
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  28 januari 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  Hans Tadema, Werk, inkomen en zorg  

Onderwerp:  Werkplein Twente, locatie De Gieterij 

 

1. Aanleiding 

Eind 2012 heeft het UWV het Werkplein aan de Deldensestraat in Hengelo gesloten en de 

werkzaamheden ondergebracht bij het Werkplein in Enschede. Deze beslissing van het UWV 

hebben de gemeenten Borne, Hengelo en Hof van Twente doen besluiten om per 17 december 

2012 met een eigen Werkplein verder te gaan. Dit Werkplein is gevestigd op de locatie van het 

ROC van Twente , De Gieterij 200 in Hengelo. 

Naast de 3 gemeenten participeren ook de SWB, ROZ Twente, ROC van Twente en het UWV in 

het Werkplein.  

In de regio Twente is inmiddels bestuurlijk overeengekomen dat Werkplein Twente wordt vorm-

gegeven op 3 sub-regionale locaties, te weten Enschede, Almelo en Hengelo (De Gieterij). 

2. Inhoudelijke mededeling 

In het Jaarverslag over 2013 wordt o.a. verslag gedaan van de organisatiestructuur van het 

Werkplein en de stand van zaken m.b.t. de werkgeversbenadering en de dienstverlening aan 

werkzoekenden. Ook wordt een beeld geschetst hoe het Werkplein er op 31 december 2013, 

ruim een jaar na de start, voor staat. Het jaarverslag is 18 december 2013 vastgesteld in het 

bestuurlijk overleg, bestaande uit de wethouders Sociale Zaken van de 3 gemeenten en de 

managers van alle deelnemende partijen.  

 

In het plan van aanpak voor 2014 wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op het 

terrein van Sociale Zaken die van invloed zij of worden voor de uitvoering van de werkzaam-

heden op het Werkplein. Verder wordt o.a. ingezoomd op de dagelijkse werkzaamheden. Voor 

de onderdelen werkgeversbenadering en matching van werkzoekende zijn concrete prestatie-

afspraken vastgelegd. 
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3. Conclusie 

Voor kennisgeving aannemen. Waarbij opgemerkt, dat het Werkplein locatie De Gieterij is 

geslaagd  in haar opzet een actieve rol te vervullen in de ketensamenwerking en op het gebied 

van de gezamenlijke werkgeversbenadering. Dit heeft in 2013 geleid tot een prima resultaat 

daar waar het gaat over de bemiddeling van werkzoekenden naar regulier werk. 

 

 

 

 

 


