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Inleiding 

De opdracht was om voor Twente een plan te maken voor de werving van arbeidsplaatsen voor en 

bemiddeling van werkzoekenden naar een baan bij reguliere werkgevers. De afspraken en de 

werkwijze van de partners in het Werkbedrijf Twente zijn beschreven in dit marktbewerkingsplan.  

 

Doelstelling 

Doel van het marktbewerkingsplan is het vergroten van de kans op succesvolle matching tussen 

vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in Twente. Het gaat daarbij om: 

- Bij elkaar brengen van vraag naar en aanbod van werkzoekenden in arbeidsmarktregio 

Twente. Voor de brede doelgroep werkzoekenden: zowel WW, Wajong, bijstand en dus ook 

de doelgroep Banenafspraak (garantiebanen)1. 

- Inzichtelijk maken van de regionale arbeidsmarktontwikkelingen en plannen. 

- Eenduidige ondersteuning bieden bij arbeidsmarkt- en personeelsvraagstukken. 

 

Het plan richt zich op de bestaande situatie in Twente en sluit aan bij Twentse initiatieven op het 

gebied van de arbeidsmarkt, zoals het Twents arbeidsmarktperspectief 2020, het Jongerenoffensief 

2.0 (voorheen Actieplan Jeugdwerkloosheid) het Techniekpact en Twente Werkt. Daarin zijn 

programma-of actielijnen beschreven die nader zijn uitgewerkt in concrete arbeidsmarktprojecten. 

Zie voor nadere informatie hierover www.regiotwente.nl .  

 

Inhoud & leeswijzer 

Het marktbewerkingsplan Twente beantwoordt de volgende vragen. De cijfers corresponderen met 

de hoofdstukken.  

1. Wat we in Twente verstaan onder werkgeversbenadering.  

2. Hoe de arbeidsmarkt er in Twente uitziet. 

3. Welke sectoren/branches we benaderen: prioritering. 

4. Hoe we de werkgevers in die sectoren/branches benaderen.  

5. Welke resultaten we willen halen: taakstellingen.  

6. Hoe we omgaan met de garantiebanen. 

7. Welke instrumenten we inzetten.   

8. Met welke andere partijen we samenwerken.   

9. Wat we gaan doen in 2015: activiteitenkalender.  

 

 

1. Werkgeversbenadering Werkplein Twente 

Het marktbewerkingsplan is de rode draad en het uitvoeringsplan van de werkgeversbenadering van 

Werkplein Twente. Dit Werkplein kent drie locaties. In Almelo voor Noord Twente, in Hengelo voor 

Midden-Twente en in Enschede voor Zuid-West Twente. Het Werkplein voert de 
                                                      
1 Let op: Het Werkbedrijf is verantwoordelijk voor de realisatie van de Banenafspraak. Voor de andere 

werkzoekenden zijn primair het UWV en de gemeenten verantwoordelijk, waarbij we onder andere via dit 

marktbewerkingsplan streven naar een integrale aanpak waarin we zoveel mogelijk vraag en aanbod bij elkaar 

brengen. De werkgevers zijn verantwoordelijk voor de banen. 

http://www.regiotwente.nl/
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werkgeversbenadering en het marktbewerkingsplan uit. Aan elke locatie zijn verschillende  

gemeenten verbonden. Zij zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning naar werk van hun 

werkzoekende inwoners en bedienen gezamenlijk de werkgevers in hun subregio. Daarvoor maken 

zij – op basis van de uitgangspunten van de regionale werkgeversbenadering en het regionale 

marktbewerkingsplan – een specifiek plan van aanpak. In dat plan van aanpak maken zij bijvoorbeeld 

brancheplannen en nadere afspraken met werkgevers over de garantiebanen.  

 

Uitgangspunten werkgeversbenadering Twente 

Het regionale marktbewerkingsplan formuleert de hoofdlijnen van de Twentse aanpak. Hierin staan 

de regionale taakstellingen. Nadere uitwerking vindt plaats in subregionale werkplannen. Het 

Werkplein Twente – gemeenten en UWV – hanteert de volgende uitgangspunten in de benadering 

van werkgevers.  

 

1. Eén aanspreekpunt voor elke werkgever 

Werkgevers hebben één vast aanspreekpunt. Dit is degene met actieve contacten met die werkgever. Definitie 

van actieve contactpersoon: de accountmanager die het laatste half jaar contact heeft gehad met de 

werkgever volgens WBS. De actieve contactpersoon stemt dit af met niet actieve  accounts.  

De vraag van de werkgever staat centraal: hij moet de juiste contactpersoon krijgen.  

 

Gemeenten, UWV en SW maken onderling afspraken over de lokale binding met werkgevers. 

Zij benaderen alle soorten werkgevers. Groot en ook veel MKB. Juist de doelgroep Banenafspraak is vaak goed 

te plaatsen in het MKB. Het UWV heeft bijvoorbeeld goede resultaten behaald met het plaatsen van Wajongers 

bij bedrijven onder de twintig werknemers.  

 

 

2. Alle vacatures en bedrijfscontacten worden geregistreerd in WBS/SONAR 

Elke contactpersoon werkt met WBS/SONAR. Vacatures, bedrijfscontacten en plaatsingen worden door de 

contactpersoon geregistreerd in WBS/SONAR.  Er is ondersteuning voor het werken met WBS/SONAR. Dit 

wordt door het UWV per werkpleinlocatie aangeboden.  Operationele problemen met WBS/SONAR worden 

adequaat en met prioriteit opgelost door het UWV.  

 

De actieve contactpersoon is houder van vacatures van het betreffende bedrijf. Als een ander een kandidaat 

heeft voor een vacature verloopt het contact met betreffende werkgever via de actieve contactpersoon.  

Uitgangspunt is dat de actieve contactpersoon leidend is bij de bezoeken aan het bedrijf. In afstemming met 

deze persoon kan het bedrijf ook door anderen worden bezocht.  

Binnen elke subregio worden kennis en ervaringen gedeeld via structureel overleg 

De teams werkgeversdienstverlening komen regelmatig bij elkaar:  in elke subregio 6 – 12 keer per jaar en 1 à 2 

keer per jaar voor de hele regio Twente. Bij de regionale bijeenkomsten worden portefeuillehouders ook 

betrokken.  

 

Het initiatief voor de bijeenkomsten van de teams werkgeversdienstverlening neemt de manager van de 

betreffende Werkpleinlocatie.  

 

De beleidsadviseurs arbeidsmarktbeleid treffen elkaar ook regelmatig. Het initiatief ligt bij de gemeente van de 

Werkpleinlocatie.  



4 

 

 

3. Er wordt één gezamenlijk marktbewerkingsplan opgesteld 

In het regionale marktbewerkingsplan worden opgenomen: 

- Bij welke werkgevers en branches liggen de kansen?  

- Waar ligt de prioriteit (bijvoorbeeld laaggeschoolde arbeid, specifieke branches en werkgevers)? 

- Welke doelstellingen zijn er (bijvoorbeeld nieuw werkgevers, specifieke activiteiten voor doelgroepen) 

- Welke gezamenlijke resultaten worden behaald (zie onder)? 

- Welke activiteiten worden hiervoor ondernomen? 

 

4. Er worden gezamenlijk resultaten vastgesteld voor de benadering van werkgevers 

De resultaten worden geformuleerd in termen van plaatsingen. NB: het aantal werkgeversbezoeken is geen 

indicator.  

 

Definitie van plaatsing is: een vervulde vacature die in WBS is geregistreerd, waarbij sprake is van uitstroom 

naar betaald werk, volledig, in deeltijd en/of tijdelijk. Lokaal zijn uiteraard nadere afspraken over plaatsingen in 

niet betaald werk (bijvoorbeeld participatie- of klimopbanen) mogelijk.  

 

De taakstellingen worden vanuit elke gemeente en het UWV per doelgroep aangegeven, bij elkaar  

geteld en als regionale taakstelling voor Werkplein Twente vastgesteld. Doel is een reële en haalbare  

regionale taakstelling.  

 

5. De regelingen van de verschillende gemeente zijn op elkaar afgestemd 

Dit vindt plaats in de werkgroep arbeidsmarktinstrumentarium.  

 

6. De merknaam voor de regionale werkgeversbenadering is ‘Werkplein Twente’ 

De accountmanagers werkgeversdienstverlening zijn fysiek en digitaal bereikbaar voor werkgevers. Primair via 

hun telefoonnummer en email en – als achtervang via een telefooncentrale en een website. Als contact 

plaatsvindt via de telefooncentrale wordt de werkgever direct toegewezen aan een accountmanager.  

Er worden duidelijke afspraken gemaakt door gemeenten, UWV en SW over de communicatie over  

de werkgeversbenadering en het marktbewerkingsplan. 

 

Dienstverlening overheid aan werkgevers 

We streven naar een situatie waarin werkgevers en werkzoekenden elkaar makkelijk vinden, waarbij 

de overheid faciliteert. We willen intensief werken aan een goede relatie en deze ook serieus 

onderhouden. Daarmee willen we bereiken dat partijen elkaars meerwaarde gaan waarderen en 

daar meer en meer een beroep op doen. Daarom willen we toe naar een situatie waarin de 

werkgevers één aanspreekpunt hebben vanuit de overheid, ondersteund worden door iemand die 

hun “taal” spreekt en op diverse vlakken “ontzorgd” worden.  

 

De overheid zet voor de dienstverlening aan werkgevers accountmanagers in. Zij hebben het 

volgende profiel. De accountmanagers: 

 denken vanuit de wensen van de werkgever en ziet mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De 

werkgever is hun klant.  

• zijn eindverantwoordelijk voor de relatie met de werkgever en de (arbeids)markt.  
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• zijn verantwoordelijk voor alle acquisitieactiviteiten om klanten aan ons te binden of nieuwe 

klanten te werven.  

• Kunnen warme zakelijke relaties opbouwen en onderhouden, waardoor de klant ons als 

eerste voorkeurspartner gaat zien. Door de goede contacten en kennis van de werkgever 

kent de accountmanager de klant door en door. Zo kan de accountmanager goed inspelen op 

bestaande en toekomstige vragen.  

• werken nauw samen met de werkcoaches in het kader van plaatsingen. In principe hebben 

de accountmanagers  geen direct contact met de potentiële werknemers, maar zijn wel goed 

bekend met hun profielen. De werkcoach heeft op werknemersniveau contact met bedrijven. 

Uitgangspunt is dat de werkcoach contacten onderhoudt op operationeel niveau en de 

accountmanager op tactisch/strategisch niveau. Een goed aanvullend team en een goede 

werkrelatie zijn nodig om de "grijze gebieden" op elkaar af te stemmen.  

• zijn verantwoordelijk voor een goede marktkennis via kennisneming van marktanalyses. De 

marktanalyses worden in eerste instantie aangeleverd door o.m. Regio Twente.  

• onderhouden nauwe contacten met de uitzendbranche.  

 

Onder ontzorgen verstaan we: 

- Deskundigheid bieden over de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld over jobcarving) 

- Vraag en aanbod bij elkaar brengen 

- Plaatsing realiseren met de benodigde instrumenten 

- Ondersteuning bieden daar waar nodig, waarbij sprake is van maatwerk 

 

 

3. Marktanalyse  

Om professioneel gericht en succesvol de markt te bewerken is een verdiepingsslag nodig om de 

markt excellent in beeld te krijgen. Daarvoor heeft het UWV een analyse gemaakt: ‘Regio in beeld, 

2014, Twente’ (zie bijlage 1). Deze schetst de arbeidsmarkt in Twente. Naast een beschrijving van 

recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, blikt het vooruit naar de korte en middellange termijn. 

Het behandelt achtereenvolgens de vraag van werkgevers in Twente – zowel werkgelegenheid en 

vacatures. Het beschrijft het onbenut arbeidsaanbod, waaronder de kenmerken van de WW- WWB- 

en Wajongpopulatie. Daarna vergelijkt het vraag en aanbod met elkaar, om te bepalen waar kansen 

en knelpunten liggen.  

 

Belangrijke conclusies uit de Twentse arbeidsmarktanalyse, ‘Regio in beeld, 2014’ 

De arbeidsmarkt in Twente is –net als andere regio’s –de afgelopen jaren stevig geraakt. Het aantal 

banen en vacatures is afgenomen, en het onbenut arbeidsaanbod is gegroeid. Daarnaast verandert 

de vraag naar arbeid structureel. Het gevraagde opleidingsniveau van veel beroepen stijgt en er 

worden andere eisen gesteld aan kennis en vaardigheden van personeel. 

 

Toch zijn er ook kansen op de arbeidsmarkt. Gemiddeld eindigde de afgelopen jaren ongeveer de 

helft van de WW-uitkeringen met volledige werkhervatting. Bovendien stijgt het aantal vacatures in 

Twente al vanaf eind 2013 en neemt de spanning op de arbeidsmarkt licht toe. In 2015 kan het 
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aantal banen in Twente licht groeien en het aantal WW-uitkeringen licht dalen. Wanneer de 

economie blijvend aantrekt en de vergrijzing (uiteindelijk) leidt tot vertrek van personeel, nemen de 

kansen voor werkzoekenden toe. Dit geldt in eerste instantie vooral voor werkzoekenden met een 

korte afstand tot de arbeidsmarkt; met een recent arbeidsverleden, afkomstig uit sectoren die als 

eerste aantrekken en in het bezit van een diploma waar de aantrekkende economie om vraagt. 

 

Een groot deel van het onbenut arbeidsaanbod –waaronder WW’ers, WWB’ers en Wajongers –heeft 

echter een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld wanneer ze een kort of minder recent 

arbeidsverleden hebben, ouder zijn, en/of geen startkwalificatie, sociale problematiek of 

arbeidsbeperkingen hebben. Zij hebben meer ondersteuning nodig om (weer) aan het werk te 

komen. Dit geldt voor een deel van de WW-populatie, maar nog meer voor mensen die vanaf 2015 

onder de Participatiewet vallen.  

 

De arbeidsmarktmonitor Twente, die elke twee maanden verschijnt, biedt inzicht in het 

arbeidsaanbod. Zo hebben we actuele kennis van het aantal werkzoekenden, welke uitkeringen zij 

hebben en hoe de leeftijdsverdeling is. De meest recente arbeidsmarktmonitor is bijgevoegd  (bijlage 

2). Voor de arbeidsmarktmonitors van afgelopen jaren zie www.regiotwente.nl   

 

Kansen 

De kansen lijken op het eerste gezicht vooral te liggen in zorg & welzijn en de industrie omdat daar 

veel banen zijn. Kanttekening is dat in beide sectoren de werkgelegenheid wel krimpt. De sectoren 

bouw en vervoer & opslag laten een lichte groei van het aantal banen zien. In Twente zijn de meeste 

vacatures in 2013/2014 ontstaan in de detailhandel, zakelijke diensten – en toch ook in - industrie en 

zorg & welzijn.  

 

Knelpunt is de dalende vraag naar middelbaar opgeleid personeel en de verdringing van mensen die 

te hoog zijn opgeleid voor de functie: dit werkt door in de vacature-vervulling op laag en middelbaar 

niveau.  

 

Andere constatering is dat de vraag naar arbeid structureel verandert. Het gevraagde 

opleidingsniveau van veel beroepen stijgt en het gedragscompetenties als probleemoplossend 

vermogen, flexibiliteit, initiatief en samenwerken worden belangrijker. In vrijwel alle sectoren 

verdwijnt een deel van de vraag naar personeel op middelbaar niveau. Vooral door vervangingsvraag 

ontstaan er nog wel baanopeningen op dit niveau.  

 

Sectorale benadering 

Om resultaten te kunnen boeken is het van belang om te focussen op die branches die kansen 

hebben in de toekomst en op werkgevers die welwillend zijn. Er zullen prioriteiten moeten worden 

gesteld, keuzes worden gemaakt. Niet alles kan tegelijk. Daarom beginnen we met de kansrijke 

sectoren die genoemd zijn in het Twents Arbeidsmarkt perspectief 2020 en die zijn bevestigd in de 

arbeidsmarktanalyse ‘Regio in beeld, 2014. De kansrijke sectoren zijn: techniek (inclusief industrie en 

bouw), zorg, logistiek en retail & handel.  
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De 14 gemeenten gaan op het gebied van EZ en Arbeidsmarkt sectoraal werken. Met het sectoraal 

werken wordt beoogd een (nog) deskundiger gesprekspartner te zijn voor het bedrijfsleven en het 

onderwijs, de economische structuur van de regio te versterken, crossovers (mede) te organiseren, 

duidelijk aanspreekpunt te zijn voor de sector en een slagvaardige(re) overheid te zijn. Twente is 

immers een Daily Urban System met één arbeidsmarkt. Er zijn twaalf sectoren onderscheiden en per 

sector zijn twee bestuurlijke aanspreekpunten benoemd. Zie bijlage 3. 

 

Brancheplannen 

Het UWV en de gemeente Enschede hebben voor het Werkplein Twente, locatie Zuid-West Twente 

brancheplannen gemaakt voor de kansrijke sectoren logistiek en industrie. In deze brancheplannen 

zitten zowel een beschrijving van de branches, een analyse van kansen en bedreigingen als concrete 

actiepunten. Zie bijlage 4.  

 

Voorstellen: 

 De Werkpleinlocaties analyseren voor hun subregio de aanbodkant van de arbeidsmarkt.  

 De Werkpleinlocaties werken brancheplannen voor de prioritaire branches uit voor hun 

subregio’s.   

 

Opdrachten:  

 De managers van de Werkpleinlocaties krijgen de opdracht om samen met UWV en de 

gemeenten in de betreffende subregio het arbeidsaanbod in beeld te brengen en te 

analyseren.  

 De managers van de Werkpleinlocaties krijgen de opdracht om in hun subregio om voor 2015 

brancheplannen te maken voor de prioritaire sectoren: techniek & industrie, zorg, logistiek 

en retail & handel.  

 

 

4. Resultaten en taakstellingen 

De gemeenten en het UWV spreken een gezamenlijke taakstelling af voor 2015. Zij zijn als Werkplein 

Twente gezamenlijk verantwoordelijk voor de plaatsing van werkzoekenden op vacatures bij 

werkgevers. De uitvoering van deze gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt bij elke Werkpleinlocatie.  

 

Het Werkbedrijf bewaakt de voortgang van de realisatie van de afgesproken taakstelling. Monitoring 

vindt plaats op elke Werkpleinlocatie via WBS/Sonar.  
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De definitie van een plaatsing is: een vervulde vacature die in WBS is geregistreerd, waarbij sprake is 

van uitstroom naar betaald werk, volledig, in deeltijd en/of tijdelijk. 

 

 

Werkplein Twente Aantallen 

Plaatsingen WWB   2401  

Plaatsingen WW   1331 

Plaatsingen Wajong   142 

Begeleid werken    

Garantiebanen (voorrang wajong/wachtlijst wsw) markt 515 (heel Twente) 

Garantiebanen overheid 275 (heel Twente) 

 

 

6. Garantiebanen 

In mei 2014 is door de Werkkamer de definitieve verdeling van de garantiebanen uit de 

banenafspraak  naar regio’s en sectoren bekend gemaakt. Dit betreft voor heel Twente een aantal 

van 515 in de marktsector en 275 in de overheidssector (inclusief onderwijs) in de periode tot 1 

januari 2017.  

 

Marktsector 

Op basis van de verdeling van de werkgelegenheid in Twente zijn de garantiebanen toegedeeld naar 

branches. Zodat elke branche een reëel en evenredig aandeel levert aan de invulling van de 

garantiebanen.  

 

Sector Twente

A Landbouw, bosbouw en visserij 19

B Winning van delfstoffen

C Industrie

D Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

E Winning en distributie van w ater; afval- en afvalw aterbeheer en sanering

B-E Industrie 90

F Bouwnijverheid 41

G Handel 117

H Vervoer en opslag 22

I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 27

J Informatie en communicatie 10

K Financiële instellingen 8

L Verhuur van en handel in onroerend goed 4

M Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening 40

N Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening 24

Q Gezondheids- en welzijnszorg 94

R Cultuur, sport en recreatie 11

S Overige dienstverlening 10

Totaal 515  
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Overheidssector 

Volgens de werkkamer moeten 275 garantiebanen in de sector overheid+ onderwijs gerealiseerd zijn 

in Twente. Op basis van de werkgelegenheid in diverse overheidsinstellingen in Twente zijn deze 

banen in de overheidssector toegedeeld. Als uitgangspunt is genomen het aantal arbeidsplaatsen in 

de sector (peildatum 1-4-2013), zoals opgenomen in de werkgelegenheidsstatistieken bij Kennispunt 

Twente.  

 

Hieruit blijkt dat er in de sector overheid + onderwijs bijna 30.000 mensen werkzaam zijn. Daarop is 

een percentuele verdeling losgelaten. Daar komt uit dat 20% van de werkzame personen bij de 

gemeentelijke overheid werkzaam zijn en 61% in het onderwijs. 

 

 Branche   275 

 Gemeenten 6.074 20% 56 

 Waterschappen 441 1% 4 

 Justitie 455 2% 4 

 Politie 1.632 5% 15 

 Brandweer 344 1% 3 

 Soc verz (UWV) 853 3% 8 

* Overige 1.721 6% 16 

 Onderwijs 18.296 61% 169 

 Totaal 29.816   

* RDW, Belastingdienst, Douane, Regio Twente, DUO, KvK 

 

 

Het Werkplein Twente werkt een nader plan van aanpak uit voor het invullen van de garantiebanen 

in de diverse sectoren. Dit plan bevat in ieder geval een beschrijving van de kenmerken van de 

personen die behoren tot de doelgroep van arbeidsbeperkten in de subregio. Tevens bevat het een 

analyse van de bedrijven waar vacatures voor deze personen bestaan of kunnen worden gecreëerd. 

Denk aan de inzet van social return on investment en aan banencreatie via bijvoorbeeld jobcarving. 

Tenslotte staan de afspraken over de wijze van aanlevering en bemiddeling van die personen er in. 

 

Het plan van aanpak geeft zo concreet mogelijk aan op welke wijze matches van arbeidsbeperkten op 

garantiebanen tot stand zullen komen. Denk aan acties om werkgevers enerzijds te motiveren om 

mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen en anderzijds om de daadwerkelijke plaatsing zo 

soepel mogelijk te laten verlopen.  

 



10 

 

Voorstel: Het Werkplein Twente werkt de nadere regionale uitwerking van invulling garantiebanen in 

plan van aanpak.  

Opdracht: Een regionale werkgroep krijgt de opdracht om de nadere invulling van garantiebanen in 

Twente nader uit te werken in een plan van aanpak.  

 

7. Instrumenten 

In Twente zijn een aantal instrumenten beschikbaar voor werkgevers beschikbaar. Gemeenten en 

UWV werken met dezelfde instrumenten.  Het gaat daarbij om de volgende instrumenten. 

 

 Proefplaatsing 

 Jobcoach 

 No Risk Polis 

 Loonkostensubsidie (gemeente) 

 Loondispensatie (UWV) 

 Loonwaardebepaling 

 Werkplekaanpassingen 

 Premiekorting jongeren 

 Premiekorting ouderen en arbeidsgehandicapten 

 

De nadere omschrijving van deze instrumenten komt in de ‘Instrumentenkoffer’.  Deze is nog in 

ontwikkeling vanwege de landelijke discussies over de exacte inhoud van de instrumenten.  

 

8. Samenwerkingsverbanden  

Naast de werkgevers en ondernemers (potentiële klanten en bestaande klanten) die binnen de markt 

opereren en waar de accountmanagers  actief mee werken, zijn er ook andere actoren die van belang 

zijn in onze werkwijze:  

 Afdelingen binnen de gemeenten die Social Return on Investment inzetten.  

 Afdeling Economische Zaken in het bijzonder, hun bedrijfcontactfunctionarissen hebben een zeer 

uitgebreid netwerk dat ook bruikbaar is voor ons.  

 SW-bedrijven die met hun specifieke kennis en expertise van arbeidsgehandicapten kunnen 

ondersteunen in de begeleiding van de doelgroep én het ontzorgen van de werkgevers. 

Bijvoorbeeld Extend van SOWECO.  

 Andere regionale en provinciale projecten waar het Werkplein op aan kan sluiten om synergie te 

creëren in de regio.  

 Uitzendbureaus hebben de kennis, expertise en ervaring om creatief mensen aan het werk te 

helpen. Ze zijn een goede partner om mensen met een kortere afstand tot de arbeidsmarkt te 

plaatsen en beschikken over uitgebreid netwerk van werkgevers in de regio en daarbuiten.  

 De onderwijsinstellingen zijn essentieel om de juiste mensen op de juiste plek te leveren.  

 

Aanvullende initiatieven  van derden 

Regelmatig ontvangen wij projecten en initiatieven voor het versterken van de arbeidsmarkt. 

Uitgangspunt is dat de werkgeversbenadering voor deze projecten plaatsvindt via het Werkplein 
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Twente. Elke Werkpleinlocatie levert contactpersonen aan voor dergelijke projecten. We voorkomen 

zo dat een nieuwe werkgeversbenadering ontstaat vanuit de verschillende projecten. 

 

 

9. Acties in 2015 

Het Werkplein Twente organiseert – in aanvulling op de reguliere werkzaamheden - verschillende 

evenementen en activiteiten om werkzoekenden en werkgevers aan elkaar te verbinden. Daarvoor is 

ook voor 2015 een communicatiekalender opgesteld: zie bijlage 5.  

 

De activiteiten vinden veelal plaats op de Werkpleinlocaties, maar ook bij evenementen, 

bijvoorbeeld de Military. De communicatiekalender is dynamisch: lopende het jaar kunnen partners 

nieuwe activiteiten toevoegen. Het Werkplein Twente beheert de communicatiekalender.  

 

Voorstel: Beheer communicatiekalender digitaliseren via een Intranet voor het Werkplein Twente en 

coördinatie hiervan bij één persoon neerleggen.  

 

Opdracht: Managers Werkpleinlocaties organiseren een digitale toegang voor de 

communicatiekalender en benoemen één persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering en het 

beheer van de kalender.  
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