
Sectorplannen: de rol van 
gemeenten 

• Wat hebben gemeenten aan sectorplannen en 
wat kunnen gemeenten betekenen voor de 
uitvoering van sectorplannen? 

• Erik Lemans en Paul van Kruining, 
ondersteuning Actieteam Crisisbestrijding 



Actieteam crisisbestrijding 
• Context: Sociaal akkoord – regeling 

cofinanciering sectorplannen 

• Sociale partners, VNG, UWV, Ambassadeur 
Jeugdwerkloosheid, Forum, SZW, OCW 

• Aanjagen, inspireren, klankborden, 
knelpunten signaleren 

• Ontwikkelingen volgen en in kaart brengen 

• Marjan Oudeman (voorzitter) 

• Ambassadeurs en ondersteuning  

 



Wat is een sectorplan? 

• Bijdrage aan instroom en behoud van 
werknemers in sector of regio op korte termijn 

• Brug slaan naar arbeidsmarkt van toekomst 

• Maatregelen op gebied van (om)scholing, 
duurzame inzetbaarheid en van-werk-naar-
werk op basis van aangetoonde noodzaak in 
arbeidsmarktanalyse van sector of regio 

• Maximaal helft kosten gesubsidieerd door 
SZW 

 



Actoren 

Initiatief: 

• Sociale partners: werkgevers, vakorganisaties 

• O&O-fondsen, kenniscentra 

• Regionale samenwerkingsstructuren 
 

Aanvraag, beoordeling en goedkeuring: 

• SZW – Agentschap SZW 

 



Bouwstenen sectorplan 
• Samenwerkingsverband, -overeenkomst: 

minstens werkgevers- en 
werknemersorganisaties 

• Hoofdaanvrager 

• Garantstelling 

• Analyse arbeidsmarkt, overzicht maatregelen 
en begroting (zie volgende dia) 

• Plan van aanpak 

• Schets van structurele financiering 



Opzet sectorplan 

Arbeidsmarktanalyse van regio of sector: 

Wat zijn hier de arbeidsmarktknelpunten? 

Arbeidsmarktmaatregelen, die inspelen op de knelpunten: 

Waarom déze arbeidsmarktmaatregelen? 

Waarom in déze omvang (en waarom niet meer of juist 
minder?) 

Begroting, uitgedrukt in prijs per maatregel x aantal: 

Waarom déze prijs? Onderbouwing! 



Tijdvakken 

• 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2013 

• 1 april 2014 tot en met 31 mei 2014 

• … 2015 



Sectorplannen in werking 
Auto-
Rijwiel-
branche 

Bouw-Infra Carrosserie  Cultuur Dakbedekking
sbranche 

Drechtsteden 
Maritiem 

Grafimedia Hoveniers ICT Installatie-
branche 

Kantoor-
branche 

Kleinschalig 
specialistisch 
vakmanschap 

Logistiek 
regio 
Twente 

Luchtvaart  Metaal-
bewerkings-
branche 

Meubel-
industrie 

Mobiliteits-
branche  

Mode- en 
textielbranche 

Primair 
onderwijs 

Procesindustrie  Publieke 
omroep 

Schilderen – 
Onderhoud – 
Afbouw 

Schoonmaak – 
glazenwassers 

Steden-
driehoek  

Transport – 
logistiek 
 

Uitgeverijbedrijf Welzijn, 
jeugdzorg, 
kinder-
opvang 

Zorgsectoren  



Auto- en Rijwielbranche  

20 miljoen euro voor:  

• 1.450 extra leerwerkplekken 

• 900 werknemers naar ander werk begeleid, 
binnen - buiten sector 

• 6.250 BBL-leerlingen extra scholing 

• 1.000 nieuwe leermeesters en 375 
leermeesters extra scholing 

• 6.400 werknemers scholing 

 



Bouw – Infra 

180 miljoen euro voor: 

• Behoud van werknemers en voorkomen van 
werkloosheid, vooral door mobiliteit 

– Stimuleren mobiliteit, voorkomen werkloosheid, van 250 
werknemers ouder dan 55 jaar; 

– Behoud van 2.500 leermeesters ouder dan 55 jaar, bbl-
2/bbl-3 leerlingen begeleiden en vakkennis overdragen; 

– Begeleiding van 6.400 werknemers van werk (of 
werkloosheid) naar werk, binnen of buiten de sector, door 
bemiddeling en scholing  

 



Bouw – Infra (2) 

• Instroom van nieuwe vakkrachten 

– 2.500 leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 
27 jaar; 

– 250 banen voor langdurig werkloze jongeren ter 
vervanging van een vrijwillig vervroegd uitgetreden 
werknemer;  

– 500 banen voor (langdurig) werklozen tot 55 jaar 

 



Bouw – Infra (3) 

• Scholing zittende vakkrachten 

– Scholing voor startkwalificatie van 750 werknemers ; 

– Stimuleren EVC voor 420 werknemers; 

– Stimuleren toekomstgerichte scholing in duurzame 
technologieën en toekomstgerichte competenties voor 
14.000 werknemers  

 

• Duurzame inzetbaarheid 

– Preventieve interventie + begeleiding van 19.600 
werknemers  

 



Factsheet Bouw – Infra  



Stedendriehoek 
• Apeldoorn, Brummen, Deventer, Elburg, Epe, Ermelo, 

Harderwijk, Lochem, Nunspeet, Olst-Wijhe, Putten, 
Voorst, Zeewolde en Zutphen 

• 19,75 miljoen euro voor: 

– 525 extra BBL-plekken; 

– Begeleiding 525 werkloze jongeren met afgeronde 
opleiding; contract van minstens half jaar (startersbeurs); 

– Begeleiding van 300 met ontslag bedreigde werknemers 
naar ander werk (arbeidsmobiliteitsvoucher); 

– Scholingsvouchers voor scholing van 55+ WW-uitkerings-
gerechtigden bij contract van minstens half jaar 

 

 



Zorg 

100 miljoen euro voor: 

• Mobiliteits- en van-werk-naar-werk-trajecten 

• Op-, om- en bijscholing en instroom van jongeren 

• Verdeling van taken:   

– landelijke branches (VVT, gehandicaptenzorg en F+GGZ): 
mobiliteits- en van-werk-naar-werk-trajecten (32,5 
miljoen) 

– arbeidsmarktregio’s: scholing en instroom jongeren (67,5 
miljoen) 



Derde tijdvak 
Aanpassing regeling cofinanciering 
sectorplannen: 

• Overgang bevorderen van-werk-naar-werk en 
van-werkloosheid-naar-werk naar hetzelfde 
of een ander (kansrijk) beroep 

• Grotere rol voor regionale aanpak (en 
daarmee voor regionale partijen) en 
intersectorale aanpak 

 



Insteek derde tijdvak 

• Arbeidsmarktanalyse toespitsen op beroepen 
waarin naar verwachting op de korte en 
(middel)lange termijn vacatures beschikbaar 
zijn in sectoren en/of regio’s 

• Maatregelen bijvoorbeeld: 

– Ontwikkelen van mobiliteits- of transitiefondsen 

– Uitvoeren van activiteiten gericht op bemiddeling 
en scholing 



Brug-WW 
• Baanwisselingen met aanzienlijke omscholing 

(overstap naar andere werkgever, al dan niet naar 
ander beroep): zogenoemde brug-WW 

• Brug-WW: werknemer ontvangt WW-uitkering over 
scholingsuren, in combinatie met baan bij een 
andere werkgever  

• Daarnaast betaalt werkgever salaris voor uren waarin 
werknemer werkt 

• Brug-WW kan alleen in combinatie met sectorplan 
uit derde tijdvak! 

• Zie voor details de regeling 

 



Openstelling derde tijdvak 

• Aangepaste cofinancieringsregeling naar 
verwachting medio november 2014 in 
Staatscourant  

• Precieze datum van openstelling derde tijdvak 
nog vast te stellen: naar verwachting eerste 
kwartaal 2015 (geldt ook voor budget) 

• Voorlichting in november en december 2014 
(Actieteam crisisbestrijding en SZW)  

 



Voorlichtingsbijeenkomsten derde 
tijdvak 

• 2 december 2014: Den Bosch 

• 11 december 2014: Zwolle 

• 9 december 2014: alleen voor 
(subsidie)adviseurs 

 



T: 070-3499604 
E: actieteam@stvda.nl 
I: stvda.nl/nl/thema/actieteam-
crisisbestrijding.aspx 
T: @Actieteam_StvdA 





Rol gemeenten 

• Samenwerkingsverband regio 

• Overheid – onderwijs – bedrijfsleven  

• Afstemmen met relevante sectorplannen 

• Aanpak 

• Succesfactoren  

 



Fasering regio-aanpak 

• Eerste fase: oriëntatie op regeling en 
mogelijkheden in de regio 

• Tweede fase: nationale coördinatie voor 
regionale vertaalslag 

• Derde fase: nationale sectorplannen benutten 

• Vierde fase: concrete maatregelen voor de 
regio 



Uitwerking eerste fase 

• Mogelijkheid sectorplan regio onderzoeken 

• Bijeenkomst triple helix: regeling 
sectorplannen en aanpak andere regio's 

• Factsheets en actiepunten Arbeidsmarkt 

• Bijeenkomst werkgevers: cofinanciering en 
verantwoordelijkheden 

• Conclusie: aansluiting op bestaande 
sectorplannen wel/niet realistisch en zinvol 



Succesfactoren  

• Voldoende diversiteit partijen 

• Samen door 1 deur 

• Duidelijke keuzes maken 

• Afhankelijkheid ideeën/wensen sectorplannen 

• Uitvoeringsruimte die SZW/Agentschap biedt 

• Benutten contacten van en met StvdA 

 



Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl 

•        @samenvdklant  

• E-mail: pwet@samenvoordeklant.nl 

• Schrijf in voor het ProgrammaraadJournaal 

 

 

http://www.samenvoordeklant.nl/
mailto:pwet@samenvoordeklant.nl


Implementatiedagen 

• Donderdag 20/11 in Alphen a/d Rijn met o.a.: 
– Gesprek met Jetta Klijnsma, staatssecretaris van SZW en de 

leden van de Programmaraad 
– Resultaten onderzoek Optimale verdienmodellen 
– Beschut werken 
– Aanbodzijde in beeld 
– Uitvoeringsvarianten voor re-integratie 
– Hoe omgaan met doelgroep 16 – 18 jr. 
– Scholing jonggehandicapten en veel meer… 

• Vrijdag 12/12 Werkconferentie door SZW, 
Werkkamer en Programmaraad.   


