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Arbeidsmarktregio 
Werk in Zicht

Werk in Zicht is het samenwerkingsverband van 24 gemeenten, UWV  
en SW-bedrijven in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe.  
Werk in Zicht bouwt met 75 werkgeversadviseurs aan een inclusieve 
arbeidsmarkt: een arbeidsmarkt waar iedereen welkom is.  

#samenwerkenloont

PLAN VAN AANPAK
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De gaswinning en de daarmee gepaard 
gaande aardbevingen hebben grote gevolgen 
voor het leven in Groningen. Er moet verdere 
schade worden voorkomen, schade worden 
hersteld en woningen en gebouwen worden 
versterkt. Om dit te realiseren heeft het Rijk 
de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) in-
gesteld. In diens meerjarenprogramma Kans-
rijk Groningen gaat het naast het voorkomen 
en oplossen van deze problemen, ook over het 
benutten van kansen die deze problematiek 
de regio biedt en over het versterken van de 
leefbaarheid. 

Het plan dat nu voor u ligt, gaat over het benutten 
van kansen op het gebied van werkgelegenheid 
en werkloosheidsbestrijding. Het herstellen en 
het voorkomen van aardbevingsschade leidt in de 
provincie Groningen immers tot extra werkgelegen-
heid. 

De provincie, de gemeenten uit de aardbevingsre-
gio , het NCG, het Centrum Veilig Wonen (CVW), de 
NAM, Bouwend Nederland, VNO NCW MKB, FNV 
CNV, het EPI-kenniscentrum en de partijen uit de 
arbeidsmarktregio Werk in Zicht (WIZ) werken met 
elkaar samen zodat deze extra werkgelegenheid zo-
veel mogelijk ten goede komt aan werkzoekenden 
en bedrijven in de arbeidsmarktregio. Dit proces is 
gestart met een getekende intentieverklaring op 
11 juli 2016.  

Dat gaat niet vanzelf
Er zijn specifieke acties nodig om ervoor te zorgen 
dat werkzoekenden in de arbeidsmarktregio kun-
nen profiteren van het extra werk. Mensen die nu 
geen werk hebben, zijn vaak niet direct bemiddel-
baar. Een forse scholingsinspanning en extra bege-
leiding zijn nodig om werkzoekenden de stap naar 
betaald werk te laten maken, waarbij de inhoud 
van de scholing uiteraard aan moeten sluiten bij de 
eisen die bedrijven aan hun personeel stellen.

De regionale werkgevers krijgen zoveel mogelijk 
kansen om de (extra) opdrachten uit te voeren en 
vervolgens ruimte te creëren voor verschillende 
groepen werkzoekenden. Alle te verwachten 
overheidsopdrachten worden tijdig inzichtelijk voor 
(regionale) bedrijven, waardoor overheden een 
goed beeld hebben van de (kennis en expertise 
van) regionale bedrijven en bij aanbestedingen de 
mogelijkheden voor social return optimaal worden 
benut. 

In dit plan zetten we op een rij om welke acties het 
gaat. Op korte termijn (vier jaar) is het doel om dui-
zend banen te realiseren waarmee werkzoekenden 
zelfstandig in een inkomen kunnen voorzien: 750 
in de bouw en techniek en 250 in overige sectoren. 
Op langere termijn is het doel om te zorgen dat be-
drijven, overheden en onderwijsinstellingen elkaar 
beter kunnen vinden bij het oplossen van arbeids-
marktvraagstukken, ook in andere sectoren.  

Voor en door Groningen



Werk in Zicht  #samenwerkenloont 3

PARTNERS VAN HET 1000-BANENPLAN
• Arbeidsmarktregio Groningen Werk in Zicht
• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
• Tien aardbevingsgemeenten (G10):  

Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond,  
Groningen, Midden-Groningen, Loppersum,  
De Marne, Ten Boer en Winsum

• Provincie Groningen
• Nationaal Coördinator Groningen
• Bouwend Nederland regio Noord
• Vno-Ncw/MKB Groningen
• FNV CNV
• Alfa College
• Noorderpoort
• Centrum Veilig Wonen
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Met het 1000-banenplan willen de aardbe-
vingsgemeenten met de andere gemeenten 
in de arbeidsmarktregio realiseren dat in de 
periode 25 september 2017- 1 januari 2022: 

• 1000 personen een betaalde baan voor minimaal 
een half jaar krijgen.

• Waarvan minimaal 600 personen behoren tot de 
doelgroep van de Participatiewet

• Minimaal 1000 werkzoekenden worden opgeleid 
en voorbereid op het werken in de bouw, 
techniek en de kansrijke sectoren. Dit aantal kan 
hoger zijn als dat nodig is om 1000 mensen aan 
het werk te krijgen. 

Er een regionale aanbestedingskalender is 
ontwikkeld waarmee structureel:
• zicht en sturing op de aanbestedingen bestaat;
• een vertaling kan worden gemaakt van 

(toekomstige) vraag naar werk in omvang en 
aard;

• van verwachte functies en daarbij behorende 
competenties;

• de social return-waarde van opdrachten 
wordt benut voor het creëren van banen voor 
werkzoekenden in de arbeidsmarktregio.

• De kennis en expertise van regionale bedrijven 
zoveel mogelijk worden benut en ingezet en de 
werkgelegenheid van regionale bedrijven wordt 
vergroot.

De komende vier jaar leiden we werkzoekenden op 
voor en bemiddelen naar banen in de bouw, tech-
niek en kansrijke sectoren. Daarbij kan het gaan om 
leden van verschillende doelgroepen:
• mensen die een beroep doen op de 

Participatiewet; 
• mensen die een beroep doen op de WW;
• mensen die vanuit een ander beroep of als  

ZZP-er de overstap willen maken naar een baan 
in de bouw en techniek (zij-instromers).  

Hiervoor geldt dat minimaal de helft van het aantal 
mensen dat wordt opgeleid, moet bestaan uit 
mensen die vallen onder de Participatiewet. De ver-
wachte uitstroom aantallen zijn lager in het eerste 
jaar van het project als gevolg van de benodigde 
scholingstijd en nemen daarna toe. 

Alle partijen realiseren zich dat de opbrengsten van 
het plan zoveel mogelijk ten goede moeten komen 
aan werkzoekenden in de G1O-gemeenten. Bij het 
leveren van kandidaten wordt daarom altijd eerst 
personen in deze gemeenten in de gelegenheid 
gesteld om zich aan te melden. Tegelijkertijd is men 
zich ervan bewust dat bij het tot stand brengen 
van een goede match tussen werkzoekenden en 
werkgever het aspect van de woongemeente niet 
altijd doorslaggevend is. Afgesproken is om deze 
preferente positie van de G10 te borgen door de 
mate waarin scholing en werk ten goede komt aan 
G10-werkzoekenden.

1000 banen in vier jaar
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1.  Een ArbeidsbemiddelingsCoördinatie(ABC): 
het organiseren voor het aardbevingsgebied 
van de bemiddeling tussen werkzoekenden 
en werkgevers;

 a.  Het organiseren en ontwikkelen van 
passende scholing voor werkzoekenden;

 b.  Overzichtelijk maken van het aanbod via 
Kansrijkberoep.nl;

2.  Het organiseren van die randvoorwaarden 
voor een optimale inzet van Social Return, 
waaronder:

 a.  Het leggen van de verbinding tussen 
inkoper, aanbieder en WIZ accountmanagers,

 b.  Een actuele en betrouwbare regionale 
aanbestedingskalender;

 c.  Realiseren van regionaal inkoopbeleid;
 d.  Inbedding van uitvoering in de regio

HET 1000-BANENPLAN BESTAAT UIT TWEE ONDERDELEN

RICHTGETALLEN 
VOOR GEREALISEERDE 
UITSTROOM (CUMULATIEF)

1 januari 2019  150
1 januari 2020  450
1 januari 2021  750
1 januari 2022  1000

ACTIEPLAN 2018

We streven er naar om het project op 
1 juli 2018 volledig in uitvoering te 
hebben.
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In het ABC willen we mensen opleiden voor 
functies in de bouw, techniek en kansrijke 
sectoren. Dat moet ertoe leiden dat 1000 
mensen een duurzame baan vinden bij één 
van de bedrijven in onze regio.

Maatregelen & activiteiten
Om dat doel te bereiken nemen we een aantal 
maatregelen. We doen dat in nauwe samenwerking 
met onze partners in de regio. Bouwend Neder-
land, VNO/NCW en FNV/CNV leveren een actieve 
bijdrage bij het in beeld brengen van (toekomstige) 
functies, het (met behulp van het EPIkenniscen-
trum) mede ontwikkelen van scholing en scholings-
profielen en natuurlijk het bieden van werk voor de 
inwoners van onze regio. 

Werk
We leveren een bijdrage aan het creëren van banen 
in het aardbevingsgebied en we zorgen ervoor dat 
bedrijven die werk hebben, dit ook beschikbaar 
stellen voor kandidaten uit de arbeidsmarktregio.
• De SROI waarde van overheidsopdrachten wordt 

zoveel mogelijk benut voor het bieden van 
werk en werkervaring van werkzoekenden in de 
arbeidsmarktregio Groningen.

• Bedrijven die actief zijn op het gebied van 
bouw, techniek en overige kansrijke sectoren 
melden hun (huidige en toekomstige) 
vacatures bij de arbeidsmarktregio Groningen 
(ABC). Hierbij spelen de accountmanagers 
van het Werkgeversteam van WIZ (inclusief 
accountmanagers SROI) een belangrijke rol.

Scholing en matching
We zorgen ervoor dat werk en werkzoekenden aan 
elkaar worden gekoppeld. Daarvoor richten we
een ABC in, dat zoveel mogelijk is gekoppeld aan de 
reguliere bemiddelingsactiviteiten van de
arbeidsmarktregio. We gaan: 
• Samen met partijen in de arbeidsmarktregio 

zorgen voor het informeren en interesseren van 
werkzoekenden over en in het werken in de 
bouw, techniek en kansrijke sectoren;

• Samen met partijen in de arbeidsmarktregio 
zorgen voor de werving, diagnose en selectie van 
kandidaten;

• Maatwerkscholing: Zorgen voor de ontwikkeling 
en/of inkoop van scholing en werkervaring voor 
deze kandidaten, op basis van de vraag van 
bedrijven;

• Zorgen voor matching van kandidaten aan 
bedrijven (door bijvoorbeeld speeddates en 
individuele bemiddeling).

Leveren en ondersteunen van kandidaten
WIZ zorgt ervoor dat er voldoende kandidaten 
worden aangemeld voor de opleidingen en werk 
in de bouw, techniek en kansrijke sectoren. Daarbij 
voeren zij de volgende activiteiten uit:
• In beeld brengen van potentiële kandidaten
• Werving van potentiële kandidaten
• Begeleiden van kandidaten gedurende het 

opleidings- en werkervaringsprogramma  

Voor deze partijen geldt dat zij bereid zijn om kan-
didaten op voorraad te scholen en kandidaten
gedurende een beperkte periode (6 maanden) met 
behoud van uitkering scholing en werkervaring
op te laten doen.

ABC: Scholing en matching
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Aanmelding en Kansrijkberoep.nl
Gemeenten en het UWV melden de geworven  
kandidaten bij het ABC. Zij doen dat op basis van
concrete arbeids- en opleidingsplaatsen óf op  
basis van een inschatting van de kansen van een
werkzoekende via de digitale opleidingsgids.  
Daarnaast kunnen mensen zich ook (digitaal)  
zelf melden (of via hun school) via het portaal  
Kansrijkberoep.nl. In het portaal worden alle 
beschikbare en verwachte kansrijke beroepen 
getoond en worden de gegevens van alle kandida-
ten geregistreerd. Deze beroepen zijn voor ieder-
een die de site bezoekt zichtbaar. 

Werving & selectie
De aangemelde kandidaten worden door het ABC 
in beeld gebracht en beoordeeld op hun kansen
om in de bouw, techniek en kansrijke sectoren aan 
het werk te gaan. Dat gebeurt in de backoffice
van het portaal Kansrijk beroep en de digitale 
opleidingsgids. Wanneer iemand al over voldoende 
kwalificaties beschikt kan hij/zij uiteraard ook direct 
worden bemiddeld. 

FOCUS OP MAATWERKSCHOLING
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Om 1000 werkzoekenden op te leiden 
en werk te bieden is een belangrijke 
voorwaarde dat de banen die voortkomen 
uit de herstelwerkzaamheden beschikbaar 
komen voor de inwoners en bedrijven uit de 
arbeidsmarktregio. 

In het deelproject SROI en Inkoop willen we de 
randvoorwaarden creëren die dat mogelijk maken. 
Daarbij leveren we overigens niet alleen een 
bijdrage aan het 1000-banenplan en het aardbe-
vingsgebied, maar zorgen we er ook voor dat de 
toepassing van Social Return wordt geprofessiona-
liseerd en geharmoniseerd en dragen we bij aan 
het stimuleren van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemerschap en Sociaal Ondernemerschap in 
de gehele arbeidsmarktregio.

Start regionale aanbestedingskalender
De belangrijkste randvoorwaarde is het realiseren 
van een betrouwbare en actuele regionale aan-
bestedingskalender. In deze kalender worden alle 
meervoudige en Europese aanbestedingen van 
de deelnemende aanbestedende diensten in de 
arbeidsmarktregio (overheden,woningbouwveren
igingen, Centrum Veilig Wonen, scholen) opgeno-
men. Deze kalender vormt de kapstok waaraan we 
andere activiteiten en projecten ophangen.

Versterken lokale werkgelegenheid
Zoals gezegd willen we lokale en regionale 
werkgelegenheid stimuleren door in te zetten op 
SROI en door in te kopen bij lokale ondernemingen.

Inkoopexpertise bevorderen
Het realiseren van inkoop die bijdraagt aan lokale 
werkgelegenheid vraagt om kennis en
deskundigheid van afdelingen en functionarissen 
van aanbestedende diensten. Deze kennis willen we 
de komende periode (verder) opbouwen

Maximale inzet Social Return 
Om de 1000 banen te realiseren zorgen we ervoor 
dat alle aanbestedende diensten maximaal
inzetten op Social Return. Met het instellen van een 
regionaal coördinatiepunt Social Return (CSR) en de 
invoering van één gezamenlijk monitoringsysteem 
hebben we al flinke stappen gezet. 

Inkopen bij lokale ondernemers 
Om te zorgen voor regionale werkgelegenheid 
stimuleren we de inkoop bij lokale en regionale 
bedrijven.

Bevorderen van de samenwerking 
Eenduidigheid voor opdrachtnemers/werkgevers 
door:
• Beleid, uitvoering en toepassing van SROI te 

harmoniseren;
• Elk kwartaal gesprekken met branche-

verenigingen om de uitvoering van Social Return 
te bespreken; 

• Netwerksessies met samenwerkingsverbanden 
en platforms; 

• Eén monitoringssysteem; 
• Onderzoeken gezamenlijk in hoeverre we 

kunnen komen tot een set van criteria van 
maatschappelijk verantwoord ondernemerschap 
of sociaal ondernemerschap.

Social Return in de regio
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PRIORITEIT G10: VAN BINNEN NAAR BUITEN
Bij het realiseren van de banen ligt de prioriteit bij werkzoekenden uit het 
aardbevingsgebied. Zij ondervinden hiervan immers de meeste nadelen en voor hun 
inwoners heeft het Ministerie middelen beschikbaar gesteld. Dit houdt in dat de uitstroom 
van 1000 banen en de hiervoor beschikbare budgetten in eerste instantie ten goede te 
komen aan de werkzoekenden in de aardbevingsregio. Daarbij werken we volgens het 
principe "van binnen naar buiten". 

Dat betekent dat we bij de start van het project eerst met de toeleverende partijen? 
(gemeenten, UWV, SW-organisaties en scholen) zoeken naar potentiële kandidaten uit 
deze gemeenten en komen tot een scholingsaanbod dat voor deze groep de stap naar 
werk mogelijk maakt. Pas als het niet lukt om werkzoekenden te vinden binnen het 
aardbevingsgebied, worden de groepen aangevuld met kandidaten uit de andere 15 
gemeenten. 
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Kansrijkberoep.nl 

Kansrijkberoep.nl is een beroepenportaal 
primair voor werkzoekenden met een 
uitkering vanuit de Participatiewet of ww. 
Toeleiding  naar werk of een opleiding voor 
een kansrijk beroep is het doel. 

Kandidaten kunnen zich oriënteren in beroepen 
waar een grote vraag naar is en gelijk hun voor-
keur delen met de UWV en gemeentelijke sociale 
diensten. Gezamenlijk zorgen zij voor de afhande-
ling van aanmeldingen via deze site. Elke kandidaat 
wordt persoonlijk benaderd met advies en een 
uitnodiging voor een gesprek of voorlichting.

Kansrijkberoep.nl is ook een website waar secto-
ren hun vraag naar vakmensen kunnen delen met 
werkzoekenden.  De accountmanagers van Werk in 
Zicht vormen de schakel tussen werkgevers en de 
website. De content van de website is feitelijk de 
neerslag van de marktvraag. Het gaat hier wel spe-
cifiek om kansrijke beroepen en niet om vacatures 
van organisaties. In de meeste gevallen wordt bij 
het kansrijke beroep een scholingstraject aangebo-
den dat samen met werkgevers en/of opleiders is 
ontwikkeld.

De voordelen van Kansrijkberoep.nl komen voort 
uit de snelheid en deelbaarheid van marktinforma-
tie, de bundeling van managementinformatie en de 
intrinsieke motivatie van de keuzes die bezoekers 
maken. Dat maakt Kansrijkberoep.nl een procesver-
sneller waar werkzoekenden en werkgevers baat bij 
hebben. 

Kansrijkberoep.nl is een initiatief vanuit Werk in 
Zicht. Na een pilotfase in 2017 werd besloten de 
website door te ontwikkelen tot een ankerplaats 
voor vraag en aanbod en communicatiekanaal in 
het 1000-banenplan.

Om alle maatwerkscholing in beeld te krijgen 
wordt er momenteel gewerkt aan een digitale 
opleidingsgids. De maatwerkscholingstrajecten 
en BBL opleidingen worden hierin opgenomen. Zo 
kan een werkcoach samen met een kandidaat snel 
voorschakelen op de kansberoepen die nu en in de 
toekomst beschikbaar komen. Net als bij kansrijk-
beroep is direct aanmelden online mogelijk, waar-
door er snel op de marktvraag ingespeeld wordt.

Kansrijk beroep online 
www.kansrijkberoep.nl
Facebook: @kansrijkberoep
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RESULTAAT
Sinds november 2017 hebben zich  
955 werkzoekenden ingeschreven.
Het merendeel is persoonlijk 
benaderd en in contact gebracht met 
werkgevers, uitzendbureau’s en/of 
opleidingspartijen. 
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Werk in Zicht is het samenwerkingsverband 
van gemeenten, UWV en SW-bedrijven 
in de arbeidsmarktregio  Groningen en 
Noord-Drenthe. Werk in Zicht bouwt met 
75 werkgeversadviseurs aan een inclusieve 
arbeidsmarkt: een arbeidsmarkt waar 
iedereen welkom is. 

Missie en visie
Werk in Zicht kiest voor een tweeledige aanpak:
• Dienstverlening 
• Aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt

Uitdaging Dienstverlening
Zorg ervoor dat de in Werk in Zicht deelnemende 
partijen zich optimaal inzetten voor het bijeenbren-
gen van werkgever en werkzoekende, door:
• De verbinding te maken tussen vraag en aanbod 

in de arbeidsmarkt;
• Eenduidig naar de markt te treden (in product, 

informatie, afhandeling,  kennis van elkaars 
dienstverlening, etc.), en zo samen het in het  
Marktbewerkingsplan gestelde gezamenlijke doel 
te behalen;

• Het gezamenlijk matchingsproces optimaal 
in te richten, waarbij aandacht is voor het 
kennen van het aanbod, het beter inzetten van 
werkzoekenden en het bijeenbrengen werkgever 
en werkzoekende;

• Door arrangementen en projecten te maken voor 
het aan het werk  helpen van werkzoekenden, 
met daarbij extra aandacht voor de in de 
arbeidsmarkt kwetsbare groepen mensen.

Uitdaging aansluiting onderwijs arbeidsmarkt
Ontwikkel en implementeer samen met MBO en 
PrO VSO een sluitende aanpak onderwijs - arbeids-
markt door kennis te delen en gemeenschappelijke 
thema’s vast te leggen en tot uitvoering te brengen, 
met als doel sociale en economische zelfstandig-
heid van werkzoekende jongeren van 16 - 27 jaar 
tot en met MBO 2 niveau in kwetsbare posities. 
Werk in Zicht zet in op: 
• Zichtbare en sluitende route voor kwetsbare 

jongeren (PrO/VSO t/m MBO 2 naar werk of 
participatie);

• MBO scholen en PrO/VSO scholen zien 
WIZ als natuurlijke partner op het vlak van 
arbeidstoetreding.  

Sluitende aanpak werkzoekende Jongeren  
2018-2020
• Focus op jongeren zonder startkwalificatie;
• Jaarlijks 1000 jongeren matchen naar werk;
• Continueer WIZ Monitor; 
• Preventieve werking door kennis en kunde van 

Werkpleinen in school te brengen; 
• Campagne richting jongeren over scholing en 

kansrijke beroepen met jongeren zelf; 
• Borging en doorontwikkeling vier fasen 

doorstroommodel werkzoekende jongeren 
Entree onderwijs naar Arbeid. Inclusief 
implementatie Boris buiten het regulier MBO 
onderwijs.

Werk in Zicht is uitvoerder 
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ONZE MISSIE EN VISIE

• Werk in Zicht is hét aanspreekpunt voor 
werkgevers en onderwijspartijen.

• Wij streven naar inclusieve arbeidsmarkt in onze 
regio. 

• Dit doen we samen, faciliterend, verbindend, 
slagvaardig en innovatief!

ONS DOEL

• Werkgevers mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt in dienst nemen

• Onderwijspartijen samen met ons de 
kansen voor kwetsbare werkzoekenden 
van thuis naar school of arbeid 
vergroten

ONZE TWAALF WAARDEN
1. We nemen vertrouwen als basis
2. We faciliteren de ontmoeting 
3. Het belang van de regio is leidend 
4. We kennen de werkzoekenden en werkgevers
5. We sluiten aan bij de lokale dynamiek
6. We tonen urgentie
7. We trainen op locatie   
8. Werkgever en werkzoekenden zijn leidend
9. We delen onze kennis met elkaar
10. We hebben kennis van de arbeidsmarkt
11. We beginnen klein, maar denken groot
12. We voelen ons verantwoordelijke en dragen bij aan 

elkaars resultaten

ACTIVITEITEN EN 
PROJECTEN VAN 
WERK IN ZICHT 
• 1000-banenplan
• ABC
• SROI
• Kansrijkberoep.nl
• Sluitende aanpak  

werkzoekende jongeren 
• Keuzecarrousel
• Grensoverschrijdend werken
• Focus afspraakbanen 
• Eén gezicht naar werkgever
• Regionale brancheteams
• Marktbewerking/arrangementen
• Functiecreatie
• Coördinatiepunt 

Social Return 
• Coördinatie Statushouders
• Werken en leren
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ONTDEKKEN EN 
KIEZEN IN DE 
KEUZECARROUSEL
Je hebt géén idee wat je wilt worden. En starten met een 
(nieuwe) mbo-opleiding lijkt net een brug te ver. Het is daar-
naast vaak lastig om een goed beeld te vormen van een 
bepaald beroep. Daarom hebben de Provincie Groningen, 
Drenthe en Werk in Zicht de handen ineen geslagen. Samen 
met bedrijven in de branche hebben zij de Keuzecarrousel 
ontwikkeld.

Door jongeren enkele dagen mee te laten lopen in verschil-
lende branches in de kans-sectoren bouw, techniek en afbouw, 
krijgen ze een beter beeld uit wat voor soort werkzaamheden 
de beroepen bestaan. Hierdoor komen ze te weten welk vak bij 
hun past. Via een vervolgopleiding (BOL/BBL) of door direct te 
starten met werk, kunnen de jongeren vervolgens hun keuze 
waarmaken.

RINGWEG-
ACADEMIE 
Op 5 juli is de intentieverkla-
ring voor de Ringwegacademie 
getekend. Met het tekenen 
van de intentieverklaring 
hebben Aanpak Ring Zuid, 
de aannemerscombinatie 
Herepoort Groningen en de 
drie mbo onderwijsinstel-
lingen Terra, Noorderpoort 
en Alfa-college de aftrap 
gegeven voor de Ringweg-
academie. Zo worden extra 
werk-leerplekken voor jonge-
ren en opleidingsplekken voor 
herintreders gerealiseerd. 
Met dit in handen kunnen 
beide heren komende jaren 
de Ringwegacademie verder 
vormgeven om zo jongeren en 
werkzoekenden weer een plek 
te geven op de arbeidsmarkt.

VOORSCHAKELTRAJECT BOUW
Door te doen, leer je sneller! Dit doe je tijdens het Voorschakeltraject Bouw. Zo denken ook het Alfa-
college, praktijkopleiders in de bouw en Werk in Zicht.  De vraag voor medewerkers in de bouw stijgt 
immers, bijvoorbeeld door bouwactiviteiten door aardbevingsherstel. Daarom organiseerden zij voor 
de vijfde keer het Voorschakeltraject Bouw. Dit traject biedt handige werkzoekenden uit de arbeids-
marktregio een oriëntatie op verschillende specialismen in de bouw. Een maand lang gaan werkzoe-
kenden twee dagen in de week naar één van de praktijkopleiders om het vak te ervaren.
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Het aantal banen voor werkzoekenden met een 
arbeidsbeperking is tussen 2013 en 2017 in onze 
arbeidsmarktregio toegenomen tot een record van 
3044. Hiermee realiseren Groningen en Noord-
Drenthe veruit de meeste afspraakbanen van heel 
Nederland. Dat meldt de gemeente Groningen. 
In het Sociaal Akkoord van 2013 hebben de sociaal 
partners en de overheid afgesproken zich extra in te 
zetten om 125.000 banen te creëren voor werkzoe-
kenden met een arbeidshandicap. In 2017 moesten 
dat er landelijk 33.000 zijn, waarvan 1500 in onze 

arbeidsmarktregio. Werkgevers in Groningen en 
Noord-Drenthe hebben dus samen al twee keer 
zoveel mensen werk geboden dan het streefcijfer.
 
Roeland van der Schaaf, bestuursvoorzitter van de 
arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe: 
“Als bestuursvoorzitter ben ik blij en trots dat we 
hier als overheid aan bijdragen door informatie te 
verstrekken, kandidaten voor te dragen en bedrijven 
te adviseren. Een speciaal Afspraakbanenteam heeft 
zich hier hard voor ingezet.”

3000+ AFSPRAAKBANEN 

DE TOEKOMST SAMEN MET BAUHAUS
Wij zijn trots op Jorrit Gall en Paulien Frank die vanuit Werk in Zicht succesvol samenwerken met een 
grote en vooral sociale werkgever in de detailhandel in Groningen. Bauhaus heeft werkzoekenden de 
kans gegeven om zonder cv en motivatiebrief zich te laten zien als écht persoon, op zoek naar écht 
werk. Doormiddel van een verwelkomende rondleiding en een positieve presentatie, nodigde Bauhaus 
de 20 werkzoekenden op een laagdrempelige wijze uit om zich te presenteren als nieuwe collega.

55-PLUSSERS AAN  DE SLAG
Enexis heeft samen met Werk in Zicht en Adecco zeven 
werkzoekenden aan een baan geholpen. Het bijzondere 
is dat alle zeven nieuwe werknemers een leeftijd hebben 
die boven de 55 jaar ligt. Voor de start van de werkzaam-
heden hebben de medewerkers interne opleiding bij  
Enexis gevolgd tot slimme meter monteur.

AFSPRAAKBANEN 
BIJ ALBERT HEIJN
Meer werkzoekenden uit de regio 
Groningen en Noord-Drenthe de kans 
geven om hun talenten in te zetten. 
Dat is wat supermarktketen Albert 
Heijn en de arbeidsmarktregio Werk 
in Zicht hebben afgesproken. Op 12 
september ondertekenden zij een 
overeenkomst waar afspraken zijn 
vastgelegd over het werven, selecte-
ren en plaatsen van werkzoekenden 
die wat extra ondersteuning nodig 
hebben.

#samenwerkenloont
Een selectie van resultaten uit twee jaar 
samenwerken binnen Werk in Zicht.
Kijk voor meer op werkinzicht.nl/actueel

NOORD

OOST
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NOORD-DRENTHE
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Sociaal ondernemen versterkt 
band regio en bedrijven
Social Return geeft bedrijven de 
mogelijkheid sociaal betrokken 
te zijn en geschikte nieuwe 
medewerkers aan te trekken. 
Overheden zetten Social Return  
in voor een maatschappelijk 
doel. Bij werkzaamheden 
in Delfzijl is begin 2015 een 
Social Return-traject gestart 
door de gemeente Delfzijl 
en het 104-jarige Koninklijke 
Oosterhof Holman Infra (300 
medewerkers).

Jan Jansma, projectleider bij 
Koninklijke Oosterhof Holman Infra. 
,,Voor ons hoort Social Return bij ons 
werk. We zien het als een manier 
om lokale betrokkenheid te tonen, 
want daar hechten we grote waarde 
aan. We geven iets terug aan de 
samenleving. Dat vergroot ons 
bestaansrecht.”  

Hij vervolgt: “Dit project gaf ons de 
kans twee mensen aan te trekken 
in het kader van Social Return: 
Daniel, een stratenmaker zonder 
diploma’s en Freerk. We zagen 
Daniel zijn kwaliteiten en boden 
hem een tweejarig contract. De 
afspraak is dat hij een opleiding 
gaat volgen, zodat hij straks wel zijn 
papieren heeft. Freerk heeft een 

prima technische 
achtergrond 
en had 14 jaar 
lang een eigen 
bouwbedrijf. 
Zowel Daniel 
als Freerk zitten 
goed op hun 
plek. Het werk 
bevalt en ook 
het contact met 
collega’s is prima. 
We zijn zeer 
tevreden over beide kandidaten. 
Het bevestigt dat we zo aan prima 
medewerkers kunnen komen. 
Bovendien voelt het goed om 
mensen die aan de zijlijn staan, aan 
een baan te helpen. Dat is dubbele 
winst.”

René Braam, toezichthouder van 
de gemeente Delfzijl, schuift aan. 
,,De gemeente heeft dit project 
aangemerkt voor Social Return. Zo 
scheppen we ook werkgelegenheid 
voor (langdurig) werkzoekenden, 
Wajongers en/of WSW’ers. Bij 
de gegunde opdracht van de 
uitvoering is de aannemer verplicht 
om gebruik te maken van de inzet 
van medewerkers uit een speciale 
arbeidspool voor minimaal 2000 
uur.”

Na de zomervakantie van 2015 is 
het project gestart. René Braam 
vervolgt: “Het spreekt mij erg aan 
dat de twee medewerkers uit de 
directe omgeving van Delfzijl komen. 
Ik ben ook blij verrast door hun 
kwaliteiten. Eén werkt bijvoorbeeld 
als een ervaren grondwerker in 
de rioolsleuf. Ik zie de klik met de 
vaste medewerkers van aannemer 
Oosterhof Holman. Het is gewoon 
jammer dat deze mannen op een 
zijspoor zijn geraakt en niet gewoon 
bij een bedrijf in loondienst zijn”. 
Hij hoopt dat Oosterhof Holman zo 
te spreken is over de mannen, dat 
hun straks een vast contract wordt 
aangeboden.

#samenwerkenloont
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Een auto-ongeluk krijgen en 
hierdoor je baan kwijtraken. 
Het overkwam Geert Mellema. 
Geert: “Ik had een baan en een 
goed inkomen. Tot die ene fatale 
dag in 2009.” Allerlei lichamelijke 
en psychische klachten hield 
hij er aan over. “Na een aantal 
maanden wilde ik weer werken, 
maar mijn lichaam liet het niet 
meer toe.

Ik verloor mijn baan. Na vele jaren 
met grote zorgen, kon ik in 2013 
als conciërge bij een basisschool 
werken. De druk was minder 
hoog en ik werkte in mijn eigen 
tempo.” Bezuinigingen maakten 
drie jaar later een eind aan de 
conciërgebaan. Opnieuw een 
teleurstelling, helemaal omdat zijn 
vrouw ondertussen de diagnose 
MS had gekregen. “Omdat ik niet 
zelf 100% het minimumloon kan 
verdienen, meldde mijn coach mij 
aan voor het doelgroepregister. 
Toen ik in de krant las dat de Avebe 
werkplekken had voor mensen 
met een arbeidsbeperking zocht 
ik direct contact. En dat werkte. 
Ik mocht op gesprek komen, heb 
een dag meegelopen en nu zit ik 
hier. Ik ondersteun de afdeling 
Ordermanagement met diverse 
administratieve activiteiten. De 

werkzaamheden 
kan ik prima 
doen met mijn 
beperking. Ik heb 
rust gevonden 
in mijzelf sinds 
ik deze baan 
heb, en dat is 
een grote zorg 
minder.” 

Karen van Iperen 
is manager van 
de afdeling Ordermanagement. Hier 
verwerkt men orders van klanten 
wereldwijd tot opdrachten naar 
laadlocaties en vervoerders. Op het 
gebied van documentatie volgen 
de veranderingen zich snel op. De 
uitdaging voor Karen toen ze startte 
als leidinggevende van de afdeling 
was om met de steeds veranderende 
eisen om te gaan zonder dat de 
werklast zou stijgen. Ruimte voor 
structurele, personele uitbreiding 
was er niet.  

Samen met de afdeling HRM 
zocht Karen naar oplossingen. 
Tegelijkertijd zocht men binnen 
Avebe naar banen voor mensen met 
een arbeidsbeperking. Dit mochten 
geen plaatsvervangende banen zijn. 
Voor Karen was het 1+1=2. “Ik zag 
het als een kans en wilde er voor 
gaan. Iedereen moest er wel beter 

van worden.  De afdeling moest 
ondersteund worden en voor de 
nieuwe medewerker moest het een 
werkplek zijn die hij/zij aankon. 
We schreven de vacaturetekst 
hier op. Ook organiseerden we 
een meeloopdag. En het is Geert 
geworden. 
Geert was vanaf het begin open 
over zijn situatie. Deze openheid 
is heel erg belangrijk. Ook ik ben 
binnen mijn afdeling continu open 
geweest over mijn mogelijkheden 
en de oplossing. Dat maakt dat de 
collega’s Geert inclusief zijn handicap 
accepteren en hij hun ook echt kan 
ondersteunen. Uiteindelijk denk 
ik dat we er allemaal beter van 
worden als iedereen mee doet in 
de maatschappij en ben ik blij dat 
ik Geert deze werkplek heb kunnen 
aanbieden.” 

Vertrouwen in de toekomst  
door Afspraakbaan
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Peter Vos, manager SROI bij ISS 
Facility Services:  “Wij zijn één 
van de grootste werkgevers ter 
wereld. Daarom vinden we het 
belangrijk om ook mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt 
bij ons een kans te bieden.” ISS 
biedt facilitaire dienstverlening 
en heeft op dit moment ongeveer 
honderd medewerkers in dienst 
met een indicatie afspraakbaan. 
Peter: “Maar dit moeten er nog 
meer worden!”

ISS werkt al langere tijd met me-
dewerkers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. De facility diensten 
die ISS levert zijn bij uitstek geschikt 
voor deze werkzoekenden, aldus 
Vos. ISS richt zich op verschillende 
werkzoekenden, vallend onder de 
participatiewet (onder andere Wa-
jong, indicatie afspraakbanen, jonge-
ren, vluchtelingen met een status en 
mensen die langdurig in de bijstand 
zitten). 
Peter: “Wij willen de brede doel-
groep met een afstand tot de 
arbeidsmarkt duurzame passende 
arbeid aanbieden. Hiermee creëren 
we sociale waarde. Dat vragen onze 
klanten van ons, de overheid en niet 
in de laatste plaats omdat we als 
mensen-bedrijf geloven in de kracht 

van mensen. 
We geven dit 
een goede plek 
in onze organi-
satie, pakken 
begeleiding in 
eigen regie op, 
trainen onze 
werkbegeleiders 
in het werken 
met de doelgroep 
en bieden intern 
coaching aan via 
erkende jobcoachorganisaties. Wij 
verwachten dat meer organisaties 
dat belangrijk vinden en van onze 
diensten gebruik willen maken. Dat 
biedt ons de gelegenheid om weer 
meer kansen te creëren.”

Bij ISS is er een bedrijfsscan functie-
creatie uitgevoerd. Deze scan geeft 
weer waar de mogelijkheden liggen 
om functies te creëren voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
“De bedrijfsscan functiecreatie heeft 
ons extra handvatten gegeven: we 
hebben inzicht gekregen in waar 
onze mogelijkheden liggen, maar 
óók waar we nog een stapje vooruit 
zouden kunnen”, aldus Peter. “Het 
heeft ons in ieder geval goede inzich-
ten gegeven die we nu in de praktijk 
uitvoeren. Belangrijk is wel om na de 
scan in nauw contact te blijven met 
de werkgeversadviseurs. Zo kun je 

de uitkomsten sneller omzetten naar 
concrete plekken.”
Peter: “Ik zou werkgevers willen ad-
viseren om voorafgaand  aan de scan 
de eigen koers helder te hebben. Be-
paal op welke manier je een inclusie-
ve organisatie wilt zijn. De adviseurs 
die de scan afnemen kunnen je dan 
heel concreet helpen de vertaalslag 
te maken naar de mogelijkheden. 
Uiteindelijk gaat het om het creëren 
van meerwaarde voor mens en 
organisatie. Intrinsieke motivatie is 
belangrijk, anders is de arbeidsrelatie 
van korte duur. Investeer in draagvlak 
op de werkvloer en regel begeleiding 
bij het proces. Geniet ook van het 
succes, een baan is vaak veel meer 
dan geld verdienen. Een medewerker 
die dolblij is om weer aan de slag te 
zijn en weer mee te tellen, is prachtig 
om te zien.”

Kansen en sociale  
waarde creëren

#samenwerkenloont
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Contact met Werk in Zicht

Werk in Zicht is bereikbaar via:

Telefoon
werkinzicht.nl/telefoonnummers

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

Online 
werkinzicht.nl/contact

Twitter
@wizgroningen

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

PARTNERS VAN HET 1000-BANENPLAN

Werk in Zicht is het samenwerkingsverband van 24 gemeenten, UWV  
en SW-bedrijven in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe.  
Werk in Zicht bouwt met 75 werkgeversadviseurs aan een inclusieve 
arbeidsmarkt: een arbeidsmarkt waar iedereen welkom is.  
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