
Beeldvormende bijeenkomst
Arbeidsmarktregio Werk in Zicht

aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 



Landelijke koers 

Het Rijk zet in op regionale samenwerking op het gebied van arbeidsmarktbeleid.   

• SUWI  - basis arbeidsmarktregio’s 
• Breed offensief 
• Perspectief op Werk
• Regiodeals / Nationale Programma’s 
• Steun en herstelpakket  – crisispakket 

• Toekomst > Commissie Borstlap & Het Betere Werk



Basis SUWI-wetgeving

Vastgesteld in 2012  - gewijzigd in 2020 

• vormgeving arbeidsmarktregio’s (UWV en gemeenten)
• regionale werkgeversdienstverlening
• regionale werkzoekendendienstverlening
• transparante arbeidsmarkt



Werk in Zicht 
Arbeidsmarktregio Groningen & Noord-Drenthe

• 5 subregio’s
• 16 gemeenten in Groningen en Noord-Drenthe  
• UWV
• SW-bedrijven 

Partners
• Scholen 
• Sociale partners
• Werkgeversorganisaties
• Brancheorganisaties
• Provincie 



Werk in Zicht 
Arbeidsmarktregio Groningen & Noord-Drenthe

Waarom samen?

Werk en werkgevers kennen geen (gemeente)grenzen.

Gebruik maken van elkaars kennis, kunde, 
innovatie en organiserend vermogen om effectiever 
en efficiënter te zijn. 

#samenwerkenloont!



Werk in Zicht 2012-2020 

We creëren een arbeidsmarkt waar iedereen welkom is

1. Dienstverlening

Één aanspreekpunt voor werkgevers om tot optimale match te komen

2. Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt 

Samen met RMC, MBO, PrO/VSO het ontwikkelen en implementeren van een 
aanpak onderwijs-arbeidsmarkt 



Werk in Zicht 2012-2020 

• Aanpak jeugdwerkloosheid, regionaal team

• Afspraakbanen, Praktijkleren, Route Arbeid, Route Entree

• Één marktbewerkingsplan met brancheteams 

• Arrangementen met werkgevers 

• Samenwerking rondom statushouders 

• Werkfestival

• Baanborrels, Afspraaktapa’s

• ESF coördinatie



Werk in Zicht 2012-2020 

• Één ingang werkgevers   www.werkinzicht.nl

• Extra kansen op werk en scholing  

www.kansrijkberoep.nl

• 1000-banenplan >  ontwikkeling praktische scholing 

bouw en techniek  www.kansrijkopleiden.nl

http://www.kansrijkberoep.nl/
https://kansrijkberoep.nl/opleidingen/#list,10511
http://www.werkinzicht.nl/
http://www.werkinzicht.nl/
http://www.kansrijkberoep.nl/
http://www.kansrijkopleiden.nl/


Zorg & welzijn 

• Brancheteam (regionaal)
• 3 november inspiratiesessie met zorginstellingen;
• Groningen Zorgakkoord;

• Brancheteam (gemeenten Groningen)
• Voorschakel (MBO-niveau 1 en 2) Gildeleren in samenwerking met ZINN

• Opdoen van werknemersvaardigheden
• Basis zorgvakken



Nieuwe initiatieven 

Twee sporen in ontwikkeling  - samenbrengen in toekomst

1: Focus op kwetsbare groep 
- Richten op wendbaar en weerbaar maken werkzoekenden met aandacht voor jongeren, 

statushouders  en mensen met een arbeidshandicap

- Pallet voor bereikbare routes van ontwikkeling richting werk oa voorschakeltrajecten en 
praktijkleren

2: Crisis en nieuwe doelgroepen  
Aanpak voor alle werkzoekenden en kwetsbare werkenden door triage: gezamenlijke aanpak 
volgens de principes  ‘de kandidaat centraal’ en dienstverlening op maat. 



Crisisdienstverlening:
Brede aanpak via triagemodel

Uitgangspunt: “niet de regeling die bepaalt welke middelen en instrumenten worden ingezet, 
maar wat de kandidaat op basis van het arbeidsmarktprofiel nodig heeft.”

Onderdelen van deze dienstverlening samen met partners:
- Belevingscentrum voor werk en participatie;
- Werkleerloket (plus);  
- Kansrijk beroep & kansrijk opleiden;

Verder
- (Digitaal) mobiliteitscentrum met partners;
- Digitale dienstverlening professionaliseren en opschalen (webinars, digitale speeddates);
- Samen met MBO, HBO en VNO/NCV maatwerk voor werkgevers op BBL; 



Een centrum dat helemaal gaat over het (ervaren van) werk en participatie voor alle 
inwoners in de regio Groningen & Noord-Drenthe. Met als uitgangspunten:

• een anticiperende rol in mogelijke (carrière)veranderingen, 
• op basis van de behoefte (en skills / talenten) van het individu. 
• een nieuwe relatie met inwoners die bestaat uit faciliteren, coachen en 

leiden.

Het belevingscentrum moet ook leiden tot een beter begrip van de vraag naar werk 
en betere kwaliteit van de ondersteuning aan werkgevers.

Startdatum: 1 januari  - pilot Harm Buiterplein 

Werkbelevingscentrum





Samenwerkingskansen 

Scholingsalliantie Noord

• De leercultuur bij bedrijven te versterken
• De leercultuur bij werkenden, werkzoekenden en zzp’ers te versterken
• Scholing en ontwikkeling toegankelijker te maken
• Regie nemen over eigen loopbaan mogelijk maken

Samenwerking Noordelijke 
arbeidsmarktregio’s, provincies, O&O fondsen,
sociale partners, werkgeversorganisaties en ROC’s

http://www.scholingsalliantie.nl/


Samenwerkingskansen 

Werken aan Ontwikkeling - Nationaal Programma Groningen
Samenwerking van 29 partners
Thema leren en werken 

Interventies om Leven lang ontwikkelen te organiseren 
van wieg tot pensioen met o.a.:

Verlengde schooldag / Kansrijk opleiden / Basisbaan 



Samenwerkingskansen 

Noordelijk verband
Gezamenlijke lobby op toekomstige geldstromen en verdeelsystematiek

• ESF 
• JTF 
• Steun en herstelpakket


