountplannen maken samen met Rijksuniversiteit, Hanzehogeschool, Alfa-college en Drenthe College 

• Gesprekken plannen met hoofd HR op strategisch/tactisch niveau 

 
MEER WETEN? 

• www.werk.nl 
• www.werkinzicht.nl 

 

Overheid & Onderwijs actieplan  
#samenwerkenloont 

http://www.werk.nl/
http://www.werkinzicht.nl/
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PROJECTKALENDER 2019 
Beroep Partner Locatie  Wanneer  Projectleider 
Afspraakbanen Rijk Samenwerking Rijk 

Noord 
AMR 1 januari 2019 Margot, Zwaantje, José en Diana 

Overheid & Onderwijs actieplan  
#samenwerkenloont 



Vanuit WIZ en de samenwerking met partners kansen creëren voor elke 

kandidaat. #samenwerkenloont 
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