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REGIONAAL ACTIEPLAN REGIO TWENTE 

1. Analyse:  

De arbeidsmarkt is de afgelopen jaren snel veranderd in Twente. De werkgelegenheid is fors 

toegenomen, het aantal vacatures groeit en de werkloosheid daalt. Ook wordt de arbeidsmarkt 

steeds flexibeler en hebben technologische veranderingen hun weerslag op de arbeidsmarkt. Nieuwe 

beroepen en banen ontstaan, terwijl er ook werk verdwijnt en er andere – vaak hogere – eisen 

worden gesteld aan personeel. De banengroei is omvangrijk genoeg om de werkloosheid te laten 

dalen, maar niet sterk genoeg om kansen aan iedereen te bieden.   

De mismatch op de Twentse arbeidsmarkt nam de afgelopen jaren toe. Steeds meer werkgevers 

komen moeilijk aan gekwalificeerd personeel. Dit geldt vooral in de techniek, bouw en ICT. Maar in 

toenemende mate zijn er ook personeelstekorten voor specifieke beroepen in sectoren als transport 

& logistiek, zorg en onderwijs. Tegelijkertijd zijn er groepen werkzoekenden met een structureel 

slechtere arbeidsmarktpositie. Dit geldt bijvoorbeeld voor laagopgeleiden, werkzoekenden met een 

administratief beroep, arbeidsbeperkten en 55-plussers.   

 

Werkgevers ondervinden steeds meer knelpunten bij het vervullen van vacatures. De  

concurrentiepositie van de gemiddelde werkzoekende verbetert. Zij hebben meer kans op het vinden 

van werk. Er zijn echter grote verschillen tussen beroepen als het gaat om de kans op werk.   

De beste concurrentiepositie hebben Twentse werkzoekenden (tot MBO-4 niveau) wanneer zij 

solliciteren op vacatures voor beroepen in techniek blijkt uit de afbeelding naar ontstane vacatures.   

 



 

De omslag van een ruime naar een krappe arbeidsmarkt betekent niet dat iedereen die werkt zoekt 
inmiddels aan het werk is. Er is nog steeds ‘arbeidspotentieel’ beschikbaar. Naast de werklozen zitten 
hierin ook mensen die wel willen werken, maar niet actief op zoek zijn of mensen die wel actief 
zoeken, maar niet direct beschikbaar zijn. Ook zit in het ‘arbeidspotentieel ‘ nog een groep parttime 
werkenden die meer uren willen werken, als daar zich een gelegenheid voordoet. Uit de CBS-cijfers 
blijkt er in Twente nog een onbenut arbeidspotentieel van iets meer dan 50.000 mensen. Minder dan 
een kwart hiervan (circa 13.000) valt onder de officiële werkloosheidsdefinitie. 
 
De gezamenlijke Twentse arbeidsmarktpartijen staan voor de belangrijke opgave om de mismatch te 

verkleinen. Er worden veel activiteiten ingezet en vernieuwende manieren bedacht om werkgevers 

en werkzoekenden elkaar beter te laten vinden.  Het  Regionale Actieplan Werk Twente is vooral 

bedoeld om de mismatch voor de groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen 

en de  kansen te benutten van de huidige hoogconjunctuur. We sluiten daarbij aan bij recente 

ontwikkelingen in onze regio. Deze ontwikkelingen staan in het teken van een versteviging van de 

infrastructuur en de samenwerking in onze regio. Dit doen we door een bredere samenhangende 

aanpak in onze arbeidsmarktregio met projecten die elkaar versterken zoals  Skills Twente, de 

beroepsgroepenketenaanpak, het Twents project Matchen op Werk en het Twents Fonds voor 

Vakmanschap.   

Dit zijn voorbeelden van vernieuwende activiteiten die we met elkaar hebben ingezet om werkgevers 
en werkzoekenden elkaar beter te laten vinden. Deze activiteiten vormen voor ons de kapstok van 
onze “Doe-agenda”.  Werkplein Twente heeft daarbij als onderdeel van de basisinfrastructuur in het 
kader van de Agenda voor Twente een belangrijke regisserende en coördinerende rol.  Deze 
werkwijze brengt focus aan en draagt bij aan een duurzame verbetering en versterking van de 
infrastructuur voor ons regionale arbeidsmarktbeleid. 
 

 

 

 



2. Ambitie: 

Het afgelopen jaar heeft Werkplein Twente aansluitend bij de kansrijke sectoren en branches een  
beroepsgroepenketenaanpak ontwikkeld. Deze aanpak staat nog in de kinderschoenen en zal de 
aankomende tijd verder worden uitgebouwd. De beroepsgroepenketen aanpak is het samenspel 
tussen werkzoekendendienstverlening, werkgeversdienstverlening, adviesteam Leren en Werken 
SW-infrastructuur en onderwijs/trainings-organisaties en kent twee fases. Per beroepsgroepenketen 
zijn bestuurlijke ambassadeurs benoemd vanuit het Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt Regio 
(PHA) Twente.   
 
Binnen en vanuit de beroepsgroepenketen wordt zoveel mogelijk samengewerkt met  
georganiseerde vertegenwoordigers van werkgevers in betreffende branches of sectoren en  
wordt, waar van toepassing, samen met de werkgevers projectmatig gewerkt. Per 
beroepsgroepenketen kan de samenwerking en intensiteit van de activiteiten van en  
binnen de beroepsgroepenketens variëren.  Daar waar in het kader van Skills Twente een Twents 
Huis wordt ontwikkeld, sluit Werkplein Twente hier vanuit de beroepsgroepenketen bij aan. Met het 
huis van de logistiek staat  het 1e Huis inmiddels in de steigers. Ook voor andere Huizen zoals in de  
Bouw & Infra,  Techniek,  Zorg en ICT liggen er concrete kansen om deze nu aan te jagen. Skills 
Twente en de huizen  biedt kansen om een duurzame versterking van de structuur en samenwerking 
tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven te realiseren. 
 
Naast de ontwikkeling van de beroepsgroepenketens, is met het regionale 
project Matchen op Werk,  vanuit Werkplein Twente invulling gegeven aan een 
tweede vorm van cross-overdienstverlening. Binnen het project Matchen op 
Werk zijn vanuit de regio arbeidsmarktcoaches ingezet op de actieve 
begeleiding van werkzoekenden met een achterstand op de arbeidsmarkt, in 
combinatie met een directe focus op samenwerking met één of meerdere  
werkgevers. Zoveel mogelijk verbinden we Matchen op Werk aan kansrijke 
sectoren, branches en beroepen.  
 
In de regionale doe agenda willen we vooral inzetten op de kwalitatieve 

ambitie. We willen met skills Twente en de beroepsgroepenketenaanpak vooral 

inzetten op de structuur versterking tussen de overheden onderling maar 

vooral ook tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs. Voor een goed 

functionerende arbeidsmarkt  zijn we afhankelijk van de samenwerking met elkaar. Investeren in 

deze samenwerking biedt een beter en duurzamer kans op succes voor de langere termijn. Wij willen 

daarom vooral voortbouwen op de projecten die we recent in gang hebben gezet en minder ons 

hoofd buigen over definities als arbeidsfit of exacte aantallen. Onze regio is er van overtuigd dat onze 

werkwijze op termijn  zal leiden tot meer duurzame plaatsingen.   

Hoeveel meer is onduidelijk omdat de afstand van de arbeidsmarkt van de werkzoekenden groter is 

geworden. De job ready kandidaten zijn Inmiddels aan het werk. In het meerjarenplan van het 

Werkplein is voor 2019 een regionale target van 1831 plaatsingen uit de brede doelgroep van 

gemeenten en het UWV opgenomen. Daarnaast zal het Werkplein ook plaatsingen doen van overige 

kandidaten zoals werkenden en nuggers. Bij de totstandkoming van de target is rekening gehouden 

met de ingang gezette nieuwe werkwijze in onze regio. We verwachten dat de target voor 2020 5% 

hoger zal liggen 

Onze doelstelling is de inrichting van negen goed functionerende beroepsgroepenketens. Zie voor 
schematische weergave van Skills Twente en de beroepsgroepenketen aanpak bijlage 1. 
 



3. Aanpak: Uitgangspunten en activiteiten  

In onze aanpak willen we vooral aansluiten bij ontwikkelingen die we recent in gang hebben gezet en 

die zijn opgenomen in het Meerjarenplan Werkplein Twente. Onze aanpak richt zich daarbij vooral 

op een duurzame versterking van de samenwerking in onze arbeidsmarktregio. De doelgroep van de 

aanpak binnen de samenwerking bestaat uit werkzoekenden, werkenden, schoolverlaters en de 

beroepsbevolking zonder uitkering (onbenut potentieel/Nug). In ons actieplan en overzicht komen 

niet allel activiteiten en projecten terug die we doen voor de doelgroepen. Zo zijn Skills Twente met 

de huizen van het Twents fonds voor Vakmanschap op een andere wijze gefinancierd. Deze projecten 

maken nadrukkelijk wel deel uit van de samenhangende Twentse arbeidsmarktaanpak. 

Activiteiten en projecten 
We gaan in ons regionaal actieplan (extra) inzetten op de volgende activiteiten en projecten. Dit zijn 
projecten met een invalshoek vanuit het aanbod, de vraag, matching en scholing.  Hoewel er sprake 
is van een gezamenlijke verantwoordelijkheid kan de trekker per project verschillen. Zo is voor vraag 
in beeld VNO-NCW Twente de trekker en voor de pilot praktijkleren het ROC Twente en de SWB. Het 
project het kennen van je klant is vooral gericht op gemeenten. De huizen van ontstaan alleen als er 
vanuit het bedrijfsleven een voedingsbodem is voor een intensieve samenwerking tussen bedrijven 
en met de partners onderwijs en overheid. Het huis van de logistiek met als trekker de Port of 
Twente is daar een mooi voorbeeld van. 
 

1. Project Kennen van je klant  
 

Het aantal job ready kandidaten en werkfitte kandidaten is beperkt en kan een succesvolle 
beroepsgroepenketenaanpak in de weg staan. We zullen daarom ook moeten kijken naar personen 
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt of die tijdelijk uit beeld zijn geraakt (bv jongeren) en de 
praktische regionale samenwerking voor de werkzoekendendienstverlening beter benutten. 
Actie/Financiële investering: Voor het doorlichten van bestanden op “kansrijke” kandidaten en acties 

uit bijvoorbeeld de aanpak Twentse Belofte of werkzoekendendienstverlening wordt een bedrag van  

€ 190.000,- gereserveerd  

 

2. Project Begeleiding psychisch kwetsbaren naar werk 

Het aandeel psychisch kwetsbare werkzoekenden neemt toe, dat zien we zowel bij gemeenten als bij 
het UWV. In deze groep zit arbeidspotentieel voor de krappe arbeidsmarkt in Twente. Om tot 
matches te komen is er wel extra en specialistische begeleiding nodig.  
Actie/Financiële investering: Voor extra en specialistisch begeleiding zetten we als vervolg op het 

project GGZ en Werk & Inkomen – ‘Samen doen werkt beter’ een bedrag in van  € 75.000,-.   

3. Project Arbeidsmarktcoaches 
 

De pilot van de arbeidsmarktcoaches met focus op aandacht, maatwerk en communicatie  tussen 
werkzoekenden en werkgever lijkt succesvol en gaan we komende tijd continueren. Daarbij gaan we 
ook onderzoeken welke factoren het succes bepalen en of de werkwijze in de reguliere aanpak kan 
worden verankerd  
Actie/Financiële investering: Vooruitlopend op de evaluatie zetten we een bedrag in van € 600.000,- 

voor het vervolg op de pilot arbeidsmarktcoaches.  

 
4. Project Vraag in beeld 

Branchegericht worden (georganiseerde en individuele) werkgevers actief uitgenodigd deel te nemen 
aan de Twentse Huizen.  Binnen de beroepsgroepenketenaanpak van Werkplein Twente worden 



werkgevers actief en zo vroeg mogelijk betrokken bij het ontwikkelingstraject van potentiele 
werkzoekenden. Daarbij is maatwerk en een periode van ‘ingroeien’ aan de orde. Daarbij kan in 
termen van Perspectief op Werk een ‘basisbaan’ worden geboden in combinatie met een 
ontwikkeltraject wat moet leiden tot werkfitte kandidaten  Met de actieve betrokkenheid en 
(ervaren) verantwoordelijkheid willen we ook de duurzaamheid (zowel op employability van de 
individuele werknemer als ook in contactduur) bevorderen. 
Actie/Financiële investering:  Voor de ondersteuning en coördinatie van Perspectief op Werk onder 

werkgevers en het faciliteren van bijeenkomsten die de vraag beter in beeld kan brengen bij 

werkgevers en de betrokkenheid van werkgevers vergroten reserveren we   € 100.000,-. 

5. Project Vernieuwende digitale methoden 
 

Het effectief in beeld krijgen van geschikte kandidaten binnen een netwerkorganisatie is niet 
eenvoudig. Voor de matching van de vraag zetten we in op vernieuwende digitale methoden voor de 
matching tussen vraag en aanbod zoals bijvoorbeeld VR-brillen en het talentenportaal.  
Actie/Financiële investering: Voor vernieuwende methoden in de matching tussen vraag en aanbod, 

zoals bijvoorbeeld het Talentenportaal, en VR-films reserveren we   € 100.000,-  

6. Werkplein Twente  

Werkplein Twente is een netwerkorganisatie zonder een juridische entiteit gericht op de 
samenwerking in de arbeidsmarktregio voor de werkgeversdienstverlening.  In de netwerkorganisatie 
brengen de deelnemende organisaties adviseurs en management in die gefinancierd worden door de 
moederorganisatie. De begroting van het Werkplein is gebaseerd op het  Meerjarenplan Werkplein 
Twente (bijlage 2). Financiering voor de staf van het Werkplein wordt gevraagd voor extra inzet op 
coördinatie en regie. Daarnaast organiseert het Werkplein in 2019 en 2020 circa 80 events per jaar. 
Bij het inzetten van events en acties wordt vooral gekeken naar de behoefte van zowel werkgevers 
als werknemers op basis van concrete nut, noodzaak, behoefte en effect.  
Actie/Financiële investering: Voor de staf van het MT Werkplein met haar regisserende en 

coördinerende rol  voor de matching  van vraag en aanbod en organisatie van events reserveren we   

€ 500.000,-. 

7. Beroepsgroepenketenaanpak 

Voor de negen beroepsgroepenketens stellen we middelen beschikbaar om de aanpak binnen de 
keten aan te jagen en de structuur en de samenwerking duurzaam te versterken. Per keten 
ontwikkelen we actieplannen en activiteiten die in het teken staan van de matching van vraag en 
aanbod.  De projectleiders van de ketens ook als aanspreekpunt fungeren voor de vacature melding. 
Actie/Financiële investering: Voor de Beroepsgroepenketen reserveren we een bijdrage uit het 

Regionaal Actieplan van € 225.000,- . 

8. Meer uit SROI aanpak 

De Twentse gemeenten zien SROI als één van de instrumenten om mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt aan het werk te helpen of hun arbeidskansen te vergroten. De samenwerking met 

werkgevers is een belangrijk uitgangspunt van de Twentse aanpak. 

Actie/Financiële investering: Voor de Twentse aanpak reserveren  we een bijdrage uit het Regionaal 

Actieplan van € 100.000,- . 

9. Pilot praktijkleren 

De pilot praktijkleren met de praktijkverklaring in het MBO is bedoeld voor een brede doelgroep; 
naast mensen met een uitkering zonder mbo-diploma(WW, P-wet, Wajong, WIA), komen ook 



vroegtijdige schoolverlaters en statushouders in aanmerking . We mikken op 200 deelnemers aan de 
pilot. 
Actie/Financiële investering: Voor de Pilot praktijkleren reserveren we een bijdrage uit het Regionaal 

Actieplan van € 110.000,- . 

  



 

4. Betrokkenen en samenwerking: overzicht betrokken partijen   

In het Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt (PHA) werken de 14 gemeenten en het UWV samen 

in de arbeidsmarktregio Twente. In het PHA zitten als adviserende leden het ROC Twente en een 

vertegenwoordiger van de SW bedrijven. Het PHA stuurt het Werkplein Twente  

(werkgeversservicepunt) aan op basis van afspraken zoals die in de Governance Werkplein Twente 

zijn vastgelegd. In de Governance Werkplein Twente zijn afspraken gemaakt over de 

werkgeversdienstverlening, instrumentenkoffer en de banenafspraak regio Twente. Het PHA stelt 

jaarlijks de gezamenlijke ambities voor het Werkplein vast en gebruikt daarvoor de input vanuit het 

Werkbedrijf Twente.  

In de regio Twente is gekozen voor  een rol van het Werkbedrijf gericht op de banenafspraak. De 

consequentie daarvan is dat er formeel geen opdrachtgever en opdrachtnemer relatie is tussen het 

Werkbedrijf en het Werkplein.  Het Werkbedrijf heeft vooral een verbindende, initiërende, 

stimulerende en controlerende rol in het kader van de banenafspraak (garantiebanen) en niet voor 

de gehele onderkant van de arbeidsmarkt en de werkgeversdienstverlening. In het bestuur van het 

Werkbedrijf hebben zitting vertegenwoordigers van de sociale partners, gemeente, UWV en het 

managementteam Werkplein Twente. 

De operationele aansturing van het Werkplein Twente met haar drie werkgebieden vindt plaats door 

het MT Werkplein Twente. Het MT Werkplein is de uitvoeringsorganisatie. Het Meerjarenplan van 

het Werkplein is goedgekeurd door het PHA en besproken in het Werkbedrijf. 

Het Werkplein Twente maakt onderdeel uit van de basisinfrastructuur van De Agenda voor Twente. 
De Agenda voor Twente is de investeringsagenda van de samenwerkende partners in Twente en de 
Twente Board. Hierin hebben zitting vertegenwoordigers vanuit werkgevers, onderwijs en overheid. 
De sturingscommissie Agenda voor Twente neemt op basis van het meerjarenplan Werkplein Twente 
een besluit om middelen beschikbaar te stellen voor de basisinfrastructuur. Het PHA dient hiervoor 
een verzoek in bij de sturingscommissie.  
 
Zoals eerder is aangegeven is het regionaal actieplan een logisch vervolg op de activiteiten die in 
gang zijn gezet voor de regio. Het Meerjarenplan Werkplein Twente dat in februari jl. is vastgesteld 
vormt hiervoor de basis. Voor het Meerjarenplan is een breed draagvlak bij alle samenwerkende 
partijen in Twente. Het concept regionaal actieplan is besproken in het  PHA en het Werkbedrijf. 
 

In het schema op de volgende pagina zijn de verbindingen tussen de verschillende overleggremia en 

partijen in de arbeidsmarktregio Twente weer gegeven. Het adviesteam leren en werken 

(leerwerkloket) maakt onderdeel uit van Werkplein Twente. 

  



 

Schema: Verbindingen in de samenwerking Arbeidsmarktregio Twente 

 

  
PortefeuilleHouders

overleg 

Arbeidsmarkt (PHA) 

  

Sturingscommissie 

Agenda voor Twente 

en Twente Board 

Regionaal 

Werkbedrijf  

MT Werkplein 

Twente 

Ambtelijk 

Beleidsoverleg 

Arbeidsmarkt  

Innovatietafel 

Arbeidsmarkt & 

Talent 

Werkplein Twente 

Werkgeversdienst-

verlening UWV/14 

gemeenten 

Werkgroepen 

  Instrumentarium, 

SROI,  Nieuw 

Beschut,  

Statushouders,       

Projectenloket etc. 

          

Werkge- 

bied 

Enschede 

Werkge- 

bied 

Hengelo 

Werkge- 

   bied 

  Almelo 



5. Overzicht van in te zetten instrumenten en middelen:  

 

Zoals eerder aangegeven is Werkplein Twente een netwerkorganisatie en heeft geen personeel in 

dienst. Werkplein Twente kent in 2019 een begroting van € 500.000,- . Hieruit worden activiteiten en 

de staf gefinancierd. De gemeente Enschede vormt als centrumgemeente namens de 14 gemeenten 

de juridische entiteit. Voor het pilot project Matchen op Werk hebben de gemeente en het UWV       

€ 1,4 miljoen beschikbaar gesteld. Deze medewerkers worden aangestuurd door het MT Werkplein 

en staan op de loonlijst van de gemeente Enschede. Daarnaast stuurt het MT Werkplein functioneel 

de overige adviseurs Werk aan (45 fte). Hiërarchisch worden deze echter aangestuurd door de lijn 

manager waar de betrokken functionaris in dienst is.  

Werkplein Twente werkt met een instrumentenkoffer die ingezet kan worden bij een (voorgenomen) 

plaatsing in betaalde arbeid. UWV en belastingregelingen zijn  landelijke regelingen. De 

gemeentelijke regelingen zijn, voor zover dit kan, zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Het betreft 

instrumenten als een proefplaatsing, jobcoach, no risk polis, loonkostensubsidie, loondispensatie 

(UWV), werkvoorziening, training werkgevers etc. 

Naast de samenwerking op het terrein van de werkgeversdienstverlening zetten de gemeenten en 

het UWV personele capaciteit in voor de werkzoekendendienstverlening. Het betreft hier op basis 

van een inschatting circa 200 fte. Voor de re-integratie van de werkzoekenden worden middelen 

ingezet uit het participatiebudget. Het gaat daarbij om tientallen miljoenen die ingezet worden.  

Voor sommige projecten wordt het regionaal actieplan ingezet als co-financiering of aanjaagbudget. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor de pilot praktijkleren, Werkplein Twente en de arbeidsmarktcoaches. 

Zoals eerder aangegeven zijn niet alle projecten in het regionaal actieplan opgenomen zoals het 

adviesteam leren en werken (leerwerkloket), het Twentsfonds voor Vakmanschap, Skills Twente (en 

de huizen van) en Techniekpact Twente. Daarnaast zetten het ROC Twente en de ondernemers 

middelen in voor projecten en scholing. Denk daarbij aan O&O fondsen voor specifieke branches. Of 

Regionale investeringsfondsen voor door het ROC Twente gestarte projecten zoals Direct2jobs. Het 

voert te ver hier om alle in te zetten middelen van alle partijen in beeld te brengen. 

  



Bijlage 2: Samenwerkingsovereenkomst 

Op 17 april 2019 heeft het Portefeuillehoudersoverleg (PHA) ingestemd met het Regionaal Actieplan 

Regio Twente. In het PHA hebben zitting de 14 Twentse gemeenten, het UWV, het ROC Twente en 

Soweco namens de SW bedrijven 

In het bestuurlijk werkbedrijf (zie samenwerkingsovereenkomst) is het Regionaal Actieplan Regio 

Twente besproken. Deelnemende partijen kunnen zich vinden in het actieplan. In het bestuurlijk 

werkbedrijf hebben zitting VNO-NCW Midden, MKB Nederland Midden, FNV, CNV, UWV en een 

aantal Twentse gemeenten uit de arbeidsmarktregio  Twente. 

Tussen de gemeente Enschede als centrumgemeente en en VNO-NCW heeft afstemming 

plaatsgevonden over de inhoud van het Regionaal Actieplan Regio Twente 

  



Bijlage 1 Skills Twente en Beroepsgroepenketenaanpak  

Skills Twente: 

 

  



 

Beroepsgroepenketenaanpak: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



Samenhang Skills Twente en Beroepsgroepenketenaanpak Werkplein Twente 

 

 


