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Plan van aanpak 2014 Werkplein Twente, “De Gieterij” 
 
Aanpak 
Dit plan van aanpak is tot stand gekomen als gevolg van de opdracht van het bestuurlijk overleg van 
30 september  2013 en in uitgebreide samenspraak met de uitvoering: een gespreksronde langs de 
medewerkers en (soms) hun leidinggevenden, een behandeling binnen het beleidsoverleg  en het 
afdelingshoofdenoverleg en  een analyse van de komende uitdagingen en wetgeving. 
 
Participatiewet. 
Het plan van aanpak 2014 en de daaropvolgende “stip op de horizon” kan niet los gezien worden van 
de waarschijnlijke invoering van de Participatiewet  op 1-12015. Het jaar 2014 heeft dan ook 
noodgedwongen het karakter van de voorbereiding daarop, terwijl tijdens de verbouwing de winkel 
wijd open moet blijven. Zonder een heel exposé van de Participatiewet te geven (die met nog vele 
onzekerheden omgeven is) kan wel een aantal ontwikkelingen geschetst worden die de 
werkzaamheden op het Werkplein en de samenwerking tussen o.m. gemeenten, SW en UWV raken. 
 
1.Er komt een regionaal werkbedrijf. De gemeenten zijn in “de lead”. Overleg vindt plaats tussen 
sociale partners. Het regionaal werkbedrijf lijkt  vooral een virtueel bedrijf waarin regionale 
afstemming plaatsvindt over de uitvoering en instrumenten van de Participatiewet. Het regionaal 
werkbedrijf heeft tot taak de te gebruiken loonwaarde-bepaling vast te stellen, de garantiebanen die 
de werkgevers beschikbaar stellen te vullen en eventueel het nieuwe beschut werken te organiseren. 
Over de precieze afbakening van de doelgroep van de Participatiewet vindt nog overleg plaats binnen 
de zgn. Werkkamer. Zeker is dat de bestaande wajongers “met arbeidsvermogen” onder 
verantwoordelijkheid van de gemeenten/het werkbedrijf zoveel mogelijk geplaatst moeten worden 
bij reguliere werkgevers. Dat betekent dat in de werkgeversbenadering deze doelgroep (en het 
daarbij behorend instrumentarium) moet worden meegenomen. Met UWV worden in 2014 
afspraken gemaakt hoe de werkgeversbenadering daaraan wordt aangepast. 
 
2.Het recht op Wajong blijft alleen gelden voor diegenen die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt 
zijn. De toegang tot de Wsw wordt afgesloten. De mensen- met arbeidsvermogen  die voorheen 
onder de wajong vielen alsmede de voorheen Wsw-geïndiceerden, vallen nu onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeenten. Dat geldt voor de uitkering als re-integratieverplichting. Dat 
betekent dat –na herbeoordeling- een grotere groep zich zal melden bij c.q. overgedragen wordt 
naar  de gemeenten voor ondersteuning naar werk.  
 
Consequenties voor het Werkplein en plan van aanpak 
1.Uitgaande van de aanname dat per 1-1-2015 een groep wajongers met arbeidsvermogen onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeente gaat vallen en dat op grond van het Herfstakkoord in 2015 
UWV al in 2014 een extra aantal wajongers op de zgn. garantiebanen moet plaatsen zal de te 
plaatsen doelgroep (en dus het aantal geschikte –speciale- vacatures) groter worden. Dit gegeven 
moet tijdig in het plan van aanpak opgenomen worden. 
2.Afhankelijk van landelijke en regionale besluitvorming over de invulling van het regionaal 
werkbedrijf zullen werkwijzen en instrumenten nog meer regionaal op elkaar afgestemd moeten 
worden. Ook moet rekening gehouden worden met toetreding van de gemeente Haaksbergen.  
Daarbij kunnen er raakvlakken zijn met de overige transities, passend onderwijs en entree-opleiding 
op het ROC. 
3.Deels los van de invoering van de participatiewet zal in de loop van 2014 geagendeerd moeten 
worden of de nu gehanteerde netwerksamenwerking kan blijven bestaan of dat er een andere 
entiteit moet worden gekozen met bijbehorende resultaatverantwoordelijkheid. Tevens een nadere 
afbakening van het begrip leerwerk-plek en de rolverdeling tussen ROC en SWB. 
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4.Dit maakt dat dit plan van aanpak een dynamisch document is dat halverwege 2014 geactualiseerd 
wordt op grond van de dan bekende wetgeving en regionale afspraken. In elk geval is er de wens om 
op sub-regionaal niveau zoveel mogelijk samen op te trekken. 
 
Overige ontwikkelingen. 
-Per 1-7-2014 zal naar alle waarschijnlijkheid de WWB met een aantal aanscherpingen uitgebreid 
worden. Deze wijzigingen hebben invloed op de rechten en plichten van WWB-ers èn de 
dienstverlening op het Werkplein. Wij streven hierbij naar een uniforme aanpak van de gemeenten 
Hengelo, Borne, Hof van Twente en nodigen de gemeente Haaksbergen aan te sluiten. 
 
In het onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zullen er miv schooljaar 2014-2015 veranderingen  
plaats vinden m.b.t.  de opleidingen op niveau 1 en 2. De entree opleiding zal ingevoerd worden. 
Daarnaast biedt het ROC van Twente een aantal brede en arbeidsmarkt relevante opleidingen aan 
voor (jong) volwassenen in de branches die vanuit TWAM 2020 zijn aangegeven als kansrijke 
sectoren.  
Het scholingsplicht team, een samenwerking van de Twentse gemeenten en het onderwijs is in 2013 
gestart en kent vanuit het werkplein Hengelo nog onvoldoende aanmeldingen.  
 
 
Stip op de horizon: Het werkplein blijft het samenwerkingsverband tussen gemeenten UWV en SW 
om de werkgeversbenadering te organiseren, ook en juist voor de nieuwe doelgroepen onder de 
participatiewet (vanaf 2015). De missie is het helpen van werkgevers bij het plaatsen van mensen uit 
de doelgroep Participatiewet. Dat betekent:  gerichtheid op werk in plaats van op een uitkering  en 
het inzetten van instrumenten (bij werkgevers) om het werk voor de doelgroep mogelijk te maken. 
 
Visie 
“Daarbij kennen we de werkgevers en zij kennen ons. We gaan ook uit van de eigen kracht en 
verantwoordelijkheid van de kandidaat en werkgever. Wij ondersteunen waar nodig en gewenst. We 
doen dit met een zakelijke instelling, gedreven en met passie.  
Wij werken samen vanuit een zakelijke insteek en daaronder verstaan we dat we elkaar houden aan 
afspraken. We handelen integer, respectvol en eerlijk. Onze medewerkers werken met gevoel voor 
politieke verhoudingen.  
 
Het team dat zich bezig houdt met de werkgeversbenadering is verantwoordelijk voor acquisitie van 
banen, werkervaring- en stageplekken. Er moet een werkwijze ontstaan die een eind maakt aan de 
versnippering binnen de werkgeversbenadering. Uitgangspunt hierbij is het principe dat lokaal 
gebeurt wat lokaal kan en regionaal wat regionaal moet. De verbinding tussen overheid, 
ondernemers en onderwijs wordt verder geprofessionaliseerd” 
 
Dit leidt tot het volgende plan van aanpak 2014. 
 
Structuur en dagelijkse werkzaamheden. 
 
Wij houden tot minimaal eind 2014 vast aan de netwerkstructuur. Er zijn 3 teams: 
“werkgeversbenadering” , “matching”, en “poortwachter-voorlichting”.  Voor alle teams wordt een 
eerst verantwoordelijke  aangewezen. De overall coördinatie wordt gevormd door het kernoverleg 
met als eerst aanspreekbare de primus inter pares.  In het kernoverleg worden de operationele 
besluiten genomen, werkzaamheden verdeeld onder de teams en de “opdrachten” uit beleidsoverleg 
en bestuurlijk overleg uitgevoerd. Tevens regelt het kernoverleg de vertegenwoordigende 
werkzaamheden. Het “groot overleg” is een driewekelijks overleg dat het karakter heeft van een 
vacatureoverleg  (wat is opgehaald, welke projecten zijn er en welke kandidaten zijn nodig, hoe 
werken de systemen) Bezien wordt of dit naar een frequentie van drie weken kan. Als WBS goed 



3 
 

functioneert, moet dit mogelijk zijn. Door voor deze structuur te kiezen kan er efficiënter  gewerkt 
worden en hoeft niet iedereen zich met alles te bemoeien. 
Voor wat betreft de bestuurlijke aansturing: zie jaarverslag 2013. 
 
Werkgeversbenadering. 

1. Stabilisatie van een aanspreekbaar  “vast” team werkgeversbenadering, bestaande uit 8-10 
mensen. Dit team heeft tot taak de werkgeverscontacten verder uit te bouwen, nieuwe 
contacten aan te boren en de geworven vacatures en projecten op een juiste manier onder 
de werkcoaches te verdelen. Dit team is vacature-eigenaar en vult en beheert WBS. 
Aanspreekbaar en verantwoordelijk  voor dit team is: Arnoud Berghuis (SWB) 

2. Dit team is in persoon  2 x 10 dagdelen aanwezig en beschikbaar voor werkgeverscontacten 
en vacature-informatie. In totaal is beschikbaar 230 uur:  80 uur aanwezigheid Werkplein;  
150 uur extern werkgeversbezoek 

3. Het werkgeversteam stelt een nieuw marktbenaderingsplan op gericht op de kansrijke 
sectoren en in overleg met UWV ook reeds gericht op kansrijke sectoren voor de nieuwe 
doelgroep wajongers. (gereed 1 maart 2014) 

4. Het aantal te werven vacatures/projectplaatsen op basis van dit marktbenaderingsplan  is 
voor dit team voor 2014: 1000. In regionaal verband worden afspraken gemaakt over de 
werkgeversbenadering en kansen in Duitsland. 

5. Het team maakt vanuit WBS-managementinformatie tool kwartaal rapportages over de 
geworven vacatures/projectplaatsen. 

6. Het team maakt in overleg met Werkplein Twente ( S.Nijhuis) een communicatieplan voor 
2014 afgestemd op de uitingen in de regio en voert dit uit. (regie: Werkplein Twente) 

7. Het team organiseert in 2014 minimaal 5 projecten (werkgeverslunches, speeddates) onder 
leiding van een coördinator en met een divers samengesteld team. 

8. Het team brengt opleidingsbehoefte m.b.t. acquisitie in beeld 
 
Matching van werkzoekenden. 

1. Aanwijzen van een aanspreekbaar “vast” team werkcoaches, bestaande uit 6-8 mensen. Dit 
team heeft tot taak vanuit een nader vast te stellen case-load (trede 5,6, toekomstig wajong) 
voor de opgehaalde vacatures “matchbare” kandidaten aan te leveren. Aanspreekbaar en 
verantwoordelijk voor dit team: Miranda Groothuis (Gemeente Hengelo). 

2. Dit team is 1 x 10 dagdelen aanwezig en beschikbaar voor werknemerscontacten 
(klantcontacten). In totaal beschikbaar:  110 uur; 40 uur aanwezigheid op werkplein; 70 uur 
voor klantgesprekken  en groepsactiviteiten. (c.v. opstellen, workshops solliciteren) 

3. Het aantal te plaatsen mensen op de vacatures is cumulatief: 
-ww-langer-dan 3 maanden:  234 
-ww-langer dan 3 maanden 55+ 95  
-wajong    48 
-WAO/wia/wga    4/11 
-(pawa gesprekken   56) 
-wwb (3 gemeenten)   190 
-wwb vanuit swb   120 
-zelfstandigheid   20 
 
Totaal cumulatief   722 
De werving, registratie en plaatsing van leerwerkplekken alsmede rolverdeling vergt nog 
nader overleg. (afgerond voor 1 maart 2013) 

4. Het team maakt vanuit Sonar/WBS-managementtool kwartaalrapportages 
5. Het team zorgt in overleg met de klantmanagers voor een juiste werving en selectie op de 

uitgezette vacatures. Daartoe onderhouden zij nauw contact met de klantmanagers. 
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6. Het team organiseert in 2014 minimaal 5 gezamenlijke projecten gericht op 
werkzoekenden(bijv. McDonalds, flensmonteurs e.d.) onder leiding van een coördinator en 
met een divers samengesteld team. 

7. Het team brengt de opleidingsbehoefte (werkcoach) in beeld. 
8. Er wordt i.o.m. afdelingshoofden een strakke werkinstructie opgesteld. 

 
Poortwachtersfunctie. 

1. Deze poortwachtersfunctie bestaat uit drie voorlichtingen aan werkzoekenden (max-ww-
ers, < 27 en > 27 )  

2. De poortwachtersfunctie/workshops wordt in eerste instantie uitgevoerd door  3-4 
medewerkers van de gemeente Hengelo, aangevuld met de communicatiemedewerker 
en de voormalig jongerencoach. Aanspreekbaar en verantwoordelijk voor dit team: 
Marian Spaltman (Hengelo) 

3. Er wordt een aanspreekbaar team van voorlichters/klantmanagers gevormd van 3-4 
mensen die de voorlichtingen en de opvolging verzorgen. Hiervoor is per week 40 uur 
beschikbaar. 

4. De voorlichtingen vinden plaats voor deelnemers uit Hengelo, Borne en Hof. De 
voorlichting is vooral gericht op personen die zich gemeld hebben bij de drie gemeenten 
en (nu of straks) geconfronteerd worden met de vier weken zoektijd. De voorlichting is 
gericht op het verkrijgen van werk en welke “opdrachten” verricht moeten worden in de 
vier weken zoektijd. Er wordt gekeken naar het aanbieden van een digitale werktool 
(bijv. LDC, e-portfolio). Tevens wordt ingegaan op de rechten en plichten bij een 
uitkering.  

5. Onderdeel van de voorlichtingen aan <27 maakt deel uit: de doorverwijzing naar 
leerwerkloket i.v.m. de scholingsplicht. De rol van scholing en ROC daarin (leerwerkloket, 
STIP) wordt nadrukkelijker gepresenteerd. Het leerwerkloket participeert  in regionale 
leerwerkarrangementen die voortkomen uit de werkgeversbenadering, initiatieven 
vanuit de werkgevers, sectorplannen, TWAM 2020 en presenteert deze in de 
voorlichting/doorverwijzing. 

6. Het team zorgt in samenwerking met Voorlichting voor een meer  aansprekender 
presentatie (filmpje, social media) gericht op het zoeken naar werk. 
Het team zorgt voor een “opvolging” door korte check te maken ivm de c.v.’s  en 
doorverwijzing naar eigen initiatief (vacaturesites en fysieke vacatures). Daartoe zijn na 
afloop van elke voorlichting in elk geval 3 werkcoaches/voorlichters aanwezig voor 
individuele doorverwijzing en “opdrachten voor de vierweken termijn”. 

7. Het team maakt een adequate aan- en afwezigheidregistratie en overlegt over deze 
aanwezigheid met RMC. 

8. Omdat wij de inzet van onderwijs van belang vinden voor de doelgroep willen we voor 
2014 concreter scholing inzetten: 
aanmeldingen bij scholingsplichtteam                   50 kandidaten 
aanmeldingen voor advies rondom de inzet van scholing in de meest brede zin,  
de zgn ' Leerstraat' bij het Leerwerkloket              200 kandidaten 
( van educatie tot en met niveau 4/5) 

 

 
Beleidsoverleg. 

1. Het beleidsoverleg bestaat uit de beleidsmedewerkers van de “leverende organisaties” 
aangevuld met een vertegenwoordiger uit het kernoverleg. 

2. Het beleidsoverleg heeft tot taak het afstemmen van de instrumenten en werkwijzen op 
aangeven van de uitvoering 



5 
 

3. Het beleidsoverleg heeft tot taak het regionaal afstemmen (ism sectorhoofden) van de 
instrumenten en werkwijzen op regionaal niveau (arbeidsmarktregio). 

4. Het beleidsoverleg heeft tot taak om de repercussies van de invoering van de P-wet, de 
WWB-maatregelen en de aansluiting op het gebied van onderwijs op uitvoeringsniveau te 
begeleiden en te borgen.) 

 
Bezetting en aanwezigheid. 
De ervaringen van 1 jaar hebben geleerd dat voor een efficiënte werkwijze het noodzakelijk is “in te 
dikken en uren uit te breiden”.  De volgende uren-omvang per week  is beschikbaar voor Werkplein-
werkzaamheden. 
      wk 
Hengelo   2 fte  80 6 personen 
Hengelo ex SSB   0,7 fte  28 1 persoon 
Hengelo voorlichting  0,3 fte  12 2 personen 
Hengelo ex all.st. ouders 0,8 fte  32 1 persoon 
Borne    1,5 fte  56 1,5 persoon 
Hof    1,5 fte  56 1,5 persoon  
SWB    1,3 fte  48 3 personen  
UWV    3 fte +vac 120 4 personen (uitsluitend w.geversservicepunt) 
ROZ    0,25 fte  10 2 personen (voorlichting zelfstandigheid) 
 
Totaal beschikbaar     442 Deze uren worden als volgt verdeeld: 
 
Werkgeversbenadering: 
UWV     120 
Hengelo    52 
Borne     20 
Hof     28 
SWB     48 
       268 
Coördinatie  
Borne     16  16 
(administratie    32  (32) 
 
Matching 
UWV     0 
Hengelo    56 
Borne     20 
Hof     28 
SWB     - 
       104 
Poortwachter 
Hengelo    54  54 
De gemeentelijke medewerkers hebben allen de matchingsfunctie. Daarnaast elk een toegevoegde  
“specialisatie”: werkgeversbenadering of poortwachtersfunctie. De medewerkers van UWV hebben 
uitsluitend een functie op het gebied van werkgeversbenadering. De SWB-medewerkers van de afd. 
Werkgeversdienstverlening houden zich uitsluitend bezig met werkgeversbenadering. De 
medewerkers van ROZ  uitsluitend met informatie, advies en voorlichting richting zelfstandigheid.  
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Aanwezigheid. 
Er is gerekend met 5 -6 poortwachter-voorlichtingsbijeenkomsten, waar steeds 2 mensen aanwezig 
zijn. Na afloop van deze bijeenkomsten zijn minimaal 2 matchers aanwezig.  De rest van de bezetting 
wordt zo ingeregeld dat er steeds 3 matchers/werkgeversbenaderaars aanwezig zijn. De 
administratie is 32 uur, 4 dagen aanwezig. Er wordt maandelijks een aanwezigheidsrooster en 
voorlichtingsprogramma gemaakt door de administratie i.s.m. de partners 
 
Financiën. 
De kosten van huisvesting e.d. bedragen plm. 25.000 per jaar. Deze worden naar rato van het 
bestand per 31-12-2013 door de gemeente Hengelo verdeeld onder de deelnemende gemeenten. De 
administratieve ondersteuning kost rond de 13.000 per jaar; deze wordt verdeeld onder SWB en de 
drie gemeenten. In de begroting van de gemeente Hengelo is vanuit het P-budget ook een bedrag 
opgenomen voor communicatie. Op regionaal niveau moet nog een verdeling worden 
overeengekomen (op werkplein niveau Twente). 
 
Lijnverantwoordelijken 
De directe lijnverantwoordelijkheid voor de medewerkers bij de gemeenten voor wat betreft hun 
werkzaamheden op het Werkplein ligt bij het hoofdenoverleg o.l.v. Peter Lage Venterink 
(deelnemers: Nico Hulsebos, Peter Lage Venterink, Gerard Hommels). De lijnverantwoordelijkheid bij 
SWB, ROZ en UWV is daar intern belegd. 
 
Communicatie 
Los van de gezamenlijke communicatie vanuit Werkplein Twente (zie onder kopje 
Werkgeversbenadering pt 6) verdient de communicatie richting partners, werkgevers, 
werkzoekenden  vanuit het samenwerkingsverband  op Werkplein Twente, locatie Gieterij ook 
aandacht. Deze communicatie richt zich op: 
-regionale/lokale werkgevers 
-werkzoekenden uit de doelgroepen Wajong, WW, WSW, WWB, straks Participatiewet. 
-de deelnemende organisaties 
-de colleges/raden c.q. besturen van de samenwerkende partners. 
-overige vestigingen Werkplein Twente 
Dit krijgt vorm in een aparte paragraaf van het eerder genoemde communicatieplan.  
 
Vastgesteld in bestuurlijk overleg d.d. 18-12-2013 
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