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Voorwoord 

Lange tijd is er in Oost-Groningen gehoopt en wellicht verwacht dat de oplossing, de goede tijding, 
van buiten zou komen. Liefst vergezeld van flink wat geld. Verandering echter begint altijd bij de 
eigen kracht. Die eigen kracht moet in het gebied hervonden, gewaardeerd en ontwikkeld worden. 
Hulp van buiten is zeker nodig, maar heeft echt alleen maar zin wanneer in Oost-Groningen zelf 
bestuurders, leiders van maatschappelijke en private ondernemingen, professionals, organisaties en 
inwoners elkaar kennen, opzoeken, waarderen, gunnen, steunen en samenwerken.  

 

Primair dus op basis van eigen kracht moet Oost-Groningen zijn potentie en vitaliteit hervinden en 
inzetten, en zo een inclusieve en toekomstbestendige samenleving worden. Een samenleving waar 
niemand wordt afgeschreven en waar iedere inwoner betekenis heeft voor het grotere geheel. Een 
samenleving waar stelselmatig wordt gekeken naar en gehandeld vanuit waarden, mogelijkheden, 
talenten, capaciteiten en middelen van mensen, organisaties en plekken.  

 

Hiervoor is veel meer nodig dan de vijf projectvoorstellen die werkgroepen in de afgelopen maanden 
op verzoek van de commissie hebben opgesteld, en die onderdeel uitmaken van voorliggend 
adviesrapport. Deze voorstellen zijn op hun best - maar het belang hiervan kan niet worden 
onderschat -  een veelbelovend beginpunt van een opwaartse beweging, waarbij dan tevens voorzien 
moet gaan worden in bepaalde voorwaarden. 

 

Voor structurele en fundamentele verandering echter is een gebiedstrategie nodig, gebaseerd op een 
analyse van wat er in het gebied knelt, gaande en mogelijk is. Een gebiedsstrategie wil zeggen dat er 
een gezamenlijke opvatting bestaat welke maatschappelijke vraagstukken de komende jaren extra 
aandacht moeten krijgen, dat er een gedeelde visie is op de interventies en maatregelen die 
noodzakelijk zijn om deze vraagstukken verder te brengen, en dat er commitment is van alle 
relevante partijen om zich  voor meerdere jaren te verbinden aan het behalen van deze resultaten. 

 

De commissie hoopt van harte dat u, bestuurders, leiders en professionals van gemeenten, 
maatschappelijke en private ondernemingen in Oost-Groningen vanuit eigen kracht en gezamenlijke 
mogelijkheden gaat kijken en handelen. Zet de ‘knop’ van het oude denken definitief om en ontketen 
een positieve beweging van vernieuwing en samenwerking die niet meer stopt.   

 

De toekomst van Oost-Groningen ligt in uw handen!  

 

Jan van Zijl, Hannie te Grotenhuis, Titia Siertsema en Riet de Wit
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I.  Opdracht en werkwijze van de commissie 
 
Opdracht 
In het najaar van 2014 heeft de commissie opdracht gekregen voor een advies in twee delen. 1 Het 
eerste deel betrof de herstructurering van de sociale werkvoorziening, en dit mondde in februari 
2015 uit in het Akkoord van Westerlee. De uitvoering van dat akkoord is inmiddels in gang gezet. 
 
Maar de herstructurering van de sociale werkvoorziening heeft alleen maar kans op duurzaam succes 
als tegelijkertijd de werkgelegenheid in Oost-Groningen toeneemt en de economische veerkracht van 
het gebied verbetert. Daarover gaat dan ook deel twee van de opdracht van de commissie.  
 
De commissie heeft in overleg met haar opdrachtgever, de provincie Groningen, haar werkwijze zo 
ingericht dat niet de totstandkoming van het advies hoofddoel was, maar het tot stand brengen van 
een beweging van samenwerking en goede initiatieven in het gebied zelf. Het document dat nu voor 
u ligt is daarvan het verslag.  
 
Dit betekent dat de inhoud van het voorliggende rapport niet door een commissie op afstand is 
bedacht, maar de inhoud is naar voren gebracht in en tot stand gekomen via een intensieve dialoog 
met bestuurders, leiders en professionals van overheid en organisaties in de regio. Evenmin is het 
rapport een plan voor het scheppen van zo en zo veel banen of een kant-en-klaar recept voor 
economische structuurversterking. Het is de commissie steeds te doen geweest om het op gang 
brengen van een beweging, die partijen samenbrengt en in actie zet ten behoeve van het welzijn en 
de welvaart van de mensen in het gebied.   
 
Werkwijze 
Na afronding van deel één van haar opdracht, heeft de commissie in april 2015 een werkconferentie 
georganiseerd voor bestuurders, ambtenaren, vertegenwoordigers van onderwijs, werkgevers, 
werknemers en andere organisaties die van betekenis zijn om tot zinnige initiatieven te komen op 
het terrein van economie en werkgelegenheid. 
Voorafgaand aan die werkconferentie heeft de commissie prof. Jouke van Dijk en dr. Arjen Edzes 
gevraagd een analyse te maken van de sociaal-economische situatie en perspectieven in het gebied. 
Tijdens de werkconferentie hebben zij deze analyse gepresenteerd (zie bijlage 1). 
 
Op basis van deze – onderschreven - analyse hebben de deelnemers aan de werkconferentie zes 
thema’s geselecteerd om verder over na te denken en aan te werken, en werden zes werkgroepen 
samengesteld.  

o Werkgroep Aardbevingen 
o Werkgroep Landbouw 
o Werkgroep Zorg. 
o Werkgroep Recreatie en toerisme. 
o Werkgroep Duitsland. 
o Werkgroep Ondernemerschap. 

 
 

                                                           
1 De commissie is verzocht om een samenhangend en meerjarig plan van aanpak op te stellen met als doel het 
verhogen van de participatiegraad op de arbeidsmarkt. Daarbij werd zij gevraagd om al in het vroege voorjaar 
van 2015 te adviseren over de positie en toekomst van de sociale werkvoorzieningschappen.  Aansluitend zou 
zij dan over de verbetering van de economie en de werkgelegenheid in het gebied adviseren. 
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De werkgroepen hebben op 3 juli en 11 september de bevindingen en  resultaten van hun werk aan 
elkaar en de commissie gepresenteerd. In juli werd overigens besloten om de resultaten van de 
werkgroep ‘ondernemerschap’ onder te brengen bij het generieke deel van het advies van de 
commissie over randvoorwaarden. 
 
Vijf initiatieven 
Begin oktober hebben de overgebleven vijf werkgroepen een plan van aanpak ingediend dat is 
voorgelegd aan de onderzoekers Van Dijk en Edzes. De reacties en suggesties van Van Dijk en Edzes 
zijn vervolgens nog weer in de plannen verwerkt door de werkgroepen, en uiteindelijk heeft de 
commissie eind oktober vijf definitieve plannen van aanpak mogen ontvangen. Deze plannen zijn de 
start voor nieuwe initiatieven die de economie en werkgelegenheid in Oost-Groningen een impuls 
kunnen geven, en om die reden beveelt de commissie de voorstellen van harte aan. 
 
Voorwaarden 
Om mede met deze initiatieven een positieve beweging in Oost-Groningen tot stand te brengen, 
moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deels gaat het hierbij om betrekkelijk 
eenvoudige voorwaarden die door bijvoorbeeld de provincie of gemeenten  kunnen worden 
georganiseerd. Maar deels gaat het om voorwaarden die ingewikkelder zijn want van meer 
psychologische aard. Die kunnen niet georganiseerd worden, maar zijn het resultaat van verandering 
van mentaliteit, houding en gedrag. In het slothoofdstuk gaat de commissie uitvoerig op de 
voorwaarden in. 
 
Gebiedsstrategie 
De vijf plannen zijn niet dé oplossing voor de kwalitatieve en kwantitatieve mismatch op de 
arbeidsmarkt, en ze hebben dus ook niet de kracht om het gebied fundamenteel en structureel  te 
veranderen. Daarvoor is meer nodig, te weten een gebiedsstrategie waaraan gemeenten, provincie 
en andere maatschappelijke en private partijen zich jarenlang  willen verbinden. Die gebiedsstrategie 
moet er zeker komen. De commissie meent dat de vijf initiatieven tezamen met de voorwaarden, een 
basis kunnen vormen voor de ambitie en de wil om een gebiedsstrategie te formuleren én waar te 
maken. Later in het rapport doet de commissie aanbevelingen voor deze gebiedsstrategie. 
 
Leeswijzer 
In het voorliggende adviesrapport gaat de commissie allereerst in op de sociaal-economische situatie 
in Oost-Groningen. Ook komt zij daar terug op de noodzaak en mogelijke inhoud van een 
gebiedsstrategie. Aansluitend introduceert zij de vijf initiatieven die de economische kracht en 
werkgelegenheid in het gebied een impuls kunnen geven. Daarna wordt ingegaan op de 
voorwaarden voor welslagen van deze initiatieven en tot slot adviseert de commissie over de 
uitvoering.  
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II. Het beeld in Oost-Groningen 

Oost-Groningen heeft veel om trots op te zijn. Een rijke historie met regionale welvaart in landbouw 
en industrie. Aantrekkelijke dorpen en kernen. Unieke natuur, schone lucht en volop ruimte. Een 
landschap boordevol cultuurhistorie. De landbouw bepaalt nog steeds in belangrijke mate de 
economie. Daarnaast is er op het terrein van industrie en logistiek een behoorlijke bedrijvigheid. Er 
liggen goede fysieke verbindingen met het naastgelegen Duitsland. De Agenda van de Veenkoloniën 
verenigt verschillende partners die met name samenwerken ten behoeve van innovatie in de 
landbouw. Er zijn partijen zoals onderwijsinstellingen, het UMCG, LTO, private ondernemers, de 
provincie, de Arbeidsmarktregio, het ministerie van Sociale Zaken, het samenwerkingsverband Eems 
Dollard Regio die wat willen in Oost-Groningen: met de bouwsector, met healthy ageing, met 
Duitsland, met de sociale werkvoorziening, met wonen en leefbaarheid. In de omgeving ontstaat 
door de aanpak van de aardbevingsproblematiek grote dynamiek, waarvan ook Oost-Groningen kan 
profiteren.  
 
Maar Oost-Groningen heeft ook veel om zich zorgen over te maken. De sociaal-economische  en 
ruimtelijke dynamiek in het gebied is laag en lager dan in andere regio’s. De sociaaleconomische 
achterstand is bovendien tijdbestendig en hardnekkig. Daar zijn verschillende verklaringen voor. 
Verklaringen die te maken hebben met algemene trends en ontwikkeling in Nederland (en West-
Europa), maar die in perifere regio’s als Oost-Groningen harder neerslaan en grotere impact hebben 
dan in meer centraal gelegen regio’s.  Verklaringen die te maken hebben met unieke en specifieke 
gebiedskenmerken van Oost-Groningen. En verklaringen die te maken hebben met de wijze waarop 
in deze regio wordt bestuurd en samengewerkt.  
 
In dit hoofdstuk gaat de commissie nader op deze verklarende achtergronden in. Ook beschrijft zij de 
aanwezige kansen en mogelijkheden voor positieve gebiedsontwikkelingen. Hiervoor maakt zij 
dankbaar gebruik van de analyse die prof. Jouke van Dijk en dr. Arjen Edzes op verzoek van de 
commissie heeft gemaakt. Deze analyse is tijdens de startconferentie in april door alle toen 
aanwezige deelnemers herkend en bevestigd, en vormt daarmee de basis voor het werk dat door de 
betrokkenen in de afgelopen maanden is verricht. 
 
Een goede analyse van de sterkten en zwakten, kansen en mogelijkheden is van belang om de 
interventies en maatregelen te kunnen bepalen voor een positieve ontwikkeling. Daarmee wordt in 
feite een voorzet gegeven voor de eerder genoemde gebiedsstrategie. Aan het einde van voorliggend 
hoofdstuk licht de commissie toe wat zij onder een gebiedsstrategie verstaat en waarom een 
dergelijke strategie voor Oost-Groningen onmisbaar is. 
 
Algemene trends en ontwikkelingen 
Sinds de crisis van 2008 stagneert de economie en het economisch peil van 2008 is (nog) niet 
teruggekeerd. De crisis heeft de economie en de arbeidsmarkt bovendien versneld veranderd. 
Bepaalde werkgelegenheid, met name in het (lagere) middensegment, staat onder druk. 
Werkloosheid onder met name ouderen is toegenomen en blijft relatief groot. De economische 
herstructurering naar meer diensten gaat door. Er is sprake van een kennisintensivering en stijgend 
opleidingsniveau, maar ook zijn er 250.000 analfabeten en 1,5 miljoen laaggeletterden in Nederland. 
De ICT-revolutie en voortschrijdende digitalisering/ robotisering en verdergaande automatisering 
hebben ingrijpende gevolgen voor economie en arbeidsmarkt. Competentie-eisen (21st century 
skills) veranderen. Werkgelegenheid op MBO-2 en 3 niveau verdwijnt, en onzeker is wat er voor 
terug komt. Toenemende mobiliteit en het ‘nieuwe werken’ (migratie, pendel en wonen) zijn 
een gegeven. De arbeidsverhoudingen veranderen; er is sprake van meer flexibiliteit en 
tijdelijke contracten, een groeiend aantal ZZP-ers en de noodzaak van leven lang leren. Ondertussen 
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is het arbeidsmarktbeleid door het rijk naar gemeenten gedecentraliseerd; goede regionale 
samenwerking tussen gemeenten is daarbij onvermijdelijk en onmisbaar.  
 
Er is verder sprake van een voortgaande ruimtelijke uitsortering waarbij vooral (maar niet alleen) de 
landelijke en meer perifere gebieden te maken hebben met bevolkingskrimp, vergrijzing en 
ontgroening. Jongeren en hoger opgeleiden trekken naar de steden; ouderen en lager opgeleiden 
blijven achter. Dit zet voorzieningen onder druk en heeft grote invloed op de economische en 
sociaal-culturele dynamiek van de landelijke gebieden. Steeds meer scholen sluiten en de 
beroepsbevolking neemt af. 
 
In de provincie Groningen is bovendien nog een specifieke ontwikkeling gaande. Met name de regio 
ten noorden en ten westen van Oost-Groningen kampt met aardbevingen ten gevolge van de 
gaswinning, en de consequenties daarvan zijn nog lang niet te overzien. Wel is zeker dat er door de 
aardbevingen een grote vraag komt naar werknemers in de bouw en aanverwante sectoren. Ook op 
andere vlakken zal het programma van de Nationaal Coördinator Groningen nieuwe en gunstige 
dynamiek teweeg brengen in de omgeving van Oost-Groningen.  
 
Specifieke en unieke gebiedskenmerken 
Ligging 
Oost-Groningen is bijzonder door haar specifieke ligging. In verhouding ver afgelegen van Groningen-
stad en helemaal van de Randstad. Zij is als het ware ontkoppeld van de economische hoofd- en 
regionale structuur. Ze heeft een mogelijk voordeel door de grens met Duitsland, maar feit is dat de 
direct naastgelegen Duitse regio zo mogelijk nog dunner bevolk is dan Oost-Groningen.  
 
Economische dynamiek 
Het beeld is dat de landelijke trends en ontwikkelingen perifere grensregio’s harder treffen dan 
andere delen van het land, en Oost-Groningen zelfs in bijzondere mate. De regionale economische 
dynamiek in Oost-Groningen is één van de laagste in heel Nederland. Dit is onder andere terug te 
zien in de geringe ontwikkeling en het achterblijven van de werkgelegenheid in de regio. Zowel 
kwantitatief als kwalitatief is er een hardnekkige mismatch tussen vraag en aanbod op de regionale 
arbeidsmarkt. 
 
Economische veerkracht 
De veerkracht in het gebied om economische tegenslagen op te vangen is gering vergeleken met de 
rest van Nederland. Wanneer in de regio een groot bedrijf sluit of gevolgen van de economische 
crisis zich voordoen, lukt het Oost-Groningen minder dan andere regio´s om zich te herstellen. De 
zwakke sociaal-economische structuur is daar debet aan en wordt er weer verder door verzwakt: de 
geringe economische dynamiek in combinatie met een gemiddeld laag opleidingsniveau, hoge 
werkloosheid, uitkeringsafhankelijkheid en inactiviteit, de gemiddeld lage inkomens en armoede. 
Armoede en sociaal-maatschappelijke achterstand worden van generatie op generatie voortgezet. 
 
Krimp en vergrijzing 
Krimp en vergrijzing doen zich in Oost-Groningen in extra grote mate voor, alsmede de eerder 
genoemde ´ruimtelijke uitsortering´. Getalenteerde jonge mensen trekken weg; hoger opgeleiden en 
ondernemers zoeken hun heil niet in Oost-Groningen.  
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Kansen en mogelijkheden: gebiedsstrategie op basis van eigen kracht 
De ervaringen in de afgelopen decennia leren dat oplossingen niet van buiten komen. Oost-
Groningen zal vanuit eigen kracht en mogelijkheden een toekomstperspectief moeten zien te 
ontwikkelingen in de richting van een inclusieve en toekomstbestendige samenleving. Het zal daarbij 
alle beschikbare capaciteiten, kwaliteiten en potentie moeten inzetten. Daarbij zal de lokale overheid 
meer dan tot nog toe moeten sturen vanuit een gebiedsstrategie en moeten samenwerken. 
 
Gebiedseigen sterkten en kansen 
Oost-Groningen is uniek door gebiedseigen sterkten en heeft assets die meer dan tot nog toe kunnen 
worden benut: landbouw, natuur, water, ruimte, de ligging naast Duitsland.  
 
Oost-Groningen kent specifieke landbouwgronden voor grootschalige verbouwing en verwerking van 
zetmeel, suiker en zuivel. Deze sector biedt kansen voor ontwikkeling en nieuwe dynamiek. Het 
gebied heeft nog een behoorlijke industriële en logistieke sector.  
 
In Oost-Groningen kun je ruim wonen en kan een unieke woon- en verblijfsomgeving worden 
geboden. Hierbij wordt het gebied geholpen door het landschap, de natuur en zijn cultuurhistorie. De 
ligging aan de grens met Duitsland maakt Oost-Groningen perifeer maar biedt ook mogelijkheden om 
van de deze buur te profiteren. 
 
Op het terrein van recreatie en toerisme is Oost-Groningen nog een tamelijk onontgonnen gebied, 
maar het beschikt over vruchtbare kiemen of ‘grondstoffen’: Bad Nieuwe Schans, het cultureel 
erfgoed van de Veenkoloniën, de geschiedenis rondom Bourtange en Heiligerlee, rust, ruimte en 
natuur. Deze schat verdient daadkrachtige connaisseurs, die de ruimte en de middelen krijgen om de 
schat voor het gebied te laten werken. 
 
Krimp en vergrijzing zijn bedreigingen, maar bieden tevens kansen.  
Vergrijzing geeft een blijvende vraag naar zorg en dus naar mensen die zorg kunnen verlenen. 
Vergrijzing geeft een vervangingsvraag, die werkgelegenheid biedt aan werkzoekenden, starters of 
zzp-ers. Vergrijzing biedt de kans om koploper te zijn op het gebied van ‘healthy ageing’. Vergrijzing 
betekent inwoners die tijd hebben om te ontspannen en te recreëren. 
 
Krimp betekent de mogelijkheid om tot herstructurering en vernieuwing te komen. Door krimp 
ontstaat er druk op de woningmarkt en op voorzieningen, maar deze druk kan leiden tot 
herstructurering met nieuwe kansen en tot alternatieven die grote maatschappelijke participatie en 
gemeenschapsbinding teweeg brengen. 
 
De gevolgen van vergrijzing en krimp zullen ook zichtbaar worden op de arbeidsmarkt. Desondanks is 
er vooralsnog  een fors tekort aan arbeidsplaatsen voor de beroepsbevolking. De combinatie van 
deze factoren maken gerichte en samenhangende  inspanningen nodig. 
Uit onderzoek blijkt (zie ook de bijdrage van FNV  Werkgelegenheidsplan ‘Jong(er) voor Oud’ in de 
bijlage) dat er komende jaren sprake zal zijn, in heel Groningen, van een forse uitstroom op de 
arbeidsmarkt van werknemers die met pensioen gaan. Dit betekent dat er komende jaren een 
uitdagende vervangingsvraag aan de orde is in sectoren als industrie, vervoer en opslag, gezondheid 
en welzijn, onderwijs, enzovoort.  Krimp heeft tot gevolg dat op termijn de beroepsbevolking hard 
nodig is om deze vervangingsvraag in te vullen. Dat betekent dat er gericht geïnvesteerd moet 
worden  in diegenen die het nu nog niet lukt een plek te vinden op de arbeidsmarkt. Lukt het 
niet om deze vervangingsvraag in te vullen dan zal dit gevolgen hebben voor de 
economische dynamiek in het gebied.  
Oost-Groningen ligt formeel niet in het aardbevingsgebied, maar de reputatieschade die de 
aardbevingen geven raken ook Oost-Groningen. De aardbevingen brengen echter ook veel nieuwe 
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werkgelegenheid met zich mee. De vele en jarenlange werkzaamheden ten behoeve van herstel, 
versterking en verduurzaming van woningen en gebouwen staan daar garant voor.  
Om deze kansen op werk te pakken, zullen de mensen die in Oost-Groningen wonen moeten willen 
wennen aan de noodzaak van mobiliteit: voor dit werk zul je moeten reizen en voor dit werk zul je je 
moeten ontwikkelen. Hier liggen geweldige aanknopingspunten voor verandering en verbetering. 
Daarnaast zal het programma van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) in de omgeving een 
nieuwe dynamiek veroorzaken. De commissie verwacht dat het programma van de NCG in de 
omgeving gaat leiden tot verduurzaming van de gebouwde omgeving en de economie, tot een 
toekomstbestendig aanbod van met name onderwijs- en zorgvoorzieningen, en tot innovatie in de 
bouwsector. Sluit er als Oost-Groningen op aan, doe waar mogelijk mee, lever toe, kijk de kunst af, 
laat u er door inspireren. 
 
De overdracht van generatie op generatie van maatschappelijke achterstand maakt tevens dat er nog 
veel te winnen is bij de kinderen en jongeren die in Oost-Groningen opgroeien. De intergenerationele 
overdracht van lage opleidingen en lage inkomens zijn immers geen onveranderlijk gegeven. 
Wanneer vanaf de kleuterleeftijd kinderen worden gestimuleerd te dromen over hun toekomst, 
verwachtingen en ambities te hebben, talenten te ontdekken en te ontwikkelen is er bij komende 
generaties heel veel mogelijk. 
De commissie adviseert Oost-Groningen: kies voor de jeugd!  
In Oost-Groningen vallen 10.000 mensen onder de Participatiewet. Daar bovenop maken zo’n 4.500 
mensen gebruik van de WW.De sociaaleconomische problematiek van Oost-Groningen vereist veel 
maatregelen tegelijk: versterking van de economische dynamiek, van ondernemerschap, 
bereikbaarheid, van het scholingsniveau, het doorbreken van de generatie-werkloosheid, durf om te 
experimenteren, maar ook met volle kracht inzetten op de jongeren van Oost-Groningen.  
 
En tot slot willen we de bestuurscultuur en de cultuur van samenwerking als een uitdagende kans 
benoemen. Het vermogen van gemeenten om bestuurlijk en ambtelijk de handen voor lange tijd 
ineen te slaan voor bovenstaande maatschappelijke doelen is nog te beperkt. Er zijn te weinig 
vruchtbare werkrelaties tussen de gemeenten en maatschappelijke en private ondernemingen in het 
gebied. Men kent elkaar onvoldoende, men zoekt elkaar te weinig op, men weet onvoldoende wat 
men aan elkaar heeft, men is te weinig op de ander gericht. Ook hiervoor geldt: er is een wereld te 
winnen. Er liggen zoveel kansen voor het oprapen. Zie het potentieel aan samenwerking niet als een 
falen maar als een onbenutte, verborgen kracht die benut kan worden. Een gebiedsstrategie kan 
daarvoor het inspirerende kader vormen. 
 
Gebiedsstrategie 
De eigen kracht aanboren is niet: één lumineus idee of het ei van Columbus vinden. Nee, het is een 
gestaag en zeer langdurig inzetten op meerdere fronten tegelijkertijd, met alle partijen die er zijn. De 
onderzoekers Van Dijk en Edzes waarschuwden hun publiek in april 2015: “U heeft niet de luxe om te 
kunnen kiezen, u zult alles tegelijkertijd moeten aanpakken.” En daar is de commissie het hartgrondig 
mee eens.  
 
Oost-Groningen zal een gebiedsstrategie moeten formuleren die een inhoudelijk antwoord vormt op 
het geheel van uitdagingen die het gebied heeft aan te gaan. Deze liggen op het terrein van 
economie en arbeidsmarkt, maar net zo zeer op de terreinen van opgroeien en onderwijs, wonen, 
ruimtelijke kwaliteit, en de kwaliteit en toegankelijkheid van voorzieningen, gezond en gelukkig 
oud(er) worden, krimp. Het regionale woon- en leefbaarheidsplan is al een goede stap in de 
richting, alsmede de samenwerking in het verband van de Arbeidsmarktregio.  
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Een gebiedsstrategie betekent niet dat er wordt getornd aan de gemeentelijke autonomie of lokale 
verantwoordelijkheid. Integendeel. Gemeenten zijn juist als eerste aan zet en zouden er alles aan 
moeten doen om een gedragen gebiedsstrategie te formuleren. Een gebiedsstrategie wil wel zeggen 
dat er een gezamenlijke opvatting van gemeenten, organisaties en ondernemingen in Oost-
Groningen bestaat over de maatschappelijke vraagstukken die de komende jaren extra aandacht 
moeten krijgen, dat er een gedeelde visie is op de interventies en maatregelen die noodzakelijk zijn 
om deze vraagstukken verder te brengen, en dat er commitment is van alle relevante partijen om 
zich voor meerdere jaren te verbinden aan het behalen van deze resultaten.  Om deze reden pleit de 
commissie in haar slothoofdstuk voor een gecoördineerde aanpak. 
 
Dat gezegd hebbende, zijn er door betrokkenen in het gebied niettemin vijf thema´s gekozen 
waarmee zij willen beginnen. De commissie steunt hen hier voluit in, en verwacht dat deze vijf het 
begin kunnen zijn van een veel omvangrijkere beweging. 
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III. Vijf initiatieven 
 
Tijdens de werkconferentie in april 2015 hebben de deelnemende partijen zes thema’s geselecteerd 
die kansrijk zijn voor de economie en arbeidsmarkt. Met die thema’s is men in werkgroepen verder 
gegaan en voor vijf thema’s zijn concrete voorstellen gedaan voor nieuwe initiatieven. 
De voorstellen gaan uit van de eigen kracht van Oost-Groningen, en van de kansen die actuele 
ontwikkelingen bieden. Elk voorstel toont aan dat overheid, (maatschappelijk) ondernemers en 
onderwijs niet zonder elkaar kunnen. Deze drie partijen zijn minimaal noodzakelijk in het tot stand 
brengen van nieuwe impulsen voor economie en arbeidsmarkt. De kunst zal zijn om steeds van meet 
af aan gezamenlijk op te trekken waardoor de projecten niet van één partij zijn maar van alle drie. Op 
deze wijze ontstaat er van onderen op en zonder forceren veel samenwerking in het gebied.   
 
En die samenwerking is essentieel. Cruciaal voor het succes van de vijf projecten is dat gemeenten 
bereid zijn (ook hier zijn gemeenten aan zet!) alles te doen en bij te dragen wat in hun vermogen ligt, 
om de projectstart en voortgang te faciliteren en mogelijk te maken. Samenwerking tussen de 
gemeenten op gebiedsniveau is daarbij randvoorwaardelijk. Dit wordt ook keer op keer bevestigd 
door de bij dit advies betrokken partijen zoals sociale partners en vertegenwoordigers van het 
onderwijs. Er zijn in de afgelopen tijd geslaagde samenwerkingsvormen ontstaan zoals bijvoorbeeld 
bij de gezamenlijke Participatienota en de afstemming van werkzaamheden in de TDC's. De 
samenwerking kan echter beter. 
Tijdens de laatste bijeenkomst zeiden vertegenwoordigers van gemeenten dat de projecten goed 
moeten aansluiten bij wat er al in de verschillende gemeenten gebeurt. Natuurlijk, maar  de 
commissie zou dit standpunt graag willen omdraaien: gemeenten zorg ervoor dat u met grote 
belangstelling en nieuwsgierigheid betrokken bent en proactief mogelijk maakt wat voor de 
voortgang en het welslagen van de projecten gewenst is.  
 
De voorstellen zijn integraal als bijlagen achter in dit adviesrapport opgenomen.  
Hieronder worden de  bedoeling en aard van de voorstellen samengevat. Elk voorstel wordt voorzien 
van enkele aanbevelingen van de commissie.  
 
Korte ketens in de landbouw 
Het voorstel van de werkgroep landbouw baseert zich op de van oudsher krachtige landbouwsector. 
De werkgroep stelt echter ook dat deze sector kansen laat liggen en zich te sterk op ‘bulkproductie’ 
voor de wereldmarkt is gaan richten. De landbouwsector produceert nu nauwelijks voor de regionale 
markt, kan veel meer waarde voor de regio aan de producten toevoegen, en zou naar een circulaire 
economische keten kunnen streven waarbij zo min mogelijk restafval wordt nagelaten. Met dit 
voorstel beoogt de werkgroep de sector economisch krachtiger te maken, extra werkgelegenheid te 
creëren, en belasting van het milieu te verkleinen. Kern van het voorstel is de ontwikkeling en 
uitvoering van een pilot waarin rondom één productgroep een regionale voedselketen van productie, 
regionale waarde toevoeging, en consumptie wordt gebouwd. De pilot levert kennis en ervaring op 
die vervolgens gebruikt kan worden voor een verdere uitrol. 
 
Dit voorstel is kansrijk, ook omdat inmiddels een enthousiaste kring van mensen uit bedrijfsleven en 
onderwijs zich er omheen heeft geschaard, en heeft bij succes een strategische waarde voor de 
sector. De visie van de werkgroep past in een grotere trend naar lokalisering en verduurzaming. Het 
voorstel biedt zicht op een vernieuwende ontwikkeling en daarmee op een structurele versterking 
van de agri- foodsector, met positieve gevolgen voor de regionale werkgelegenheid. De commissie 
beveelt een spoedige doorontwikkeling van het voorstel aan en wil er tevens voor pleiten om in de 
organisatie en uitvoering van het project zoveel mogelijk aan te sluiten bij het 
samenwerkingsverband van de Agenda van de Veenkoloniën. Voorwaarde is wel dat ondernemers en 
andere direct belanghebbenden uit de gemeenten die geen onderdeel uitmaken van dit 
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samenwerkingsverband even goed toegang hebben tot en meegenomen worden in dit project. 
Daarbij denkt de commissie bijvoorbeeld aan landbouwondernemers in Oldambt en Bellingwedde en 
aan het Ommelander Ziekenhuis in Winschoten. Ook is voorwaarde dat het samenwerkingsverband 
Agenda van de Veenkoloniën alle ruimte maakt voor dit project en het optimaal faciliteert. 
 
Zorg: met nieuwe diensten de markt op 
De werkgroep Zorg constateert dat de snel toenemende vergrijzing in Oost-Groningen zal leiden tot 
een toenemende vraag naar zorgverleners. Maar door het veranderende zorglandschap verdwijnt er 
echter ook werkgelegenheid, werk voor laag en middelbaar geschoolden. De zorg en hulp die zij tot 
voor kort boden, wordt niet meer uit collectieve middelen gefinancierd en dus niet langer geboden. 
Maar dat wil niet zeggen dat de behoefte eraan is verdwenen. 
De werkgroep zorg wil met inzet van studenten van de Hanzehogeschool verkennen of deze behoefte 
groot genoeg is om een gezonde (sociale) onderneming voor algemene en wijkondersteunende 
diensten op te grondvesten, die werkzoekenden (uitzicht op) werk en inkomsten biedt.  
 
Met dit voorstel ligt een zinvol initiatief voor. Het kan nieuwe werkgelegenheid genereren, 
ongebruikelijke en aantrekkelijke vormen van persoonlijke dienstverlening bieden aan mensen die nu 
van deze diensten zijn uitgesloten, het levert ervaringen en inzichten op die weer tot volgende 
initiatieven kunnen leiden, et cetera.   
De commissie adviseert echter wel om voor de marktverkenning en het opstellen van een 
businessplan gebruik te maken van ervaren deskundigen. De context van dit projectvoorstel – de 
hardnekkige sociaal-economische problematiek in Oost-Groningen – vereist snelheid en kwaliteit in 
de uitwerking van het voorstel. Doe daar nu niet aan af door studenten in te zetten, hoe 
maatschappelijk relevant dat op zichzelf ook is. 
 
Het voorstel van de werkgroep Zorg is ingegeven door de werkgelegenheidsbehoefte. Dat is geheel 
begrijpelijk. Maar tegelijkertijd vraagt de omvang en snelheid van de vergrijzing in Oost-Groningen 
onorthodoxe oplossingsrichtingen. Er is minder geld voor thuishulp, zorg en welzijnswerk. Er 
verdwijnt werkgelegenheid, met name voor laag en middelbaar geschoolden. De vraag naar 
thuishulp, zorg en welzijn gerelateerde activiteiten neemt evenwel toe. Hoe lost Oost-Groningen dit 
dilemma op? Hierover zullen alle betrokkenen in het gebied zich moeten buigen. Er zijn al partijen 
zoals de Hanzehogeschool en het UMCG die de urgentie van het vraagstuk inzien en Oost-Groningen 
als een interessant en perspectiefrijk werkgebied beschouwen. Hopelijk genereert het voorgestelde 
initiatief van de werkgroep Zorg niet alleen werkgelegenheid, maar is het tevens aanvullend op 
andere initiatieven en ontwikkelingen waardoor er een structurele en positieve aanpak van de snel 
toenemende vergrijzing ontstaat. 
 
Werkgelegenheid in het aardbevingsgebied 
Het voorstel van de werkgroep Aardbevingen gaat uit van de gedachte dat de komende jaren heel 
veel mensen nodig zijn die op velerlei gebied kunnen meewerken aan het herstel, de versterking en 
verduurzaming van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied. Er is onder de 
Arbeidsmarktregio en samen met werkgevers reeds een initiatief gestart, te weten ‘Bouwplaats 
Noord’ (BN). Dit is het instrument waarmee vraag en aanbod op het gebied van 
aardbevingsgerelateerd werk binnen de Arbeidsmarktregio wordt geregeld. BN maakt hierbij gebruik 
van arbeidspools. De werkgroep stelt voor dat Oost-Groningen bij dit initiatief aansluit en dat als één 
partij doet. Dat vraagt sterke samenwerking, onder leiding van één regionaal projectleider. Het gaat 
er om dat Oost-Groningen zijn eigen werkzoekenden, ook diegenen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt, screent, geschikt maakt en toe leidt naar de arbeidspools van BN. 
 
De commissie is van mening dat hier grote kansen liggen voor Oost-Groningen, maar ook dat er geen 
tijd verloren mag gaan. De NCG heeft een ambitieus programma geformuleerd en heeft grote 
behoefte aan geschikte mensen die direct mee kunnen werken aan het programmaonderdeel voor 



  Ruim baan voor Oost-Groningen 12 
 

herstel, versterking en verduurzaming van woningen en gebouwen. De druk op zijn programma is 
groot, zijn opdracht is complex en zeer veelomvattend.  
Als bestuurders in Oost-Groningen willen dat ‘hun’ werkzoekenden, SW-ers en Wajongers mee gaan 
profiteren van de werkkansen in het aardbevingsgebied dan zullen deze mensen zich zo moeten 
aanbieden dat ze onmiddellijk inzetbaar zijn. De werkgroep Aardbevingen begrijpt dit. Nu is het zaak 
dat ook de partijen die moeten ‘leveren’ dit begrijpen en hier naar handelen. Zet alle bedenkingen 
tegen samenwerking opzij, trek een man of vrouw aan die het voorstel uitgevoerd krijg en geef hem 
of haar het volle mandaat, haal alles uit de kast wat hem of haar kan helpen. 
 
Verder wil de commissie op deze plaats adviseren om niet alleen naar werkzoekenden, SW-ers of 
Wajongers te kijken. Veel ( huidige) werkenden in de regio in de bouw hebben zeer waarschijnlijk 
onvoldoende relevante (voor)opleiding gevolgd. In het kader van duurzame inzetbaarheid en 
doorstroomperspectieven vormen deze on- of onvoldoende geschoolde huidige medewerkers een 
risico.  Een preventieve actie zou kunnen zijn deze mensen vast in maatwerk of bbl trajecten op te 
scholen en kwalitatief te versterken. Dat geeft aan de onderkant van het functiebouwwerk ook weer 
ruimte voor mensen die nu geen werk hebben.  
 
Werkgroep Duitsland 
Als het om kansen gaat wat betreft buurland Duitsland, dan gaat het vaak over het wegnemen van 
belemmerende regelgeving, gelijkstelling van diploma’s, het stimuleren van de Duitse taalvaardigheid 
op scholen, stages in Duitsland, et cetera. Belangrijke kwesties waar in EUregionaal verband en door 
de provincie ook al langere tijd aandacht aan wordt besteed. De werkgroep Duitsland heeft (daarom) 
voor een andere invalshoek gekozen. De werkgroep ziet al op heel korte termijn mogelijkheden om 
uitvoerend werk voor laaggeschoolden naar het gebied te halen, waarbij tegelijkertijd gewerkt wordt 
aan het vergroten van de inzetbaarheid van laaggeschoolde mannen en vrouwen.  De werkgroep 
heeft zich hierbij laten leiden door het actuele voorbeeld waarbij Abiant een order uit Duitsland 
heeft geworven waardoor de metaalafdeling van Synergon bij Abiant kon worden geplaatst. Abiant 
werkt samen met ROC Noorderpoort om de SW-ers goed inzetbaar te maken en te houden.  
 
De commissie vindt dit praktische voorstel aantrekkelijk. Het geeft een grote kans op succes op korte 
termijn en dit succes kan weer nieuwe successen voortbrengen. Het voorstel is bevorderlijk voor de 
herstructurering van de beide SW-bedrijven en de uitvoering van andere afspraken in het Akkoord 
van Westerlee, want het levert concrete werkgelegenheid op voor de SW-ers en voor andere 
doelgroepen in de participatiewet. De commissie adviseert om dit voorstel uit te werken naar een 
concreet business plan met een gezond verdienmodel, waarbij het niveau van ‘business voor Abiant’ 
wordt overstegen. Ook is essentieel dat de rol van de overheid goed wordt omschreven en zuiver 
wordt ingevuld. 
 
(Terug) halen van uitvoerend werk naar Oost-Groningen 
Geïnspireerd door de werkgroep Duitsland wordt op dit moment o.l.v. de wethouders Boen en 
Swagerman een verkenning gedaan samen met het bedrijf GreenFox naar mogelijkheden om op 
meer structurele wijze uitvoerend werk (terug) naar de regio te halen en zo werk te bieden aan 
doelgroepen uit de participatiewet. GreenFox is in 2009 opgericht door drie ondernemers met een 
bijzondere kijk. Bij GreenFox hebben de medewerkers van de sociale werkplaatsen geen achterstand, 
maar juist een voorsprong op de arbeidsmarkt. GreenFox heeft 5 jaar geleden heel bewust voor deze 
manier van werken gekozen omdat medewerkers van sociale werkplaatsen goed zijn in het 
verrichten van repeterende werkzaamheden. Het leveren van slimme maatwerkoplossingen op een 
duurzame en sociale manier is daarbij het uitgangspunt. De werkwijze is inmiddels bekroond als 
meest succesvolle werkgelegenheidstraject van de regio Utrecht. Daarnaast hoort GreenFox bij de 
twintig snelst groeiende bedrijven van Nederland en is een van de snelst groeiende social 
enterprises. Ondertussen richt Greenfox zich op ook op het deel van de arbeidsmarkt van de “nieuwe 
SW’ers” en zij richten zich dan met name op reshoring. 
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Specifiek voor deze groep wordt nu gekeken hoe in Oost-Groningen via de omvorming van een 
klassiek SW bedrijf naar een samenwerkend SW en Werk organisatie gekomen kan worden tot een 
bedrijf voor 50 tot 200 mensen, waarbij dus de werving van uitvoerend werk dat nu elders wordt 
gedaan cruciaal is. Het streven is om uiterlijk 1 juli 2016 tot een sluitend business model te komen. 
 
Kansen recreatie en toerisme 
Recreatie en toerisme gaat uit van de kwaliteiten die het gebied bezit en nog veel meer dan tot nog 
toe kan benutten en in de etalage kan zetten. Met name de combinatie van rust, ruimte, natuur en 
cultuurhistorie is een belangrijke asset. Dragende pijlers zijn welness (kuuroorden; zoutbaden; 
weldadige B&B’s), outdoor (wandelen, fietsen, varen) en geschiedenis (Veenkoloniën en Bourtange/ 
Heiligerlee). De werkgroep wil inzetten op zowel kansrijke projecten als op een uitgelezen 
toeristische informatievoorziening (tourist journey).  
 
De commissie is van mening dat recreatie en toerisme een strategische sector kan zijn voor de 
economie en de ontwikkeling van de regio. De commissie onderschrijft de constatering van de 
werkgroep dat de recreatief-toeristische sector ondanks vele publieke investeringen in de 
infrastructuur achterblijft, en kan de voorstellen die de werkgroep doet van harte ondersteunen. Het 
voorstel geeft goede en belangrijke aanzetten om de sector te ontwikkelen.  
 
De commissie meent echter ook dat er meer nodig is. 
Te weinig namelijk wordt stil gestaan bij een sleutelvoorwaarde voor een krachtige sector, en dat is 
ondernemerschap. Zonder ondernemers met visie, kapitaal en competenties kan de sector zich niet 
ontwikkelen. De vraag is dus: is dit ondernemerschap aanwezig en hoe kan het worden bevorderd of 
gefaciliteerd? De commissie adviseert om de bevordering van ondernemerschap hoog op het lijstje 
van te nemen maatregelen te zetten.  
 
Verder adviseert de commissie om niet te ‘klein’ en te ‘smal’ te kijken. Het voorstel ademt nu nog 
iets te veel de toevallige samenstelling uit van de werkgroep en heeft bijvoorbeeld onvoldoende oog 
voor het veenkoloniale verleden en wat daar op dit moment op wordt ondernomen en wat daar nog 
meer mee mogelijk is. Maak in Oost-Groningen geen onderverdeling in drie subregio’s, maar 
beschouw de hele regio als één onverdeelde markt voor mensen die willen kuren, fietsen, wandelen, 
leren, bezinnen, uitrusten en vermaakt worden. Verbindt deze ene regio nadrukkelijk met Duitsland 
(kloosters, fiets- en wandelmogelijkheden), met Noord-Drenthe (veenkoloniale verleden, 
natuurrecreatie, Drents museum) en met de rest van Groningen (stad, Waddenzee, terpdorpen).  
 
Tot slot wil de commissie één zin uit het projectvoorstel onderstrepen: laat je adviseren, inspireren 
en scherp houden door visionaire en gezaghebbende (ervarings-)deskundigen uit het (buiten-)land. 
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IV.  Voorwaarden voor verandering 
 
De commissie heeft eerder in dit rapport al geconstateerd dat de in het vorige hoofdstuk geschetste 
voorstellen op zichzelf niet gaan zorgen voor een veerkrachtige economie en arbeidsmarkt in Oost-
Groningen. Maar ze kunnen wél het beginpunt vormen van een veel omvattender beweging. De 
commissie adviseert daarom om met deze initiatieven een positieve vloedgolf te veroorzaken en op 
deze golfstroom vervolgens door te pakken.  
 
De acht voorwaarden in het voorliggende hoofdstuk kunnen daarbij van doorslaggevende betekenis 
zijn en moeten daarom op grotere waarde worden geschat dan alleen hun waarde voor de vijf 
initiatieven. Het gaat dan om: 

• intrinsieke motivatie 
• cultuur van samen werken en samen leren 
• een gerichtheid die van buiten naar binnen gaat 
• ondernemerschap 
• gezamenlijk optrekken van gemeenten en provincie 
• snel internet 
• externe en interne bereikbaarheid 
• financiële middelen 

 
Deze voorwaarden helpen de vloedgolf te veroorzaken én zijn nodig om de in gang gezette stroom 
vaart en richting te laten houden. De eerder al bepleite gebiedsstrategie kan evenmin zonder deze 
voorwaarden. Tegelijkertijd is het zo dat samenwerking in de projecten bijdragen om de genoemde 
voorwaarden te genereren. Begin! En werk ondertussen aan deze voorwaarden. 
 
Intrinsieke motivatie 
De eerste voorwaarde is intrinsieke motivatie bij bestuurders en professionals van gemeenten en 
organisaties om voor de mensen in Oost-Groningen het verschil te willen maken. Deze voorwaarde is 
zeker aanwezig, zo kan de commissie na ruim 12 maanden van intensieve kennismaking, constateren. 
Bestuurders en professionals zijn maatschappelijk gedreven en zetten zich in voor het gebied.  
 
Cultuur van samen werken en samen leren 
De tweede voorwaarde betreft een cultuur van samen werken en samen leren. Deze voorwaarde is 
op dit moment onvoldoende aanwezig, en zal zich de komende jaren sterk moeten ontwikkelen. 
Hieraan moeten alle partijen in Oost-Groningen willen werken. Wanneer die wil niet of te begrenst 
aanwezig is, zal Oost-Groningen vele kansen op positieve ontwikkeling mislopen. 
Onderdeel van deze voorwaarde is als één geheel optreden richting werkgevers in zowel het private 
als het publieke domein, richting de NCG, richting de provincie, richting het ministerie van SZW. 
Hierbij hoort ook het samenvoegen van de bestanden van uitkeringsgerechtigden en 
werkzoekenden. Het werken met een gemeenschappelijk aanbod op de arbeidsmarkt, het 
gezamenlijk op hoger peil brengen van de capaciteiten van werkzoekenden, en het mede zorg dragen 
voor duurzame inzetbaarheid van werkende mensen. Tot slot behelst deze voorwaarde ook 
tolerantie ten opzichte van zichzelf en elkaar om ‘fouten’ te mogen maken, en de werkwijze om 
gezamenlijk en in alle openheid te reflecteren op hoe de samenwerking gaat en wat er (nog) beter 
kan.  
 
Van buiten naar binnen 
De derde voorwaarde formuleert de commissie als de vanzelfsprekende alertheid en houding bij 
gemeenten om bij te dragen aan, zich te verbinden met en/ of gebruik te maken van initiatieven en 
bewegingen elders, zoals de Arbeidsmarktregio; aardbevingsgebied; sectorplannen; initiatieven van 
samenwerkingpartners en de vijf initiatieven uit het vorige hoofdstuk. Ook deze voorwaarde is nog 
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verre van vervuld. Er is enerzijds een grote interne gerichtheid in het gebied, en anderzijds laat men 
zich niet gemakkelijk inspireren en op sleeptouw nemen door anderen. Een meer naar buiten en op 
verbinding gerichte houding gecombineerd met het besef dat de mogelijkheden in Oost-Groningen 
mede afhankelijk zijn van de omgeving, is absoluut noodzakelijk.   
 
Ondernemerschap 
Ten vierde is een sterke facilitering van ondernemers en ondernemerschap nodig in het gebied, 
waarbij de handen tussen gemeenten ineen geslagen dient te worden. Vergis je niet door te denken 
dat je dit als individuele gemeente net zo goed kunt; hier is een zekere massa nodig om de kwaliteit 
en continuïteit te bieden die gewenst is om het ondernemerschap in de regio te versterken. De 
commissie denkt aan maatregelen als: 

o één werkgeversbenadering 
o één (digitaal) loket in het gebied voor uitbreiding of nieuw-vestiging van bedrijven  
o een gemeenschappelijk aanbod voor begeleiding en coaching van startende ondernemers 

kredietfaciliteiten voor ondernemers 
o bedrijfsopvolging stimuleren 
o professioneel parkmanagement bedrijventerreinen organiseren 
o samen met detailhandel vinden van nieuwe wegen en voorkomen leegstand 

kernwinkelgebieden. 
 

Gezamenlijk optrekken gemeenten en provincie 
Ten vijfde is een belangrijke voorwaarde dat gemeenten en provincie een gezamenlijke aanpak voor 
het gebied hanteren. Het gaat hierbij om de inhoudelijke verbinding tussen doelstellingen, 
mogelijkheden en initiatieven in Oost-Groningen en het provinciaal beleid op het terrein van 
economie en onderwijs-arbeidsmarkt, verkeer en vervoer, leefbaarheid, ruimtelijke ordening, 
aardbevingendossier, recreatie en toerisme, landbouw, samenwerking met Duitsland. Dit betekent 
dat de provincie Oost-Groningen niet puur sectoraal benadert maar vanuit een integraal 
gebiedsperspectief dat ook het perspectief van de gemeenten is, denkt en handelt. De provincie 
bezint zich op een programma dat de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en de werkgelegenheid in 
Groningen en met name in Oost-Groningen kan stimuleren. In dit programma zitten maatregelen 
waarmee de uitvoering van de vijf initiatieven zeker geholpen worden. De commissie adviseert om 
deze afstemming tussen provinciaal plan en initiatieven in Oost-Groningen van de start af aan te 
organiseren. 
 
Snel internet 
De volgende en zesde voorwaarde die de commissie essentieel vindt is de aanwezigheid van en 
toegang tot snel internet. De provincie heeft toegezegd deze voorwaarde samen met het gebied te 
zullen realiseren. 
 
Externe en interne bereikbaarheid 
Ten zevende zijn goede fysieke bereikbaarheid/ goede interne en externe verbindingen voorwaarde 
voor verandering. 
 
Financiële middelen 
Ten slotte als achtste noemt de commissie een vlotte en voldoende beschikbaarheid van financiële 
middelen. Het gaat hierbij nog niet eens zozeer om nieuwe middelen, hoewel die op den duur zeker 
ook nodig zullen zijn. Maar op de korte termijn betreft het met name het ontsluiten en richten van 
bestaande subsidiemogelijkheden en geldstromen zoals de middelen uit de sectorplannen, 
innovatiegelden bij maatschappelijke en private ondernemingen, participatiemiddelen, provinciale 
middelen, Rijks- en Europese middelen. 
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Belangrijk is nu eerst dat er spoedig een start gemaakt kan worden met de nadere voorbereiding van 
de uitvoering van de vijf projectvoorstellen. Daar is geld voor nodig, vooral in de sfeer van 
projectleiding en/ of projectondersteuning en in de sfeer van activiteiten op korte termijn zoals een 
marktverkenning. De commissie adviseert de provincie om in het eerste jaar (december 2015 – 
december 2016) 300.000 euro beschikbaar te hebben uit provinciale en gemeentelijke gelden, en 
gaandeweg samen met partijen te overleggen hoe tot financiering van alle voorstellen en 
voorwaarden te komen. Wellicht is een gezamenlijk investeringsfonds het juiste instrument. Maar 
het kan ook zijn dat projecten het beste vanuit specifieke regelingen of door betrokken partijen zelf 
gefinancierd kunnen worden. Er zal daarnaast een generiek bedrag beschikbaar moeten zijn voor de 
komende 5 jaar, waaruit de regie, coördinatie en algemene activiteiten worden gefinancierd. Deze 
worden in het hierna volgende hoofdstuk beschreven.  
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V. Uitvoering 
 
Het is belangrijk dat de vijf initiatieven in een programma worden ondergebracht, waarvan ook de 
concretisering van de beschreven voorwaarden onderdeel is. Door een programmatische aanpak 
kunnen de initiatieven zich ontplooien en uitbreiden - ook in hun onderlinge samenhang. Voorts zal 
een gedragen gebiedsstrategie geformuleerd moeten worden, die partijen in het gebied helpt om 
focus te houden en maatschappelijke resultaten van structurele en fundamentele aard te bereiken. 
Ten derde dient de uitvoering van het Akkoord van Westerlee voortvarend door te gaan. De 
uitvoeringsafspraken kunnen niet tot stand gebracht worden zonder de opwaartse beweging uit 
voorliggend adviesrapport. De praktische verbinding tussen deel 1 en deel 2 van het werk van de 
commissie Ruim baan voor Oost-Groningen zal dus in de komende tijd van uitvoering en realisatie 
plaats moeten vinden.  
 
De commissie meent dat een vorm van regie op en coördinatie van samenwerking in het gebied 
noodzakelijk is om beweging en uitvoering te bewerkstelligen. Ook het leerproces van 
samenwerking, het hervinden van geloof in de eigen kracht en mogelijkheden, het stimuleren van de 
verbeeldingskracht en het ontdekken van nieuwe wegen gaan niet vanzelf en dienen te worden 
gefaciliteerd en begeleid.  
 
De commissie adviseert daarom een onafhankelijke en gezaghebbende regisseur te benoemen die in 
ieder geval tot 2018: 

• toezicht houdt op de voortgang van de uitvoering van het Akkoord van Westerlee en over 
deze voortgang adviseert aan de staatssecretaris van SZW 

• de uitvoering van de vijf initiatieven bevordert, ook in hun onderlinge samenhang 
• de gemeenten en andere partijen in het gebied helpt om tot een gebiedsstrategie te komen. 

De regisseur wordt door de provincie ingesteld en door een klein team van medewerkers kwalitatief 
hoogwaardig ondersteund bij zijn werkzaamheden. 
 
Tweemaal per jaar komen alle betrokkenen voor een werkconferentie bijeen, om daar de 
economische/ werkgelegenheidsontwikkeling en de voortgang van de projecten met elkaar te delen 
en te bespreken. Dat zijn als het ware gezamenlijke evaluatiebijeenkomsten met een niet-vrijblijvend 
karakter omdat deze altijd gepaard gaan met conclusies over ‘lessons learned’ en afspraken voor het 
vervolg.  
Tussen de werkbijeenkomsten in is er vanuit de regiefunctie veel contact met betrokken partijen, 
wordt de voortgang goed gemonitord en waar mogelijk bevorderd. Dit ‘bevorderd’ bedoelen we 
letterlijk: de regisseur haalt waar mogelijk belemmeringen weg of draagt zorg voor versnellers, 
zonder het eigenaarschap van de betrokken partijen in het gebied over te nemen. Dit is inclusief de 
concretisering van de acht voorwaarden, waardoor het programma veel meer is dan louter de 
uitvoering van vijf initiatieven.  
 
Gaandeweg wordt zo tevens de basis gelegd voor de formulering van een gebiedsstrategie. Oost-
Groningen heeft uiteindelijk een langjarige strategie nodig waarmee een inhoudelijk antwoord wordt 
gegeven op de majeure uitdagingen in het gebied. Deze liggen op het terrein van economie en 
arbeidsmarkt, maar net zo zeer op de terreinen van opgroeien en onderwijs; wonen, ruimtelijke 
kwaliteit, en de kwaliteit en toegankelijkheid van voorzieningen; gezond en gelukkig oud(er) worden; 
krimp en ruimtelijke uitsortering.  
De commissie adviseert om zodra het hierboven beschreven programma in de steigers staat, toe te 
werken naar een gebiedsstrategie.  
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Bijlage 1:  
 

Initiatief werkgroep Aardbevingen 





Inleiding: 

De commissie Ruim baan voor Oost-Groningen, onder leiding van Jan van Zijl, heeft de 
opdracht om tot een meerjarig en samenhangend plan te komen om de participatiegraad op 
de arbeidsmarkt te verhogen. In wezen bestaat de opdracht van de commissie uit twee 
delen. Deel één betrof de herstructurering van de sociale werkvoorziening en werd in 
februari 2015 met het 'akkoord van Westerlee' afgerond. Deel twee bestaat uit het stimuleren 
van de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid in Oost- Groningen. Hiertoe zijn 
een aantal kansrijke thema's benoemd, waaronder het thema 'aardbevingen'. Om de kansen 
binnen dit thema te verkennen is een werkgroep in het leven geroepen. Onderhavig plan van 
aanpak is het resultaat van de inspanningen van deze werkgroep. In het plan van aanpak 
vindt u achtereenvolgens: een korte analyse van het vraagstuk (probleemstelling), de 
oplossingsrichting (doelen en resultaten), de werkwijze en organisatie, een overzicht van 
partners/ stakeholders en tot slot de randvoorwaarden. 

Aard van het vraagstuk: 
De regio wordt met regelmaat getroffen door aardbevingen met diverse negatieve effecten 
als gevolg. De vraag is in hoeverre dit complexe dossier kan helpen bij het ontwikkelen van 
een nieuw toekomstperspectief voor de bewoners in deze regio. Een perspectief waarin de 
leefbaarheid van het gebied juist wordt bevorderd, de aardbevingen juist een kans zijn en 
een regio waar het goed wonen en werken is. Een regio die bovendien is voorzien van 
versterkte, levensloop- bestendige woningen, duurzame energie-opwekking en snelle ICT- 
voorzieningen. Kortom, een regio met mogelijkheden!  

Die mogelijkheden liggen allereerst op het gebied van werk. De aardbevingen leiden 
bijvoorbeeld tot herstelwerkzaamheden, werkzaamheden in kader van het bevingsbestendig 
maken van gebouwen, verduurzaming en veel ander aanverwant werk verbonden aan de 
bouwopgave. Hoewel er nog veel onzekerheid is over de totale omvang, is het wel duidelijk 
dat het werk bestaat uit werk op alle niveaus: ongeschoold, routinematig, MBO en HBO/ WO. 
Te denken valt aan: repareren, restaureren, voegen slijpen, versterken/ bestendig maken, 
verduurzamen en dergelijke, maar bijvoorbeeld ook aan meer laaggeschoold werk als: 
steigers bouwen, tuinherstel, schoonmaken etc. Daarnaast verwachten we, dat wanneer de 
bouwopgave grootschalig (gehele dorpen/wijken) wordt opgepakt er extra kansen ontstaan 
op ander soortig werk: catering, verkeersregelaars, beveiliging etc. Werk dat in de eigen 
omgeving kan worden gedaan, langdurig kan zijn (meerdere dorpen/ wijken) en wat zich 
bovendien kan lenen voor jobcarving (opknippen van werk) en daarmee geschikt is voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor inwoners uit Oost- Groningen 
(werkenden, ZZP'ers, aannemers en werkzoekenden ed.) bieden de aardbevingen dus volop 
kansen, echter enige nuance is wel op zijn plaats. Ongeveer 70% van de woningen is eigen 
woning bezit waarbij het de vraag is of deze woningen allemaal herstelt, verbouwt of 
versterkt gaan worden. De verwachting is, dat wanneer naast herstel ook het bestendig 
maken van gebouwen gaat starten en er daarnaast meer sloop- nieuwbouw projecten hun 
beslag krijgen, er vanaf 2016 in drie jaar tijd een groei van plusminus 2000 fte aan extra 
arbeidsplaatsen zal zijn. Slechts een beperkt deel zal vanuit de 'kaartenbakken' worden 
ingevuld. Het is dus niet realistisch om te denken dat alle werkzoekenden uit de regio Oost- 
Groningen hier kunnen instromen. Zoals gezegd verwachten we dat bij grootschalige aanpak 
van de problematiek er veel andersoortig werk ontstaat, waar we nu nog niet precies kunnen 



inschatten hoe groot die omvang is. Juist hier kunnen extra mogelijkheden liggen voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Kansen voor Oost- Groningen zijn er dus 
zeker, maar wel met enige nuance.  

Binnen het dossier 'aardbevingen' zijn er diverse partijen actief. Zo is het Centrum Veilig 
Wonen (CVW) verantwoordelijk voor de schadeafhandeling en opdrachtverstrekking aan 
bedrijven/ ZZP'ers. Het CVW ontwikkelt hiervoor een opdrachttoekenningsmodel. Eén van de 
uitgangspunten in dit model is een postcodecheck bij opdrachtverstrekking. De 
postcodecheck houdt in dat bedrijven daar worden ingezet waar zij zelf ook gevestigd zijn. 
Het streven is zoveel mogelijk vakmensen in te zetten die in hetzelfde postcodegebied 
wonen als waar de opdracht moet worden uitgevoerd. Dit is wel afhankelijk van de totale 
omvang en bepaalde expertise. De postcodecheck is dus leidend, maar niet bepalend.  

Een ander uitgangspunt/ vereiste is, dat een werknemer moet voldoen aan de zogenaamde 
erkenningsregeling: een korte scholing waarmee kan worden aangetoond, dat de werknemer 
volgens de normen kan werken. Omdat de verantwoordelijkheid voor werkenden/ ZZP'ers bij 
het CVW is belegd, richten we ons in onderhavig plan van aanpak op de categorie 
werkzoekenden1.  

Ten aanzien van werkzoekenden zijn er een aantal knelpunten: een groot deel van de 
werkzoekenden in de regio Oost- Groningen is langdurig werkloos, is weinig mobiel en laag 
geschoold. Er is bovendien onvoldoende zicht op de beschikbaarheid en geschiktheid van de 
populatie om te werken in een aardbevings- gerelateerd of aanverwant beroep.  

Dit leidt tot de volgende probleemstelling: 

Hoe krijgen we (in)zicht in de beschikbaarheid en geschiktheid van werkzoekenden uit de 
regio Oost- Groningen en hoe krijgen we hen voldoende in beweging en geschikt om aan het 
werk te gaan in de aardbeving gerelateerde bouwsector of een aanverwant beroep? 

De oplossingsrichting: doelen en resultaten 
De aardbevingsproblematiek is een vraagstuk dat de gehele provincie Groningen beslaat en 
waar diverse (publiek en private) partijen een rol in spelen. De aardbevings-bouwopgave zal 
onzes inziens ook provincie-breed moeten worden opgepakt, waarin sprake is van een 
goede afstemming en samenwerking tussen de diverse partijen. Deze gemeenschappelijke 
aanpak is randvoorwaardelijk. In die zin gaat het over de grenzen van de Cie. Van Zijl (Oost- 
Groningen) heen. Om als regio Oost- Groningen resultaat te behalen is het van belang dat 
de regio goed is aangehaakt bij de problematiek en initiatieven die vanuit de diverse partijen 
ontstaan.  

 

 

                                                           
1 Neemt niet weg dat de gemeenten een verwijs- en informerende rol hebben naar werkenden, ZZP'ers of andere bouw-gerelateerde 
bedrijven die interesse hebben in aardbevings- gerelateerde werkzaamheden.  

 



De regio presenteert zich daarbij als één regio (en niet als individuele gemeenten) met als 
doel:  

Alle werkzoekenden uit de regio Oost- Groningen te screenen op beschikbaarheid en 
geschiktheid om zoveel mogelijk werkzoekenden uit deze regio door te geleiden naar 
(additioneel) werk in de 'aardbevings- gerelateerde bouw' of een aanverwant beroep in de 
brede zin.  

Dit vraagt in ieder geval om een aanpak waar: 

• De regio Oost- Groningen als één partner 'aan tafel' zit; 
• Sprake is van openheid/ betrokkenheid/ samenwerking van en met partners (CVW, 

NCG2, Economic Board etc.); 
• De gemeentelijke (ISD) grenzen worden doorbroken; 
• De kaartbakken van gemeenten en UWV worden gebundeld; 
• Waar nodig instrumentarium (arbeidsfit, maken, scholing ed.) gezamenlijk wordt 

ingezet; 
• Werkgevers worden ontzorgt; 
• Werkgevers betrokken zijn; 
• Er een goede wisselwerking is tussen onderwijs en bedrijfsleven: Wat is de specifieke 

vraag en kan het onderwijs gerichte scholing bieden ten aanzien van deze vraag? 
• Bestaande 'bewezen' instrumenten worden benut; 
• Aangesloten wordt bij bestaande kansrijke initiatieven (geen dubbele projecten). 

Een kansrijk initiatief, dat goed aansluit bij de doelstelling van Oost- Groningen, is het 
initiatief Bouwplaats Noord van de arbeidsmarktregio (gehele provincie Groningen plus kop 
van Drenthe) Werk in Zicht (WIZ). Ook vanuit WIZ wordt een toename van het aantal banen 
in de bouw en aanverwante sectoren geconstateerd. Daarnaast signaleert ook WIZ ruimte 
voor laaggeschoolde arbeid, die geschikt is voor bijvoorbeeld zij-instromers/ SW'ers al dan 
niet met een gerichte scholing. Om die reden heeft WIZ, in samenwerking met 
werkgeversorganisaties, Bouwplaats Noord (BN) opgericht. BN is het instrument waarmee 
vraag en aanbod op het gebied van aardbevings- gerelateerd werk binnen de 
arbeidsmarktregio Groningen wordt gereguleerd.  

BN bestaat uit twee modules die uiteindelijk onderdeel moeten worden van een totaalplan, 
dat de werkgevers uit de Bouw (laten) opstellen. 

1. Module 1: Arbeidspool WIZ 
Een pool van werkzoekenden met een grote(re) afstand tot de AM, vanuit de gehele 
arbeidsmarktregio. Betreft enerzijds een categorie die met scholing geplaatst kan 
worden bij een werkgever en anderzijds een categorie met een grote afstand die via 
afspraakbanen geplaatst kan worden of SW'ers die gedetacheerd kunnen worden. 

2. Module 2: Arbeidspool Werkgevers 
Een arbeidspool van, voor en door werkgevers georganiseerd en geleid. De 
deelnemers worden in het kader van Social Return On Investment (SROI), zo nodig 
met behoud van uitkering, geschoold door de werkgevers. In eerste instantie betreft 
het personen met een relatief korte(re) afstand tot de AM. De pool wordt opgezet 

                                                           
2 Nationaal Coördinator Groningen: belast met de algehele coördinatie rond de aardbevingsproblematiek en de ontwikkeling van een 
vijfjarenplan rond: veiligheid en leefbaarheid. 



door Stichting Goed Werk en ondersteunt door Bouwend Nederland. Doel is om op 
een goede en duurzame manier vakmensen te zoeken, op te leiden, en werkervaring 
op te laten doen. Dit kan bijvoorbeeld via werkervaringsplekken, maar ook via BBL. 
Samenwerking is er met diverse onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, waarbij 
altijd wordt gekeken naar de hoogst mogelijke opleiding die voor een kandidaat 
mogelijk is. Dit hoeft dus niet altijd tot een startkwalificatie te leiden, maar kan 
bijvoorbeeld ook een deelkwalificatie zijn. Het uiteindelijke doel is duurzame uitstroom 
naar de reguliere arbeidsmarkt.  

 

Wij zien in BN een goede mogelijkheid om een deel van de werkzoekenden uit Oost- 
Groningen gereed te maken voor en door te geleiden naar de bouwsector of aanverwant 
werk. Bovendien zijn we als regio Oost vertegenwoordigd in WIZ en sluiten we direct aan bij 
een bestaand initiatief. BN zal de komende periode verder operationeel worden gemaakt. 
We zien in BN ook een methodiek die zeer geschikt is om ook na de bouwopgave 
operationeel te blijven als het gaat om andere beroepen dan specifiek in de bouw.  

Resultaat is uiteindelijk een allesomvattende aanpak ten aanzien van screening, geschikt 
maken en toe leiden van werkzoekenden naar de arbeidspool en mogelijk werk in een 
(aardbevings-) bouw gerelateerde of aanverwant beroep.  

Werkwijze en organisatie 

Werkwijze: 
Qua werkwijze stellen we het volgende voor: 

Stap 1: inzicht vraag: Om inzicht te krijgen in de beschikbaarheid en geschiktheid van ons 
potentieel uit de regio Oost- Groningen in relatie tot de bouwopgave, is het allereerst van 
belang dat er duidelijkheid ontstaat over de daadwerkelijke opgave en beschikbare functies. 
Hieronder verstaan we ook functies/ werkzaamheden die niet onder de 'bouw' vallen, maar 
als gevolg van grootschalige werkzaamheden gaan ontstaan (catering, verkeerregelaars 
etc.). Dit is tevens van belang om een realistisch/ perspectiefrijk beeld te verstrekken aan 
werkzoekenden. Via het CVW of de NCG moet deze informatie worden verkregen.  

Stap 2: Inzicht in aanbod door screening: Gemeenten en UWV zullen de samenwerking 
intensiveren om voldoende inzicht te krijgen in de samenstelling en capaciteiten van de 
doelgroep3. Het al bestaande TDC wordt als voorschakeltraject ingezet. Van belang is 
verder, dat er een realistisch en perspectiefrijk beeld wordt gegeven t.a.v. werk. Hierbij kijken 
we niet alleen naar de bouw gerelateerde beroepen, maar hebben we zoals vermeld ook oog 
voor andersoortig werk, dat deze opgave met zich mee zal nemen.  

De uitkomsten uit het TDC kunnen leiden tot eventuele aanvullende trajecten, dit kan gaan 
om het arbeidsfit maken of een concrete scholing.  

                                                           
3 In opdracht van de Economic Board (stimulering economische groei) doet het onderzoeksbureau CAB onderzoek naar de samenstelling 
van de doelgroep. De resultaten kunnen voor dit doeleinde worden benut. 



Stap 3: WIZ/ SROI: Afhankelijk van de uitkomsten uit het TDC vindt doorgeleiding plaats 
naar pool WIZ of SROI.  

Organisatie 
Het goed laten aansluiten van de regio Oost- Groningen vraagt zoals gezegd om een 
eenduidige en gezamenlijke aanpak. Een programmamanager/ projectleider die namens alle 
Oost- Groningse gemeenten eind verantwoordelijke is, lijkt een vereiste. De 
programmamanager is dan de directe verbinding naar Bouwplaats Noord, maar tevens 
aanspreekpunt voor andere stakeholders. Daarnaast is het noodzakelijk dat per gemeente 
een verantwoordelijk persoon wordt aangesteld, die belast is met de screening etc. van 
werkzoekenden en het aanspreekpunt is voor de programmamanager. 

Partners 
Rond het thema aardbevingen zijn diverse partijen actief, de belangrijkste zijn: 

- Centrum Veilig Wonen (CVW); 
- Het EPI- Kenniscentrum;  
- De Nationaal Coördinator Groningen (NCG); 
- De Economic Board; 
- Werk in Zicht (WIZ), Bouwplaats Noord.  
- Werkgeversorganisaties Bouwend Nederland en UNETO-VNI 
- De ROC’S 

Randvoorwaarden 
- Omvang werkzaamheden moet duidelijk/ realistisch zijn; 
- Bereidheid tot samenwerking/ elkaar gunnen (het is een gezamenlijke opgave); 
- Aansluiting van werkgevers (ook bij werving van personeel/ inzicht geven in vraag);  
- Goede samenwerking tussen diverse partijen incl. 3 O's: weten van elkaar wat men 

doet;  
- Financiering.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 2: 

Initiatief werkgroep Landbouw  
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Oost-Groningen: Coöperatieve Korte Keten 
Werkgroep Landbouw Oost-Groningen 

Projectvoorstel  
Bouwen van een regionale voedselketen: 
productie, verwaarding en consumptie in de 
regio 



Samenvatting 
Korte keten met focus op innovatie in systeem, organisatie en specialisaties 

Als onderdeel van de commissie Van Zijl heeft de werkgroep Landbouw geadviseerd welke kansen de 
regio volgens haar zou moeten pakken om er sociaal-economisch op vooruit te gaan en een 
revitaliseringsslag te maken. Voor ons advies hebben we aangeknoopt bij een van de belangrijkste 
assets van de regio: de grootschalige productiecapaciteiten. In de loop van de tijd verdween echter de 
regionale verwaarding, wat mede debet was aan de werkloosheid in de regio is ontstaan, juist onder de 
industrieel georiënteerde ondernemers en werknemers.  
1. Ons kernadvies luidde: stel de verwaarding weer centraal en bouw een korte keten op regionale 

schaal.  
2. Darbij gingen we ook op het creëren van de randvoorwaarden om een korte keten te doen slagen: 

zorg voor een innovatieve regionale aansturing en een slagvaardige organisatie:  
• ANOG als samenwerkingsstructuur voor coöperatief ondernemen en strategische support aan 

bestaande ondernemers en start-ups  
• Agenda voor de Veenkoloniën als voorbeeld voor een innovatief governance- en 

sturingsmodel 
3. Niet inde laatste plaats was en is ons advies gericht op het stimuleren en ontwikkelen van gezond 

en actief ondernemerschap: sluit aan bij initiatieven uit de markt en biedt maatwerk voor 
duurzame bedrijfsmodellen en slimme specialisaties in de regio.  

Het project 

 Het project is ingedeeld in 5 fasen: 
1. Regionale data boven water halen (Voor de duur van de pilot beperken tot één productgroep):  

• Welke voedselaanbieders zijn er, welke producten worden gevraagd (het laatste in 
samenwerking met b.v. Meander of/en Oosterlengte  als grootschalige consumenten);  

• Waar zijn vraag en aanbod dekkend en waar zien we gaten? Welke (nieuwe) kansen liggen er 
voor de (extra) verwaarding? 

2. Slimme specialisatiestrategieën uitwerken:  
• Op basis van de data uit fase 1 samen met regionale ondernemers in de voedselketen 

businesscases uitwerken  
• Samen met de deelnemende  ondernemers een regionale propositie uitwerken voor de grote 

consument 
3. Bouwen van coöperatiestructuur  

• Accepteren van de propositie 
• Sluiten van een deal voor uitvoering van een testloop 
• Installeren van een regionale voedselmakelaar als spin in de web 

4. Testloop en afspraken voor continuering 
• Start van de pilot voor een overeengekomen periode 
• Monitoring:en evaluatie: wat werkt en wat niet, waar zijn reparaties nodig 

5. Overeenkomsten tot voortzetting en uitbreiding naar andere producten 

Geen valse verwachtingen wekken 

We hebben in ons advies bewust geen aantallen, KPI's en opbrengsten genoemd. We doen dit ook in dit 
projectvoorstel niet. Daarvoor hebben we twee redenen: 
• De output is een kwestie van de lange termijn. Snelle successen garanderen niet dat deze ook 

blijvend zijn.  
• Het bouwen van een coöperatieve korte keten is een experiment. We willen hiervan leren en samen 

kennis opdoen, die we opnieuw in de regio kunnen toepassen. In deze setting is een (gedeeltelijke) 
mislukking ook een leeropbrengst – als je er dan van leert. We voeren geen kunstje uit, maar 
moeten ia een goede monitoring en evaluatie erachter komen hoe je kennis en best practices in de 
regio kunt borgen.  

 
 



Denk bij eindgebruiker niet in eerste 
instantie aan de individuele 
consument, maar vooral aan de 

t  f  l  i k h i  
  

Waarom een korte keten in de regio? 
De regio Oost-Groningen kan veel en goed produceren. De afgelopen eeuwen was dat de basis voor 
een goede economie en veel werkgelegenheid in de agro-industrie waar de Pekela's, Veendam, 
Winschoten en Hoogezand-Sappemeer maar ook het buitengebied groot mee geworden zijn. Maar 
toen de verwaarding wegviel en men overging tot bulkproductie voor de wereldmarkt is er veel 
werkloosheid ontstaan, juist onder de industrieel georiënteerde ondernemers en werknemers.  
Opnieuw een focus leggen op de regionale korte keten waarin de regionale verwaarding een centrale 
positie heeft kan op termijn voor nieuwe en duurzame werkgelegenheid zorgen. 

Wat is verwaarding? 
Verwaarding wil zeggen dat je het primaire product bewerkt en 
verwerkt tot de hele reeks aan producten die je als 
eindgebruiker nodig hebt. Door deze verwerkingsstappen van 
basisproduct naar eindproduct voeg je waarde toe.  
Oost-Groningen is een sterke speler als het gaat om primaire 
productie. Er vindt echter in de regio geen be- en verwerking meer plaats. Er zijn geen (grote) 
slachterijen, bakkerijen, brouwerijen, suikerverwerkers, snoep- en koekjesfabrieken, kaasmakerijen, 
vleesdrogerijen en dergelijke meer, ten minste niet op een redelijk schaalniveau. Juist in die bedrijven 
wordt waarde toegevoegd aan het primaire product. Maar dit proces van verwaarding gebeurt nu 
ergens anders, waar veel geld wordt verdiend met grondproducten uit onze regio’s. Vleeswaren en 
andere producten uit de regio (ook al zit die regio een eind uit de buurt) verbinden we met kwaliteit en 
ambachtelijkheid. Waarom dan dus niet zelf deze branding op de eigen regio toepassen?  

En wat is een korte keten? 
De gedachte van een korte keten is niet nieuw. In de EU en Amerika 
zien we steeds meer voorbeelden van zulke korte ketens: 
stadslandbouw, markten met streekproducten, boerderijwinkels, 
plukvelden etc. En ook de consumenten vraag neemt toe. Steeds 
meer mensen willen anders omgaan met eten. Ze vragen steeds 
meer naar voedsel uit de regio, van goede kwaliteit, duurzaam 
geproduceerd en vervoerd, zonder verspilling en met hergebruik 
van resten en afval. 
In de vele initiatieven rond de korte keten staan meestal drie 
kenmerken centraal: 
• Het directe contact tussen producent en consument 
• De traceerbaarheid van het product naar een bepaalde (groep) 

producenten  
• Het aantal schakels tussen producent en consument: zo weinig 

mogelijk.  
Maar dat is niet waar het ons om gaat.  
Onder de korte keten verstaan we het hele proces van productie 
tot consumptie – en waar mogelijk ook tot rest- en 
afvalverwerking. Al deze stappen moeten zo veel mogelijk in de 
regio worden uitgevoerd. Je vormt op die manier een regionale 
keten waarin je zo veel mogelijk producten binnen de regio 
produceert, maar ook verwerkt (en dus waarde toevoegt aan het 
product), verhandelt en consumeert. Bij voorkeur voeg je ook afval 
en restproducten weer toe aan de life cycle binnen de keten, 
bijvoorbeeld in de vorm van compost voor de verhoging van het 
organisch stof niveau van de zandgronden. Hier ontstaan 
raakvlakken met andere domeinen, zoals biobased economy en 
biobased energy.  
 
Het gaat in deze nieuwe korte keten dus niet alleen om de 
verbinding tussen boer en consument. Het gaat om een regionaal 
netwerk van ondernemers die met voedsel te maken hebben (we 

We weten uit voorbereidend 
onderzoek dat alleen al in de regio 
Groningen-Assen 5.640 
ondernemingen werkzaam zijn in 
voedselproductie en –transport. Het 
gaat hierbij om bulkproducten als 
vlees, groenten, suiker, melk, etc. 
Deze bulkproducten gaan voor 87% 
naar de wereldmarkt en worden in 
het buitenland verwerkt. Dan pas 
wordt er waarde aan toegevoegd. 
Groningen en Drenthe spelen bij dit 
laatste vrijwel geen rol.  

Aan de andere kant heb je grote 
keukens, denk aan UMCG, Refaja 
Ziekenhuis, Meander, etc. Zij 
gebruiken per dag ruim 1.320 
producten in 63.000 maaltijden, 
eveneens per dag. Voor de 14.000 
maaltijden in het UMCG worden zijn 
1.202 producten nodig. Daarvan 
komen er 2 uit Groningen: water en  
(in de zomer) aardbeien. De 
aardappels in de maaltijden van het 
UMCG komen uit Tunesië, het vlees 
uit Argentinië, de melk uit Duitsland, 
etc.  



noemen hen hierna ‘groene’ ondernemers), bedrijven die gespecialiseerd zijn in regionale opslag en 
distributie, grote afnemers en afvalverwerkers.  

Het doel 
Samenwerking binnen gouden driehoek 

In dit project willen we 
• de korte keten inzichtelijk maken,
• de verwaarding in de keten en het werken binnen de nieuwe keten

testen
• het proces monitoren en evalueren en een schaalsprong mogelijk 

maken
• de kennis die we hieruit halen borgen en overdraagbaar maken

We doen dit in een hechte samenwerking van de drie O’s van de gouden 
driehoek.  

Nieuwe rol voor alle partijen 
Alle partijen hebben in dit proces een lerende houding. Door de 
samenwerking verbreden zij hun horizon en verrijken zij hun kennis: 

1. Ondernemers (concreet de bij ANOG aangesloten groene
ondernemers in Oost-Groningen, maar ook anderen die bij het
proces betrokken zullen worden) investeren niet alleen in hun eigen
zaak, maar ook in het gezamenlijke belang. Ze kijken dus niet alleen
naar de winst op de korte termijn, maar krijgen inzicht in duurzame
resultaten op de langere termijn.

2. Onderwijs- en onderzoeksinstellingen (in ons geval Terra, Hanze,
het lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen en evt.
Noorderpoort en Alfa) leren dat zij naast onderwijs en scholing aan
toekomstige (en huidige) professionals nog een andere opgave
hebben: zij kunnen een actieve rol spelen als het gaat om de
werkgelegenheid in de regio. Niet op stel en sprong, maar op de
langere termijn geredeneerd. Daarvoor moeten ze meewerken aan de regionale agendasetting
en flexibeler inspelen op vragen vanuit de regio.

3. Overheden  (in Oost-Groningen zijn dat alle overheden in de Agenda voor de Veenkoloniën, met
een speciale positie voor de provincie als ‘primus inter pares’) hebben een nieuwe rol als actieve
meedenkers  en facilitators. Dat vraagt niet zo zeer om ‘loslaten’, als wel om ‘anders aanpakken’.
Een pro-actieve bijdrage leveren en samen met de procespartners nadenken hoe je innovaties



mede mogelijk kunt maken, indien noodzakelijk belemmeringen kunt weghalen en de weg naar 
fondsen kunt effenen.  

De aanpak 
Proces langs 3 lijnen 

Een korte keten in de regio realiseren – dat gaat niet zo maar. Er is immers een bepaalde schaalgrootte 
nodig, anders hebben de groene ondernemers geen bedrijfszekerheid en de grote afnemers geen 
leveringszekerheid. Hieruit volgt de noodzaak voor een samenhangend pakket nieuwe (vak)kennis 
(smart specialisation), de support-infrastructuur die hiervoor garant staat en een actieve aansturing 
met meedenkers in het bestuurlijk overleg.  
Dit veronderstelt een goed doordachte en hechte samenwerking tussen de drie O’s, een van de sterke 
kanten binnen de regio. We richten daarom in de procesvoering onze aandacht op twee onderling 
verbonden lijnen: 
1. In de praktijk een ketenmodel als businesscase organiseren, uitvoeren en testen 
2. Het proces monitoren en de ontstane kennis documenteren en borgen 
3. De kennis overdraagbaar maken en het proces opschalen.  

Focus op 2 aspecten 
We richten ons daarbij op twee essentiële aspecten: 
1. De randvoorwaarden om een korte keten te doen slagen: zorg voor een innovatieve regionale 

aansturing en een slagvaardige organisatie:  
• ANOG als samenwerkingsstructuur voor coöperatief ondernemen en strategische support aan 

bestaande ondernemers en start-ups  
• Agenda voor de Veenkoloniën als voorbeeld voor een innovatief governance- en 

sturingsmodel met de provincie mede in de rol van facilitator en aanjager 
2. Het ondernemerschap: aansluiten bij initiatieven uit de markt en maatwerk bieden voor duurzame 

bedrijfsmodellen en slimme specialisaties in de regio.  

Concrete aanpak in 5 fasen 
1. De regionale Food Map: Regionale data boven water halen (Voor de duur van de pilot beperken tot 

één productgroep):  
• Welke voedselaanbieders zijn er en  welke producten worden gevraagd (het laatste in 

samenwerking met Meander als grootschalige consument). We voeren hiervoor desktop 
research uit en houden interviews. In het kader van de pilot beperken we ons tot één 
productgroep.  

• We ontwikkelen een database om de resultaten te kunnen bewaren en te analyseren. We 
noemen dit de Regionale Food Map. (RFM) 

• De RFM levert tevens inzichten over de mogelijke matches en mismatches. Waar zijn vraag en 
aanbod dekkend en waar zien we gaten?  

2. Slimme specialisatiestrategieën (SSS) uitwerken:  
• Met de RFM uit de vorige fase krijgen de regionale ondernemers zicht op hun kansen voor 

nieuwe businesscases: waar zitten niches voor mij en hoe kan ik samen met collega’s in de 
regio tot een coöperatieve keten aan de aanbodkant bouwen?  

• Voor degenen  die belangstelling hebben organiseren we een serie workshops om hun slimme 
specialisaties te vinden en businesscases te ontwikkelen.  

• De ondernemers in de regionale voedselketen bereiden samen een regionale propositie voor 
met een attractief aanbod van zowel primaire als bewerkte producten voor de consument 
(Meander/Oosterlengte). We noemen dit de Regionale Aanbod-Propositie (RAP) 

3. Bouwen van coöperatiestructuur  
• De stappen hiervoor hebben alleen zin als er een expliciete intentie tot samenwerking wordt 

uitgesproken. Het aanbod van de producenten ligt voor (de RAP). Het is nu aan de consument 
om dit aanbod te accepteren.  

• Beide partijen sluiten een overeenkomst om een testloop uit te voeren. We noemen dit het 
Regionale Coöperatie-Arrangement (RCA)  



• Maar zo’n arrangement loopt niet vanzelf. Er 
moet iemand of een team van mensen zijn die een 
soepel verloop waarborgen. Dat betekent 
bijvoorbeeld ook dat er alternatieve 
producten kunnen worden geleverd 
als er binnen de regio iets misgaat. 
De consument moet er zeker van zijn 
dat hij zijn bestelling elke dag ontvangt. 
Zo’n spin in de web van het RCA is de 
Regionale Food Agent / Agency (RFA)  

4. Testloop en afspraken voor continuering 
• De testloop voor het RCA kan van start gaan, voor de duur van de overeengekomen periode 
• Het experiment wordt geobserveerd, gedocumenteerd en geëvalueerd: wat werkt en wat niet, 

waar zijn reparaties nodig. 
• Na afloop vindt een eindevaluatie plaats. Dit dient als basis voor kennisborging en –overdracht 

en als fundament voor opschaling en verbreding naar andere producten 
5. Voortzetting 

• Het samenwerkingsnetwerk wordt uitgebreid. 
• Partijen sluiten een overeenkomsten tot voortzetting en uitbreiding naar andere producten. 

Het arrangement kan groeien naar een betrouwbaar Regionaal Food Contract (RFC) 

De output 
In de vorige paragraaf is beschreven dat elke van de vijf fasen een specifiek resultaat levert:  
• Regionale Food Map – RFM 
• Slimme specialisatiestrategieën – SSS 
• Regionale Aanbod-Propositie – RAP 
• Regionaal Coöperatie-Arrangement – RCA 
• Regionale Food Agent / Agency – RFA 
• Regionaal Food Contract – RFC  
Uit de pilot zal geen kant-en-klare ondersteuningsmaatregel of een uitgewerkt model komen, maar we 
leveren voor elk onderdeel een kennisdocument met een aanbevelingen, procesbeschrijving, best 
practices, valkuilen en hoe deze te voorkomen zijn.  
Waar mogelijk schakelen we het proces voor kennisuitwisseling met andere lopende regionale 
initiatieven, ook grensoverschrijdend en in Noord-Europees verband.  
 
 
 
 





 

Het samenwerkingsverband 
We willen het project gaan uitvoeren met drie meewerkende partijen 
• ANOG als ondernemersnetwerk en ketencoördinator  
• Terra (en wellicht Noorderpoort en Alfa) als uitvoerder met studenten en docenten gericht op 

kenniscreatie en kennisdeling voor zowel ondernemers als alle andere deelnemende partijen 
• Lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen als onderzoeksfaciliteit, observator en 

documentalist  
Als onmisbare schakel zien we de provincie als aanjager en facilitator van dit proces.  
 

Kostenindicatie 

 
Onder- 
nemers 

Kennisinstellingen 
Over-

heden 
 

 
ANOG Terra Lectoraat provincie Totaal 

Regionale Food Map uitwerken x x x  

 

Workshops en masterclasses voor slimme 
specialisatiestrategieën 

x x x 
x 

Regionale Aanbod-Propositie voorbereiden x x x x 

Coöperatiestructuur bouwen x x x   
Regionaal Coöperatie-Arrangement 
voorbereiden 

x x x 
x 

Regionale Food Agent / Agency scholen x x x  
Testloop voorbereiden en uitvoering 
begeleiden 

x x x 
x 

 Regionale Food Contract voorbereiden x x x x 

Projectmanagement en –coördinatie x 
  

 

Observatie en documentatie 
  

x  

Totaal        € 100.000 
 

De werkgroep schat dat de kosten om bovenstaande aanpak succesvol uit te voeren circa € 100,000 
bedragen. De werkgroep verwacht dat een gedeelte van deze gelden in kind door betrokken partijen 
wordt ingebracht. 

 
 
 
Werkgroep Landbouw 

A. van Bolhuis 
W. Cnossen (voorzitter)  
W.Foorthuis  
J.W.Kok 
H. J.Schmaal 
H. Sinnema 
J. Zwartsenburg



Bijlage 3:  

Initiatief werkgroep Zorg 



 

 



 

 

Plan van aanpak werkgroep Zorg 

       

       

   …  

 
 

 

In opdracht van Commissie Ruim baan voor Oost-Groningen 

ZorgpleinNoord coördineert dit plan, contactpersonen: Ida Grasdijk en Karin Doornbos 

Haren, 30 oktober 2015 
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Inleiding  

Ruim baan voor Oost-Groningen, commissie Van Zijl 

De commissie ‘Ruim baan voor Oost-Groningen’, onder leiding van Jan van Zijl, heeft van de provincie 

Groningen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de opdracht gekregen om met een 

meerjarig en samenhangend plan van aanpak te komen om de participatiegraad op de arbeidsmarkt te 

verhogen. Een resultaat hiervan is het Akkoord van Westerlee. Dit is het bestuursakkoord waarin de 

gemeenten Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Vlagtwedde, Bellingwedde, Menterwolde en 

Borger-Odoorn afspraken maken over de afbouw van de twee sociale werkvoorzieningsbedrijven en de 

totstandkoming van één uitvoeringsorganisatie voor het uitvoeren van de Participatiewet.  

Parallel hieraan wordt gekeken hoe de sociale en economische infrastructuur in Oost-Groningen 

versterkt kan worden. Rondom een aantal thema’s zijn werkgroepen gevormd die met kansrijke 

initiatieven komen en middels werkconferenties wordt een gezamenlijk plan opgesteld. Zorg is een van 

deze thema’s. Welke kansen biedt de zorg en welke bijdrage kan de relatief grote zorg- en 

welzijnssector, circa een vijfde van het totaal aantal banen in Oost-Groningen, daaraan leveren? 

 

Thema zorg en initiatief van ZorgpleinNoord  

ZorgpleinNoord is de trekker van de werkgroep met het thema zorg, waar ook de gemeenten Pekela en 

Stadskanaal, UWV, enkele zorgwerkgevers, Campus Winschoten en FNV in zijn vertegenwoordigd. Om 

in kaart te brengen welke initiatieven vanuit de zorg- en welzijnssector kansrijk zijn om de 

werkgelegenheid en participatie in Oost-Groningen te bevorderen is een brainstormbijeenkomst met 

zorg- en welzijnswerkgevers uit de regio georganiseerd. Gedurende deze bijeenkomst is gekozen voor 

het uitwerken van een oplossingsrichting: het opstarten van een ‘onderneming’ op het vlak van 

algemene en wijkondersteunende activiteiten (zie ook verslaglegging in bijlage 1). In dit plan van 



aanpak komt naar voren welke activiteiten met welke partners ondernomen gaan worden om dit idee 

vorm te gaan geven. 



 

Probleemanalyse en –stelling 

Tijdens de eerste werkconferentie van de commissie Ruim baan voor Oost-Groningen is de zorg 

vanwege de vergrijzing van de regio bestempeld als wellicht een kansrijke sector. Tevens zijn er zorgen 

geuit over de grote uitstroom van laaggeschoolden uit deze sector. In deze probleemanalyse wordt de 

situatie in deze sector in Oost-Groningen nader bekeken. 

 

Momenteel daling werkgelegenheid, met name op lagere kwalificatieniveaus 

Sinds 2013 neemt het aantal banen in zorg en welzijn af in Oost-Groningen (bron: LISA, 2015).  

Een gevolg van de hervorming van ons zorgstelsel. De strengere indicatiestelling van zorg en 

ondersteuning en het vergroten van de zelfredzaamheid van zorggebruikers, leidt in eerste instantie tot 

een beperking van het collectief bekostigde zorggebruik en een daling van de werkgelegenheid. 

 

Figuur 1: Ontwikkeling aantal banen Zorg Oost-Groningen 2010-2014, 

bron: LISA bewerkingZorgpleinNoord, 2015. 

 

Deze daling van de werkgelegenheid is niet gelijkmatig over de verschillende functieniveaus verdeeld. 

Op het budget voor lichtere zorg en ondersteuning (denk bijvoorbeeld aan de huishoudelijke hulp) 

wordt in verhouding het meest bezuinigd. Daarbij vragen de veranderingen in zorg en welzijn om 

nieuwe werkwijzen en competenties van medewerkers en neemt door de extramuralisering en de 

kritischere indicering, de gemiddelde zorgzwaarte toe. Het gevolg is een toename van functieniveau 

van werknemers in de zorg. Een ontwikkeling die ook speelt bij de werkgevers uit Oost-Groningen die 

deelnamen aan de brainstormbijeenkomst (zie verslag van de bijeenkomst in bijlage 1).  

Kortom de zorg- en welzijnssector, ook in Oost-Groningen, is momenteel een sector waarin 

werknemers uitstromen, met name op de lagere kwalificatieniveaus (mbo-niveau 1 t/m 3).  

 

 

 



Verwacht herstel werkgelegenheid, maar niet op lagere kwalificatieniveaus 

Uitgaande van de budgettaire ruimte van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de 

grootste werkgelegenheidsdaling in de zorg- en welzijnssector voorbij en is er in periode 2015 t/m 

2019 sprake van stabilisatie van de werkgelegenheid (Kiwa en Caop, 20154). Op basis van de landelijke 

prognoses is er een doorkijk gemaakt naar de situatie op de Groningse arbeidsmarkt voor zorg en 

welzijn. Hieruit blijkt dat na 2017 de werkgelegenheid weer licht aantrekt. Dit geldt voornamelijk voor 

het hoger gekwalificeerde personeel. Voor het zorgpersoneel op mbo 1 en 2 niveau blijft het aantal 

banen afnemen (Etil, 20155). Ook de werkgevers uit Oost-Groningen die deelnamen aan de brainstorm 

verwachten niet dat het werk op mbo-niveau 1 en 2 de komende jaren weer terugkeert (zie verslag in 

bijlage 1). 

 

Op termijn kansen, ook voor de lagere kwalificatieniveaus? 

Dan blijft de vraag over wat er gebeurd is met de zorg en ondersteuning die nu of met ingang van 2016 

niet meer vergoed wordt door gemeenten en zorgverzekeraars? Is dit gat gedicht door de particuliere 

bedrijven of door mantelzorgers en vrijwilligers? Of zou hier dienstverlening op geformuleerd kunnen 

worden die op termijn kostendekkend is en daarmee de kans op een baan biedt aan werkzoekenden en 

met ontslag bedreigde werknemers op de lagere mbo-niveaus?  

Daarbij blijft de samenstelling van de bevolking in Oost-Groningen door krimp en vergrijzing 

verandere. Een ouder wordende bevolking doet een steeds een groter beroep op zorg en 

ondersteuning. Tegelijkertijd daalt in Oost-Groningen het reservoir van arbeidskrachten (afname 

potentiële beroepsbevolking, zie ook figuur 2) dat beschikbaar is voor de zorg- en welzijnssector. Ook 

ligt het gebruik van zorg en ondersteuning per inwoner hoger dan in de rest van de provincie (zie 

figuur 3). Deze ontwikkelingen duiden op de langere termijn op een groeiende vraag naar personeel. 

Of deze vraag alleen vervult kan worden met medewerkers vanaf mbo 3 niveau en wat de rol van 

technologie hierbij is, is met onzekerheden omgeven. Het continu monitoren van deze ontwikkelingen 

blijft van belang om tot een evenwichtige en duurzame arbeidsmarkt in de zorg- en welzijnssector te 

komen. Dit is tevens één van de kerntaken van ZorgpleinNoord. Daarbij zien we om ons heen de 

veelbelovende initiatieven op het gebied van zorginnovatie die zorgwerkgevers in netwerkverband 

ontwikkelen met het Zorginnovatieplatform (ZIF), Healthy Aging Netwerk Noord-Nederland (HANN), 

Centre of Expertice Healthy Aging (CoE HA), de Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool Groningen. 

Deze al lopende initiatieven hebben er toe geleid dat de werkgroep Zorg zich heeft toegespitst op het 

verkennen van mogelijkheden van nieuwe aan de zorg- en ondersteuning gerelateerde 

werkgelegenheid voor werknemers op de lagere kwalificatieniveaus.  

 

                                                           
4Kiwa en Caop (2015). Toekomstverkenning Arbeidsmarkt van verpleegkundig, verzorgend en sociaal agogisch personeel 
2015-2019. Utrecht. 

5 Etil in opdracht van RegioPlus (2015). Regioportret Groningen, arbeidsmarkt zorg en welzijn 2014-2015. 



 

Figuur 2: Ontwikkeling bevolking en potentiële beroepsbevolking Oost-Groningen 2010-2025,  

bron: CBS bewerking Jouke van Dijk en Arjan Edzes, Rijksuniversiteit Groningen. 

 
 

 

Figuur3: Aandeel volwassen met zorg uit de oude AWBZ (zonder verblijf) en Wmo in 2014, 

bron: CBS Statline 2015. 
 

 

 



 

Probleemstelling: Op welke wijze creëer je duurzame kansen op werk in de zorg in Oost-

Groningen, nu en in de toekomst? 

 

Kansen op werk zijn ‘duurzaam’ als: 

• Het voorziet in de behoefte/vraag van een werkgever. 

• Het voorziet in zorgvraag en behoefte van inwoners van Oost-Groningen. 

• Het biedt perspectief voor werkenden en werkzoekenden uit Oost-Groningen op de langere 

termijn. 

• Het heeft geen verdringing van andere (kwetsbare) groepen op de arbeidsmarkt tot gevolg. 

 

 

Oplossingsrichting; het versterken van ondernemerschap 

Een onderneming op het gebied van algemene en wijkondersteunende voorzieningen in Oost-

Groningen levert op de volgende wijze duurzame kansen op werk op: 

• Het voorziet in de behoefte of vraag van een huidige zorgwerkgever in Oost-Groningen doordat 

het perspectief op nieuw werk kan opleveren voor werknemers die met ontslag bedreigd worden 

of voor oud-werknemers waarvan al afscheid is genomen.  

• De diensten van de onderneming zijn activiteiten die aansluiten bij de behoefte van 

(zorgvragende) inwoners waarin nu niet voorzien wordt. Denk aan bijvoorbeeld een was- en 

maaltijdservice. Uiteraard moet onderzocht worden wat die activiteiten zijn en of de klant hier 

ook een financiële bijdrage aan wil en kan leveren. 

• De onderneming biedt perspectief op de langere termijn voor werkenden en werkzoekenden 

doordat eerst de levensvatbaarheid van deze onderneming wordt onderzocht. Vanuit de 

business model gedachte wordt gekeken hoe het bedrijf geld verdient en/of kan voorzien in haar 

maatschappelijke doel. 

• Er vindt geen verdringing plaats aan de zogenaamde onderkant van Oost-Groningse 

arbeidsmarkt doordat de onderneming zich op diensten richt die nog niet geleverd worden. Er is 

dus sprake van nieuwe werkgelegenheid.  

 

Werken aan een business model  

Voordat er een onderneming op het gebied van algemene en wijkondersteunende voorzieningen 

opgericht kan worden, moeten er een aantal vragen beantwoord worden. Ten eerste wie zijn de klanten 

en hoe voorziet de onderneming in hun behoefte? Vervolgens ook wat voor werknemers (kwantitatief/ 

kwalitatief) heb je nodig om deze diensten te leveren en hoe werf je deze en leidt je ze op? Kan de 

onderneming op de langere termijn kostendekkend opereren? Wat is een passende 

ondernemingsvorm: coöperatie van zelfstandigen, start up, sociale onderneming of andere 

constructie? Deze vragen kunnen het beste in onderlinge samenhang beantwoord worden. Als kapstok 

voor het onderzoeken van de verschillende aspecten aan de onderneming wordt het business model 



canvas6 gebruikt. In bijlage 2 is een afbeelding van dit model opgenomen. Het model bestaat uit negen 

bouwstenen, die samen laten zien hoe een bedrijf waarde creëert en rendabel kan zijn. De 

maatschappelijke opbrengsten worden ook zichtbaar in het model. Dit biedt ruimte voor additionele 

inkomsten, bijvoorbeeld voorinvesteringen uit fondsen en subsidies.  

 

Klantsegmenten en waardeproposities (kanalen en klantrelaties) 

Het onderzoek naar de levensvatbaarheid van de onderneming start met de vraag wie de klanten zijn 

en op welke behoeften de onderneming een aanbod zou kunnen formuleren? Voorafgaand aan dit 

onderzoek worden vergelijkbare initiatieven in de rest van de Nederland bekeken. Dit levert naar 

verwachting meer ideeën op over het type dienstverlening en de te bedienen doelgroep en daarmee een 

afbakening van het uit te voeren onderzoek. De Oost-Groningse gemeente Bellingwedde heeft een 

aantal voorzieningen in de vorm van servicediensten: een klussendienst, Wmo vervoersserivce, 

huishoudservice en was- en strijkservice. Uiteraard wordt in het voorstadium van dit onderzoek 

contact gezocht met deze gemeente. 

Een eerste stap in het onderzoek naar de levensvastbaarheid van de onderneming is een analyse van 

informatie die Oost-Groningse gemeenten verzameld hebben over hun inwoners met betrekking tot 

lichte zorg en ondersteuning. Burgers die vanuit de Wmo lichte zorg en ondersteuning ontvangen, 

hebben ieder jaar een ‘keukentafelgesprek’ met hun gemeente waarin hun zorg- en 

ondersteuningsbehoefte vastgelegd wordt. Zijn uit die gesprekken activiteiten te clusteren waarin nu 

niet of onvoldoende voorzien wordt door gecontracteerde zorgaanbieders, de particuliere sector en 

informele zorg (mantelzorgers en vrijwilligers)? Belangrijk hierbij is de vraag waarom hier niet in 

voorzien kan worden. Als hier voldoende informatie uit te halen is, is de volgende stap inventariseren 

of hier diensten of producten op geformuleerd kunnen worden die wel in die specifieke behoefte 

(waardeproposities) kunnen voorzien.  

 

Mensen en middelen, kernactiviteiten en strategische partners 

Als in kaart is gebracht op wat voor type diensten de onderneming zich richt, volgt de vraag wie deze 

diensten kan uitvoeren. Sluiten de benodigde vaardigheden en kwaliteiten die gevraagd worden goed 

aan bij de mensen (bijvoorbeeld uit de zorg) die nu aan de kant staan of met ontslag bedreigd worden 

(WW)? Zouden ook werkzoekenden met een iets grotere afstand tot de arbeidsmarkt (WSW, Wajong, 

WWB) ook mee kunnen doen? Vragen waarbij de strategische partners van deze onderneming: 

gemeente, UWV, zorgwerkgevers, onderwijs,  de huidige wsw-bedrijven en FNV bij betrokken worden. 

De infrastructuur van de Test en Diagnose Centra (TDC’s)’s zou gebruikt kunnen worden om vast te 

stellen of de werkzoekende het potentieel heeft om in de onderneming mee te draaien en of daar nog 

extra opleiding, begeleiding of functiecreatie bij komt kijken.  

Daarbij is het denkbaar dat de kernactiviteit van de onderneming ook het realiseren van een goede 

match tussen klant en dienstverlener is, i.p.v. de dienstverlening an sich. Dat betekent ook iets voor 

een het type werknemer/ondernemer dat ook aangetrokken moet worden. 

                                                           
6 Osterwalder, Alexander en Yves Pigneur (2009). Business Model Generatie. Een handboek voor Visionairs, Game Changers 
en Uitdagers. Deventer: Kluwer 2010.  



Rest de vraag of degene die diensten uitvoeren ook allemaal een arbeidscontract moeten hebben met 

de onderneming. Kan er ook ingeleend worden bijvoorbeeld vanuit een arbeidspool? Of kan een 

onderdeel of dienst van de onderneming ook uitgevoerd worden door een coöperatie van werknemers 

of zzp’ers? 

 

Inkomstenstromen en kostenstructuur 

Een element wat tijdens het onderzoek naar de behoefte van de potentiële klant niet vergeten mag 

worden is bereidheid om te betalen voor de geleverde dienst. Wat zijn redelijke tarieven voor een 

dienst? Moet iedereen hetzelfde tarief betalen of is differentiatie op basis van inkomen en vermogen 

wenselijk? Daarbij rijst de vraag of de inkomstenstroom van geleverde diensten op termijn alle 

activiteiten van de onderneming moet kunnen bekostigen? Of is een bepaalde mate van subsidiering 

onvermijdelijk? Welke mogelijkheden kennen bestaande regelingen? Kan de huishoudelijke 

hulptoelage voor persoonlijk dienstverlening hiervoor (tijdelijk) aangewend worden en welke andere 

instrumenten zoals zorgvouchers en zorgstrippenkaarten kunnen ingezet worden.  

 

 

Werkwijze, organisatie en partners 

 

De realisatie van de onderneming bestaat uit de volgende fasen: 

• Inventarisatiefase: is er een levensvatbaar business model op te stellen? 

• Startfase: de nog niet kostendekkende fase, waarbij de strategische partners nog een grote rol 

spelen om de onderneming in de markt te zetten. Bijvoorbeeld, de manager/ondernemer die de 

onderneming gaat opbouwen kan in eerste instantie nog niet bekostigd worden uit de 

opbrengsten van de onderneming. 

• Eindfase: de kostendekkende fase, waarbij de onderneming op eigen kracht draait.  

In dit plan van aanpak wordt de inventarisatiefase verder uitgewerkt. Aan het einde van deze fase volgt 

het besluit of de onderneming opgestart gaat worden. In de begroting bij dit plan wordt een globale 

raming gemaakt voor de kosten in de startfase.  

 

Organisatie van de inventarisatiefase  

Er is contact gelegd met lector Petra Oden van het Kenniscentrum Arbeid van de Hanzehogeschool 

Groningen met het verzoek of studenten een bijdrage kunnen leveren aan het onderzoek naar een 

levensvatbaar business model. Hier is positief op gereageerd en wellicht kan ook het Kenniscentrum 

Ondernemerschap van de Hanzehogeschool hierbij betrokken worden. De wijze waarop het onderzoek 

(de gebruikte methodologie) gaat plaatsvinden wordt in samenspraak met deze kennisinstelling verder 

ingevuld. Voor de organisatie van het project betekent dit dat er een onderzoeksgroep wordt opgericht 

die samen met studenten het business model canvas verder gaan invullen aan de hand van de volgende 

onderzoeksvragen: 

• Voorstudie: Welke ervaringen zijn er opgedaan met vergelijkbare initiatieven in Nederland en 

zijn er kritische succesfactoren te benoemen ? 



• Welke behoefte hebben Oost-Groningse inwoners op het vlak lichte zorg en (huishoudelijke) 

ondersteuning en is/zijn hier dienst/en op te formuleren? 

• Op welke wijze kunnen werkzoekenden (WW, WWB, WSW, Wajong) en met ontslag bedreigde 

werknemers ingezet worden in de op te richten onderneming? 

• Wat is een geschikte ondernemingsvorm voor de op te richten onderneming? 

• Wat is een goed financieel model (inkomstenstromen versus kostenstructuur) voor de op te 

richten onderneming? 

 

De onderzoeksgroep bestaat uit een projectleider en vertegenwoordinging van de Hanzehogeschool 

Groningen. De reeds bestaande werkgroep zorg krijgt de rol van een klankbordgroep. De 

bovengenoemde vragen zullen deels in samenwerking met hen beantwoord moeten worden. Bij de 

oprichting van de onderneming zullen de leden van klankbordgroep naar alle waarschijnlijkheid een 

strategische partner van de onderneming zijn.  

 

Alternatieve organisatie van de inventarisatiefase  

Een alternatief voor het onderzoek naar de levensvatbaarheid van de onderneming is de inschakeling 

van een professioneel onderzoeksbureau. Het voordeel daarvan is een snellere doorlooptijd van het 

onderzoek, waardoor eerder de beslissing genomen kan worden om wel of niet te starten met de 

onderneming. Aan de inschakeling van een professioneel onderzoeksbureau hangt een ander 

kostenplaatje dan gebruik maken van de al bekostigde onderzoeks- en begeleidingscapaciteit van een 

onderwijsinstelling. Daarbij zou de koppeling van jonge enthousiaste en goedopgeleide studenten aan 

de sociaal maatschappelijke en economische uitdagingen van Oost-Groningen tot verrassende 

uitkomsten en nieuwe verbindingen kunnen leiden. Bovendien sluit het onderzoek in de 

inventarisatiefase goed bij de onderzoekslijnen van de kenniscentra en lectoraten. Vanwege deze 

argumentering zou de werkgroep Zorg het haalbaarheidszonderzoek naar de onderneming graag 

samen met Hanzehogeschool Groningen willen uitvoeren. 

 

Randvoorwaarden 

Om te onderzoeken of er levensvatbaar business model op te stellen is voor de organisatie moet aan de 

volgende voorwaarden voldaan worden: 

 

1. Projectleiderscapaciteit 

Een projectleider die het project gaat aansturen en zorgt voor afstemming tussen de onderzoeksgroep 

en klankbordgroep. De verwachting is dat de inventarisatiefase een jaar in beslag neemt, wanneer het 

onderzoek met studenten gedaan wordt. Mocht het onderzoek met een professioneel 

onderzoeksbureau uitgevoerd worden, dan kan de inventarisatiefase binnen een half jaar afgerond 

worden. 

 

 



2. Onderzoek- en begeleidingscapaciteit 

De Hanzehogeschool Groningen moet docenten in staat stellen om studenten te begeleiden en het 

onderzoek voor hen behapbaar te maken. Er wordt van uitgegaan dat het onderzoek gekoppeld kan 

worden aan de reguliere stage- en afstudeeropdrachten in het curriculum van de opleidingen, 

waardoor extra bekosting niet nodig is. In de begroting is ook een raming opgenomen voor de kosten 

van een professioneel onderzoeksbureau. 

 

3. Bereidheid om de gevraagde informatie voor het onderzoek aan te leveren 

Minimaal een gemeente in Oost-Groningen zal in inzicht (niet tot individu herleidbaar) moeten 

verschaffen in de behoeften van haar zorgvragende bewoners, die op dit moment niet ingevuld 

worden.  

Minimaal een werkgever, het UWV, een sociale werkvoorziening en een gemeente zullen informatie 

moeten kunnen aanleveren over de mate van inzetbaarheid van hun met ontslag bedreigde 

werknemers of werkzoekenden voor de op te richten onderneming. 

 

4. Kosten startfase onderneming  

Als door de strategische partners van de onderneming wordt besloten om te starten met de 

onderneming, zal er voorinvestering gedaan moeten worden. De hoogte ervan is afhankelijk van de 

uitkomsten van het levensvatbaarheidonderzoek. Er is in de begroting een raming opgenomen voor de 

juridische kosten van het opstarten van de onderneming en het aanstellen van een manager voor de 

periode van één jaar.  



5. Begroting  

 

Kosten (excl. BTW) 7 

Inventarisatiefase  

Optie 1: samenwerking met Hanzehogeschool Groningen  

Kosten projectleider 

(40 werkweken, 1 dag per week) 

 

40 *8 * €90,-(excl. BTW) = €28.800,- 

Optie 2: samenwerking met onderszoeksbureau 

Kosten projectleider 

(25 werkweken, 1 dag per week) 

Kosten onderzoeksbureau  

(15 werkweken, 1 dag per week * 2 

onderzoekers) 

 

25*8* €90,-(excl. BTW) = €18.000,- 

 

15*8* 2*€100,-(excl. BTW) = €24.000,- 

Startfase  

Juridische kosten start onderneming €7.500,- (excl. BTW) 

Kosten manager/ondernemer 

(een jaarsalaris op basis van 36-urige werkweek 

+ een opslag van 60% voor secundaire en 

tertiare arbeidsvoorwaarden)  

€60.000,- * 160% = €96.000,- 

Voorinvestering strategische partners en/of 

gebruik bestaande subsidies en fondsen  

Onbekend  

Moet blijken uit levensvatbaarheidsonderzoek 

 

 

 

 

 

                                                           
7 De begroting bevat alleen een inventarisatie van de geraamde kosten. Over de financiering is nog niets bekend. 



Bijlage 1: Verslag brainstorm kansrijke initiatieven zorg voor Oost-Groningen 

Woensdag 23 september 2015 van 14.00-15.30 uur bij ZorgpleinNoord, Rummerinkhof 2 te Haren. 

 

Aanwezig: 

Dhr. Dirck Bankers, manager bedrijfsvoering Zorggroep Meander 

Mevr. Lineke Potze, personeelsadviseur Oosterlengte 

Dhr. Johan Hamster, wethouder gemeente Stadskanaal 

Mevr. Astrid Kramer, regiomanager UWV Groningen  

Mevr. Ina Lagro, Campus Winschoten 

Mevr. Marike Langebeek, Abvakabo/ FNV 

Mevr. Ida Grasdijk, directeur ZorgpleinNoord (voorzitter) 

Mevr. Karin Doornbos, ZorgpleinNoord (verslag) 

 

Afwezig met kennisgeving: 

Mevr. Monique van der Ark, hoofd P&O Ommelander Ziekenhuis Groep, 29 september jl. telefonische 

afspraak  

Mevr. Truus Koning, bestuuder Het Oude Ambt 

Mevr. Ineke Weernink, manager Compaen 

Dhr. Hennie Hemmes, wethouder Pekela 

 

 

Inleiding op de brainstorm 

De commissie Ruim Baan voor Oost-Groningen, onder leiding van Jan van Zijl, heeft van de provincie 

Groningen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de opdracht gekregen om met een 

meerjarig en samenhangend plan te komen om de participatiegraad op de Oost-Groningse 

arbeidsmarkt te verhogen. Een wezenlijk onderdeel van deze opdracht is het versterken van de 

economische en sociale infrastructuur in Oost-Groningen. Tijdens de eerste werkconferentie is de zorg 

als een kansrijke sector benoemd om een bijdrage te leveren aan de bovengenoemde opdracht. 

Werkgeversverband ZorgpleinNoord is aangewezen als trekker om de volgende vraag te onderzoeken: 

Welke kansen biedt de zorg en welke bijdrage kan de relatief grote zorg- en welzijnssector, circa een 

vijfde van het totaal aantal banen in Oost-Groningen, daaraan leveren?  

Daartoe heeft ZorgpleinNoord een brainstorm bijeenkomst georganiseerd met werkgevers, 

gemeenten, onderwijs en UWV. Ondersteunend daaraan hebben de deelnemers een korte notitie met 

een probleemanalyse en mogelijk denkrichtingen gekregen (zie bijlage).  

 

Voordat de notitie toegelicht wordt, volgt vanuit het UWV nog een opmerking over de mogelijkheden 

van de regeling sectorplannen. Het gezamenlijke sectorplan van Actiz, VGN en GGZ waarin van-werk-

naar-werk en mobiliteitstrajecten gecofinancierd kunnen worden, kent een onderbesteding. Het 

ministerie van VWS heef het UWV verzocht om een plan op te stellen om extra dienstverlening in te 

zetten voor bestaande en nieuwe instroom van zorgmedewerkers in de WW. Zorgondersteunende 

medewerkers op mbo-niveau 1 en 2 en medewerkers in secretariële en facilitaire functies met een 



risicoprofiel (kans op langdurige werkloosheid) komen hierdoor direct in de intensieve dienstverlening 

(i.p.v. de digitale dienstverlening) van het UWV terecht. 

ZorgpleinNoord voert het sectorplan Zorg Noord-Nederland uit. Dit sectorplan is gericht op het 

arbeidsmarktrelevant opleiden van werknemers en vanuit de overheid is hier zeven miljoen euro 

cofinanciering voor beschikbaar.  

 

Verkennen van oplossingsrichtingen: 

 

Goede scholing en een betere aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs worden gezien als 

essentieel voor de instroom van nieuwe professionals, behoud en doorstroom van werknemers in zorg 

en welzijn. De werkgevers Oosterlengte en Meander hebben de afgelopen jaren hun medewerkers op 

mbo-niveau 1 en 2 al zoveel mogelijk gestimuleerd om middels scholing door te groeien naar mbo-

niveau 3. Echter dit niveau is niet voor iedereen haalbaar. Deze situatie speelt ook bij de Ommelander 

Ziekenhuis Groep (OZG). De overgang naar één modern en technisch hoogwaardig ziekenhuis zorgt 

voor minder arbeidsplaatsen bij de facilitaire dienst (zoals technische dienst, keuken, beddenhuis en 

schoonmaak). Ook hier speelt functieverzwaring een rol en het (leer)vermogen en de wil om daarin 

mee te kunnen. 

De VVT-organisaties hebben al afscheid genomen van groepen medewerkers op mbo-niveau 1 en 2 

evenals medewerkers uit de facilitaire ondersteuning. Waar vinden deze medewerkers dan werk? 

Volgens Oosterlengte is dit heel divers qua branche en sector en een groot deel stroomt de WW in. De 

werkgevers verwachten dat het werk op niveau 1 en 2 en in de facilitaire dienstverlening ook niet meer 

terugkeert. 

 

Kansen voor nieuwe dienstverlening en zelfstandig ondernemerschap  

Naar aanleiding van het gesprek over de kansen voor werknemers op de lagere mbo-niveaus komt het 

gesprek op de ‘keukentafelgesprekken’ die gemeenten houden met haar zorg-en ondersteuning 

vragende inwoners. Wat voor behoeftes aan ondersteuning worden hier geuit? Liggen hier 

mogelijkheden om buiten het reguliere aanbod (bijvoorbeeld bekostigd vanuit de Wmo) diensten te 

leveren die werk of werk(ervaring) op kunnen leveren voor mensen die aan de kant staan of met 

ontslag bedreigd worden? Zou je bijvoorbeeld een was- of maaltijdservice kunnen beginnen? En welke 

extra diensten zou je nog meer kunnen aanbieden in de sfeer van algemene en wijk-ondersteunende 

voorzieningen, die (deels) betaald kunnen worden door inwoners van Oost-Groningen. Het OZG ziet 

rondom hun patiënten, die sneller naar hun eigen huis terugkeren na behandeling, activiteiten 

ontstaan in de sfeer van mantelzorg. Deze activiteiten zouden ook door betaalde krachten of door 

mensen met een werkervaringsplek verricht kunnen worden. 

Daarbij is natuurlijk de vraag wat een goede ondernemingsvorm voor dit soort dienstverlening kan 

zijn. Een coöperatie van zelfstandigen? Of moet je het in de vorm van start ups gaan aanpakken, 

waarbij je jonge hoger opgeleiden verbind aan deze opgave. Huidige regelgeving kan hierbij een 

probleem vormen.  

 

 



Participatiewet en functiecreatie 

Het FNV benadrukt dat functiecreatie zowel grote zorgwerkgevers die met de participatiewet en de 

banenafspraak te maken krijgen als mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen kan bieden. 

Het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds (A+O fonds) van de sociale werkbedrijven heeft met de A+O 

fondsen uit de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg, ziekenhuizen en gemeenten een aantal pilots 

gedraaid om deze methode in de praktijk te toetsen. De aanwezige werkgevers Meander en 

Oosterlengte hebben hier op dit moment een dubbel gevoel bij. Eerst hebben ze afscheid genomen van 

loyale werknemers op de lagere mbo-niveaus en nu moeten ze vanwege een landelijke afspraak weer 

banen creëren op dat niveau. Het OZG herkent dit gevoel. Ze pakken hun maatschappelijke rol op door 

hun werknemers zo goed mogelijk te ondersteunen bij externe mobiliteit. Daarbij creëren ze in 

samenwerking met de Werkbedrijven werkervaringsplekken op verschillende (staf)afdelingen van de 

ziekenhuizen. 

 

Conclusie en gezamenlijke actie  

Van de verkennende richtingen vinden de deelnemers aan deze brainstorm het idee van een 

‘onderneming’ op het vlak van algemene en wijk-ondersteunende activiteiten het meest kansrijk om 

verder uit te werken. Belangrijk hierbij is de samenwerking in de keten rondom zorg en ook tussen 

gemeenten, onderwijs en UWV. Daarbij zijn er op dit vlak ook al (sociale) ondernemingen actief. 

Middels marktonderzoek moet verkend worden of z’n onderneming in bedrijfseconomische zin 

rendabel kan zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Bijlage 4: 

Initiatief werkgroep Recreatie en Toerisme 
 





RUIM BAAN VOOR OOST-GRONINGEN 
KANSEN RECREATIE EN TOERISME 
 

 

 
Werkgroep recreatie en toerisme 

22 oktober 2015 

 



 

De Commissie Van Zijl onderzoekt welke kansen in Oost-Groningen benut kunnen 
worden om meer mensen in deze regio aan het werk te helpen. Een van de onderwerpen 
hierbij is toerisme. 

Opdracht is het in beeld brengen van de economische betekenis van het toerisme in 
Oost-Groningen en van de mogelijkheden om het toeristisch economisch perspectief 
vergroten (bv door bevorderen ondernemerschap, vergroten aantal bezoekers, 
bekendheid van het gebied vergroten). 

 

De werkgroep toerisme zet in op het versterken van de kwaliteiten van Oost-Groningen 
als woon- en werkgebied. Het versterken van Oost-Groningen als toeristische 
bestemming is niet alleen van belang voor de toerist, maar ook voor de inwoners en 
ondernemers.  

De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in (infrastructurele) voorzieningen zoals de 
vaarvoorzieningen, het fietsknooppuntennetwerk en de Ecologische Hoofdstructuur. 
Wat achterblijft is de spin-off op toeristisch en economisch vlak. 

  

Als gemeenten zetten wij ons in om toeristen gastvrij te ontvangen en ondersteunen wij 
Marketing Oldambt, VVV Veenkoloniën en Stichting Promotie Westerwolde om 
toeristen te informeren over het gebied. De Provincie Groningen zet zich in voor het 
werven toeristen en het verbeteren van het imago met Marketing Groningen.  

 

Door middel van een SWOT-analyse zijn de sterke en zwakke kanten in beeld gebracht. 
De kansen hebben wij vertaald in projecten voor het gebied waaraan wij de komende 
jaren gezamenlijk willen werken. We hebben hierbij gekozen voor projecten waarmee 
Oost-Groningen zich daadwerkelijk kan profileren als vernieuwende toeristische regio,  
en waarmee de werkgelegenheid in de sector toeneemt.  

 

 

 

 

 

 

 
Voorwoord 

 



We willen een vitale toeristische sector 

Vooral de verblijfsrecreatie in Oost-Groningen heeft het moeilijk door grote 
(prijs)concurrentie*. De bezettingsgraad is gemiddeld laag en de omzet blijft achter. Er zijn in 
de loop der jaren veel investeringen in natuur, landschap en toeristische infrastructuur gedaan. 
Nu willen we werken aan de versterking van de promotie van de regio en de professionaliteit 
van de toeristische informatievoorziening. Daarnaast willen we ons richten op de ontwikkeling 
van nieuwe, economisch kansrijke projecten. 

 

Campagne imagoverbetering 

Oost-Groningen heeft een structureel imagoprobleem. De term Oost-Groningen heeft een 
negatieve lading en de subregio’s Oldambt, Veenkoloniën en Westerwolde zijn nog niet echt 
bekend bij de Nederlandse bevolking. Om het imago te versterken wil de regio een nieuwe 
impuls geven aan een gezamenlijke imagocampagne, waarbij gebruik wordt gemaakt van het 
positieve imago van Groningen en de provinciale campagne Er gaat niets boven Groningen. 

We gaan investeren in de verdere uitwerking en uitvoering van een campagneplan dat enerzijds 
zorgt voor optimale synergie en tegelijkertijd ruimte geeft voor de eigen identiteit van de 
gebieden. 

 

Gastvrijheid 2.0 

Het centraal stellen van de wensen, de voorkeuren en het gedrag van de (potentiële) bezoeker 
bij de toeristische informatievoorziening, onder meer door het toepassen van nieuwe media. Het 
gebied heeft de ambitie om hiermee een landelijke voorloper te zijn. 

 

Kansrijke projecten: 

- Wellness- en bezinningstoerisme 
Verdere ontwikkeling van Bad Nieuwschans tot Kuuroord voor lichamelijke gezondheid en 
bezinning in Westerwolde en de Middeleeuwse kloosterenclave van Ter Apel. 

- Natuurtoerisme 
Gebruik maken van de rijke natuur, het mooie landschap, de toeristische voorzieningen en 
(cultuur)historie van het gebied voor ecotoerisme (duurzaamheid) en voor outdoortoerisme 
(sportieve activiteiten). 

- Vaartoerisme 
Verdere ontwikkeling van de mogelijkheden voor de toervaart in (Oost-)Groningen. 

       

 

 

 

 
Samenvatting 

 



 

 

De afgelopen jaren is aanzienlijk geïnvesteerd in de recreatieve infrastructuur. Daarnaast is 
een start gemaakt met de vermarkting van het gebied. Een aantal voorbeelden: 
 
Vaarrecreatie 
 Realisatie Oldambtmeer met havenkwartier en jachthavens 
 Ontsluiting van het Oldambtmeer met de Blauwe Passage 
 De vaarweg Erica- Ter Apel als aansluiting op het traject Zuidlaardermeer-Bareveld 
 Investeringen in steigers in de centra van Stadskanaal en Ter Apel 
 
Diverse 
 Ontsluiting van Veendam per trein vanuit Groningen 
 Fietsknooppuntennetwerk Groningen 
 Terugkerende evenementen in de Blauwe Stad, zoals Pura Vida en het 

Waterweekeinde  
 Restauratie van bijzondere monumenten zoals De Toekomst in Scheemda en De 

Burcht van Wedde 
 Bezoekerscentrum Terra Mora in Bourtange 
 Mountainbikenetwerk Westerwolde, langste MTB route van Nederland 
 Westerwoldepad (lange afstand wandelpad) 
 
Marketing en Promotie 
 Afspraak om samen te werken als Oldambt, Veenkoloniën en Westerwolde 
 Websites voor de drie regio’s in samenwerking met Marketing Groningen 
 Oprichting van Marketing Oldambt, VVV Veenkoloniën en Stichting Promotie 

Westerwolde (door 110 ondernemers) 
 Gezamenlijke promotie op beurzen in Duitsland 
 Campagnes Kans in Oost-Groningen 
 Oprichting Stichting De Compagnons van Zuid en Oost Groningen 
 

Wat is er de afgelopen jaren onder meer gerealiseerd? 
 



 

 
Probleemanalyse 
 

 
SWOT analyse 1 
 
De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor Oost-Groningen zijn de afgelopen jaren 
regelmatig in beeld gebracht. De toeristische sector wordt voor Oost-Groningen, maar 
eigenlijk voor het hele noorden van Nederland als kansrijk voor de economische 
ontwikkeling gezien. 
 
Sterk: 
 Sterke ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit 
 Lage prijzen van grond en vastgoed 
 Toeristische infrastructuur 
 
Zwak: 
 Onbekendheid van de kwaliteit en mogelijkheden van de regio als het gaat om 

wonen, werken en recreatie. 
 Ondernemerschap 
 Digitale bereikbaarheid  
 Beperkte bestedingen in het gebied (weinig plekken om je geld uit te geven) 
 Economische situatie zorgt voor rem op investeringen van private en publieke sector 
 Verouderde verblijfsaccommodaties 
 
Kansen: 
 Benutten van de landschappelijke en cultuurhistorische waarde voor toerisme 
 Water(sport)recreatie 
 Toeristische samenwerking in de regio, Drenthe, Duitsland 
 Gebruik maken van het sterke merk Groningen 
 
Bedreigingen: 
 Druk op budgetten voor het beheer van de openbare ruimte en toeristisch recreatieve 

voorzieningen 
 Imago van het gebied (leegstand, aardbevingen etc) 
 Economische vitaliteit van het gebied en leefbaarheid, verlaging koopkrachtbinding 2 
 Demografische krimp 
 

1 Hiervoor is ook gebruik gemaakt van de SWOT van de Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER-
gebied Oost-Groningen 2015. 
1 Hoe hoger de concentratie van voorzieningen in een gemeente, hoe sterker de inwoners aan de 
eigen winkels verbonden zijn. 
 



 

 
Cijfermatig 
 

In cijfers 
Werkgelegenheid Oost-Groningen in toerisme: 3.350 banen in recreatie en toerisme  betreft: 
fulltimers, part-timers en uitzendkrachten (bron: LISA, 2014). In totaal zijn er in de 
Provincie Groningen 15.420 banen in het toerisme (5,7% van de werkgelegenheid) in 3.720 
vestigingen-> 1 op de 18 Groningers werkt in het toerisme. 
 
Vestigingen in Oost-Groningen (bron: LISA, 2014) Sector Toeristengebied. 
Cultuur, recreatie en amusement:   120 
Detailhandel/groothandel:     90 
Horeca:     380 
Logiesverstrekking:     90 
Overig:    120 
Totaal:     800 
 
Het aantal bezoekers aan de grotere dagattracties is redelijk constant (cijfers 2014): 
Fontana Bad Nieuweschans  207.000 
Vesting Bourtange     75.000 (betalend) 
Zwemparadijs Tropiqua  209.000 
Klooster Ter Apel     33.310 
 
Het aantal toeristische overnachtingen in Groningen is de afgelopen jaren  toegenomen. 
Vooral de overnachtingen in de stad stijgen. Het aantal overnachtingen in Westerwolde 
neemt de afgelopen jaren af. De productiviteit  (bezetting en omzet) in Oldambt is de 
afgelopen jaren verbeterd, maar desondanks is het nog steeds onder gemiddeld en stevig 
onder de norm.  
In Oost-Groningen is ruimte voor toename van het leisure aanbod. Het huidige aanbod, is 
ondergemiddeld in vergelijking tot andere gemeenten in Nederland. Het aandeel musea, 
horeca en hotel is ondervertegenwoordigd. Het aantal dagjesmensen en weekeindjes weg in 
Oost-Groningen kan hoger zijn dan het nu is, maar het imago van de regio staat dat soms in 
de weg. Het aantal overnachtingsacccommodaties is laag in vergelijking met andere 
Nederlandse regio’s. Sinds 2009 is dit aantal wel groeiende. (Stecgroep, Positionpaper 
Bevolkingsdaling Oost-Groningen) 
 
 



 

 
Probleemstelling en oplossingsrichting 
 

Wat hebben we nodig om de toeristische economie aan te jagen en de bestedingen in 
het gebied te vergroten?  
Uit onderzoeken in Oldambt en Westerwolde blijkt dat de belangrijkste reden waarom mensen naar 
het gebied komen rust en ruimte, natuur en landschap zijn. Uit een door Oldambt uitgevoerde 
enquête blijkt dat een belangrijk reden waarom Nederlanders (nog) niet naar Oldambt komen, het 
gebrek aan informatie is Veel Nederlanders, zelfs een behoorlijke groep uit de provincie Groningen 
kent Oldambt niet en weer niet waar het ligt. Tevens heeft een grote groep niet-bezoekers 
nauwelijks associaties bij Oldambt, waardoor ze ook niet snel over zullen gaan tot een bezoek. 
Uiteraard speelt ook de weinig centrale ligging hierbij een rol. (Toeristische monitor Oldambt)  
 
De productiviteit van ondernemers blijft achter bij de rest van Nederland. Er is veel inspanning 
nodig om de toeristische ondernemers in ons gebied een marktconforme omzet, winst en 
rendement te laten behalen. We hebben de indruk dat er bij een deel van de  ondernemers geen 
ambitie is om te groeien (familiebedrijven, nevenfunctie). Projecten gericht op individuele 
ondernemers hebben minder deelnemers gehad, dan vooraf was verwacht. Daarom stellen wij voor 
om ons te richten op projecten die gericht zijn op het beter in de markt zetten van het gebied en het 
verleiden van potentiële bezoekers. Alle (toeristische) ondernemers kunnen hiervan profiteren, 
zonder dat zij zelf hierin vooraf hoeven te investeren.  
 
Wat willen we bereiken? 
 Toename van de werkgelegenheid in het gebied. 
 
Gewenste randvoorwaarden: 
Digitale bereikbaarheid 
Digitale bereikbaarheid wordt steeds belangrijker in onze werkomgeving en in ons persoonlijke 
leven. Voor amusement, opleiding en zorg. Bewoners en bedrijven in ons  buitengebied beschikken 
echter lang niet altijd over een digitale breedbandverbinding met hoge doorvoercapaciteit. Ook 
voor toeristen is digitale bereikbaarheid een basisbehoefte. 
 
Monitoring in heel Oost-Groningen 
In navolging van de gemeente Oldambt: 
Meer inzicht krijgen in het aantal en de verscheidenheid van de bezoekers, recreanten en toeristen 
die naar het gebied komen. (waar gaan ze heen, wat doen ze, waar geven ze geld aan uit). 
Daarnaast inzicht krijgen in de bedrijfsontwikkelingen in de recreatieve sector, zoals bijvoorbeeld 
bezetting, soorten bedrijven omzet en kwaliteit, zodat beter ingespeeld kan worden op de wensen 
van de bezoekers en de overheden de ondernemers beter kunnen faciliteren. 
 
 



 

 
Projecten 
 

Gastvrijheid  
Toeristische informatievoorziening 2.0 
 
Toeristen maken in toenemende mate gebruik van digitale middelen. Dat wordt via officiële 
kanalen gedaan, zoals de websites van VVV’s en overheden. Maar in sterk toenemende mate 
ook via de sociale media (zoals facebook, instagram, twitter, pinterest), blogs en reis- en 
recensiewebsites (zoals TripAdvisor en Booking.com).  
Niet alleeen bij de voorbereiding wordt hiervan gebruik gemaakt, maar ook ter plekke oriënteert 
de toerist zich in steeds sterke mate via zijn ipad of smartphone. Daarnaast blijft de bezoeker 
behoefte hebben aan persoonlijk contact, bijvoorbeeld door VVV’s maar ook door de 
ondernemers en inwoners van het gebied. 
 
Wij hebben de ambitie om van Oost-Groningen de trendsetter voor de nieuwe toeristische 
informatievoorziening, zowel off- als online, te maken. We willen een grote stap maken in de 
informatievoorziening voor toeristen door een verregaande integratie van digitale middelen.  
Er wordt ingezet op de zg. Tourist Journey: de ervaringen van de consument vooraf, tijdens en 
na het bezoek. Het onderzoeken van deze patronen ondersteunt het bedrijfsleven bij het 
begrijpen van de bezoekers. Het geeft richting aan de wijze waarop de gasten bereikt kunnen 
worden en waarvoor zij belangstelling hebben. 
 
Dat betekent dat er een doordachte integrale aanpak van de informatievoorziening moet worden 
opgezet. De ontwikkeling hiervan moet door of in zeer intensieve samenwerking met de 
bestaande marketingorganisaties en de ondernemers opgepakt worden. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van vooraanstaande adviseurs en (ervarings)deskundigen. 
 
Partners: ondernemers(verenigingen), Marketing Oldambt, VVV Veenkoloniën, Stichting 
Promotie Westerwolde, Provincie Groningen, Marketing Groningen, gemeenten, inwoners. 
 
  
 



 

 
Projecten 
 

Campagne imagoverbetering 
 
Aandacht is te koop. De hoeveelheid geld die aan regiomarketing wordt uitgegeven is beperkt. Door de 
bestaande campagnes te intensiveren en uit te breiden kan laaghangend fruit (Nederlandse en Duitse 
markt), geplukt worden.  
De landschappelijke kwaliteiten, de evenementen, het cultuurhistorisch aanbod: het zijn allemaal 
factoren die bijdragen aan de kwaliteit van het leven en aan de nuancering van het negatieve imago van 
Oost Groningen. Jaren geleden is al besloten om Oost-Groningen niet als naam te gebruiken, maar om de 
drie regio’s te benoemen. Door Groningen als afzender te kiezen en thema’s uit het oosten van de 
provincie te laten zien profiteert de regio van het positieve imago van de provincie.  
In 2013 is een overkoepeld campagneconcept opgesteld voor zowel economische als toeristische 
promotie. Er is een merkarchitectuur opgesteld waarbij de regio’s een eigen logo hebben ontwikkeld en 
waarbij het label Er gaat niets boven Groningen als ‘endorser’ wordt gebruikt. Door consequent gebruik 
van typografie, vormelementen en door de kwaliteit van de fotografie is een consistent beeld ontstaan 
waarbij duidelijk is dat er een verband is tussen de regio’s en het merk Groningen, maar waarbij ook 
ruimte is voor een eigen identiteit, een eigen merk met onderscheidende merkwaarden. Ook de 
subregionale websites vallen onder het domein van Groningen.nl. 
 
In 2004 en 2011 is het toeristische imago van Groningen onderzocht. In de tussenliggende jaren heeft 
Marketing Groningen in opdracht van de provincie projecten uitgevoerd ter verbetering van het imago. 
Hoofdconclusie hiervan is dat het beeld bij Nederlanders die nog niet eerder in Groningen waren geweest 
over toeristisch Groningen is positiever geworden. Onze voorzichtige conclusie: inspanningen op het 
gebied van imagoverbetering hebben effect, maar we realiseren ons dat meerdere factoren van invloed 
zijn op het imago van Groningen. 
 
Synergie  
Door het gezamenlijke communicatieconcept versterken de onderlinge campagnes; de zichtbaarheid en 
de herkenbaarheid van de campagne wordt groter omdat de doelgroep vaker geconfronteerd wordt met 
de boodschappen. Daarnaast worden kosten bespaard doordat de basiskosten, zoals het ontwerp, de 
ontwikkeling van het concept, worden gedeeld. Vooral de inkoop van media kan door gezamenlijk 
optrekken een stuk voordeliger.  
 
Het doorzetten van deze werkwijze is gewenst. De focus van de nieuwe campagne zal sterker gericht zijn 
op toerisme, maar zal ook ingezet kunnen worden voor wonen en werken. Marketing Groningen 
coördineert en bewaakt de stijl, eenheid, kwaliteit en uitstraling van de uitingen. De inhoudelijke content 
zal vanuit de regio worden geleverd. We maken hierbij gebruik van de kennis en kunde en de achterban 
van de bestaande promotie- en marketingorganisaties in het gebied. 
Om de boodschap goed te laten landen is het van belang dat de campagne een lange looptijd heeft. Wij 
willen de partijen voor een periode van minimaal 5 jaar aan elkaar verbinden. Ondernemers kunnen 
aanhaken op de campagne. 
 
 
Partners: ondernemers(verenigingen), Marketing Oldambt, VVV Veenkoloniën, Stichting Promotie 
Westerwolde, Provincie Groningen, Marketing Groningen, gemeenten. 
 
 



 

 
Projecten 
 

Kansrijke ontwikkelingen 
 
Welness en bezinningstoerisme 
 De welness-sector is volop in beweging. De consument van de toekomst wil zich gezond voelen, in 
balans zijn en jong en energiek van geest. Naarmate drukte, hectiek groter wordt, wordt het streven naar 
welbevinden steeds groter. Grootschalige complexen met een divers aanbod spelen in op deze behoeft. 
Omdat tijd schaars is, moet het de consument zo makkelijk gemaakt worden door programma’s op maat te 
ontwikkelen.De helft van de Nederlanders heef tgeregeld behoefte aan bezinning: innerlijke rust en 
evenwicht, een goede balans tussen werk en privé en het ontsnappen aan de dagelijkse hectiek. De natuur 
en het landschap van Oost-Groningen hebben een positieve invloed op de fysieke en mentale gezondheid. 
De regio kan zich profileren als een gezondheidsregio met een hoog niveau van hospitality en voldoende 
culturele mogelijkheden. 
 
Bad Nieuweschans. Het kuuroord versterkt 
Bad Nieuweschans heeft grote potenties om uit te groeien tot een echt kuuroord. De gemeente Oldambt 
zet in op een masterplan ter versterking van de positie en de positionering van Bad Nieuweschans binnen 
de markt van het zorgtoerisme en op het verbeteren van de openbare ruimte. Bad Nieuweschans is het 
enige echte Nederlandse kuuroord en het bied kansen om een totaalpakket op de markt te zetten.Daarvoor 
is het van belang dat ook de lokale bijzonderheden in de omgeving worden betrokken voor de 
totaalbeleving van de bezoekers. Dit kan goed door de combinatie van het kuuroord, met het landschap, 
authentieke dorpen, schone lucht, stilte en pure natuur van Westerwolde. 
Westerwolde Cittaslow 
Cittaslow is een permanent bewustzijn dat de kwaliteit van leven direct te maken heeft met de inrichting 
van de leefgemeenschap en het landschap. Er wordt op een respectvolle manier omgegaan met het 
landschap, de infrastructuur, milieu, cultuurhistorie bewustzijn en gastvrijheid. Streekproducten en 
streekgebonden gastronomie, versterken de beleving van het gebied.  
De authentieke dorpen en de bijzondere Middeleeuwse kloosterenclave van Ter Apel zijn bij uitstek 
geschikt om de toerist die meer gericht is op spiritualiteit en bezinning te behagen. Daarnaast is de 
zakelijke markt voor cursussen, training en workshops interessant. Het bezinningsconcept moet in de 
komende periode verder uitgewerkt worden. 
 
Samenwerking tussen Oldambt en Westerwolde voor de verdere ontwikkeling van het welness- en 
bezinningstoerisme ligt eigenlijk voor de hand en versterkend kunnen werken. De gemeenten nemen 
hiervoor het initiatief om de ondernemers in het gebied te faciliteren en te stimuleren en om nieuwe 
ondernemers aan te trekken. 
 
Partners: ondernemers(verenigingen), Marketingorganisaties, Provincie Groningen, Marketing 
Groningen, gemeenten, natuurbeheerders, cultuurbeheerders, Bad Nieuweschans, Fontana, Vesting 
Oudeschans, Vesting Bourtange, Kloosterenclave Ter Apel 
 
 



 

 
Projecten 
 

Vaarrecreatie 

De vaarrecreatie in (Oost-)Groningen kan nog veel verder ontwikkeld worden. Het is een 
aantrekkelijke regio voor met name de oudere vaarrecreant die voor rust en ruimte komt en 
belangstelling heeft voor natuur en cultuur. De ontwikkeling van nieuwe routes en 
arrangementen en de promotie moet worden opgepakt. 

 

Natuurtoerisme 

De rijke natuur, het mooie landschap, de toeristische voorzieningen en de (cultuur)historie van 
het gebied trekken een interessante en groeiende groep toeristen aan. De ontwikkeling van 
ecotoerisme (duurzaamheid) en outdoortoerisme (sportieve activiteiten) in het gebied neemt toe, 
maar het concept zou beter ontwikkeld moeten worden. 

 

Publiekstrekkers 

 

Een nieuwe grote publiekstrekker naar het voorbeeld van dependance van het Franse Louvre in 
het noorden van Frankrijk en het Guggenheim Museum in het Spaanse Bilbao, biedt de regio 
Oost-Groningen ontwikkelingskansen om meer bezoekers te trekken.  

Het plaatsen van musea van deze statuur en formaat in zwakke regio’s zijn duidelijk signalen 
van de regeringen om te willen investeren in de achterlopende gebieden. En daarnaast een maier 
om de enorme collecties van de musea voor een groter gebied  en groter publiek toegankelijker 
te maken. Naast een culturele impuls wilde men ook een economische impuls geven aan een 
achterblijvend gebied.  

Onderzocht kan worden of een dergelijke trekker, bijvoorbeeld een dependance van het 
Stedelijk- of Rijksmuseum, in Oost-Groningen gevestigd kan worden. De werkgelegenheid 
neemt daardoor op verschillende niveau’s toe: wetenschappelijk, middenkader, maar er is ook 
ruimte voor laaggeschoold werk in een inspirerende omgeving. 

 

Zout is Goud 

Er is een regionaal plan voor de realisatie van een informatiecentrum, een ondergronds 
leisurecentrum en aanleg van een zoutmeer. Het project speelt al jaren, maar het is de 
initiatiefnemers niet gelukt om hiervoor bestuurlijk draagvlak te realiseren. Zij zijn echter 
ambitieus en hebben dit project bij de Commissie Van Zijl voorgedragen. 

 

 



 

 
Kostenoverzicht 
 
nog nader uit te werken 
 

Kosten: 
 
Imagocampagne 2016-2020 
Menskracht, waaronder coördinatie                       €    300.000,- 
Campagne: 
advertenties tijdschriften, kranten en TV        € 1.500.000,- 
Filmmateriaal                          €   400.000,- 
Fotomateriaal                          €   100.000,- 
Printcampagnes                     €  150.000,- 
 
Gastvrijheid 2.0 
Procesgeld        € 500.000,-  
 
Kansrijke ontwikkelingen      nader te bepalen  
    
 
       
 
 
Financiering 
Het onderzoeken waard: 
 In Limburg investeren de gemeenten vanuit het gemeentefonds LED: Limburg Economic 

Development, € 5,00 per inwoner voor educatie, innovatie en ontwikkeling van de industrie en 
€ 1,00 voor de z.g Limburg branding.   

 Fondsen: Leader, Leefbaarheid/ Krimp provincie, Waddenfonds, etc. 
 Ambtelijke inzet door gemeenten en provincie 
 Bijdragen van gemeenten, provincie, rijk 
 



Samenstelling: 
Seine Lok (voorzitter), wethouder gemeente Vlagtwedde  
Simone Helsloot, Eigenaar Camping de Slangenborg, Directeur Kinderopvang 
Bestuurslid Stichting Promotie Westerwolde/Vereniging Toeristisch Westerwolde 
Arie van Heeringen, voorzitter Stichting Promotie Westerwolde 
Hemmo Philbert, Beleidsadviseur recreatie & toerisme, Gemeente Oldambt  
Edwin van der Woude, directeur Marketing Oldambt 
Erik Hutink, toeristisch ondernemer, eigenaar camping Zonnegloren 
Simone La Brijn, Gebiedsontwikkelaar ruimte (o.a. toerisme), gemeente Vlagtwedde 
 
Overlegpartners: 
Arjan Westerink, senior beleidsmedewerker toerisme van de provincie Groningen 
Michel Aaldering, regiocoördinator Marketing Groningen 
 
 

 

 
Werkgroep 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Bijlage 5: 

Initiatief werkgroep Duitsland 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ruim Baan voor Oost Groningen 

Werk halen naar de Regio 

Context 
Noord-Nederland en Noord Duitsland delen een groot deel van hun geschiedenis. Pas na het 
einde van de tachtigjarige oorlog ontstond er een rijksgrens. Deze beïnvloedde de 
verhoudingen echter nauwelijks. De spreektaal en cultuur bleven aan beide zijden van de 
grens nagenoeg gelijk. In het begin van de 18e eeuw begon de scheiding vorm te krijgen. 
Groningen ging zich meer op Den Haag oriënteren in plaats van het op het oosten. De 
Nederlandse taal werd sterker ontwikkeld en won langzaam terrein op de streektaal. 
Tegelijkertijd kreeg de regio Noordwest Duitsland te maken met een toenemende 
Hoogduitse invloed. In de eeuwen hierna is Noord Nederland steeds Nederlandser geworden 
en Noordwest Duitsland steeds Duitser. Hoewel er altijd culturele, geologische, sociale en 
economische relaties en verwantschappen zijn gebleven, was en is de grens nog steeds een 
feit. Beide zijden van de grens kennen hun eigen kansen en bedreigingen. Conclusie is in 
ieder geval dat ze elkaar nodig hebben en beide baat hebben bij een grotere en structurele 
uitwisseling van mensen, waarmee schommelingen in conjunctuur en arbeidsmarkt beter 
kunnen worden opgevangen. (E&E advies 2014) 
Er gebeurt al veel om de grensoverschrijdende economie en arbeid te stimuleren. 
Tegelijkertijd is er een breed besef dat er nog veel te winnen valt, bijvoorbeeld op het gebied 
van beroepskwalificaties, diploma-erkenning en op het sociale  en fiscale  vlak. Dit zijn zaken 
die vooral belemmerend werken voor het kiezen van een baan in het buurland.( PBL 21-07-
2015). De aanwezigheid van deze belemmeringen neemt echter niet weg dat we de Duits-
Nederlandse grensregio meer zullen moeten benaderen als een economisch geheel met een 
eigen arbeidsmarkt(beleid) die hiermee rekening houdt. 
Door te kijken naar complementariteit in productiefaciliteiten gecombineerd met de 
beschikbaarheid van personeel aan beide zijden van de grens, kunnen we beide gebieden 
versterken. Dit betekent een benadering op basis van wederkerigheid. De marktvraag is 
hierin leidend voor zowel Duitse als Nederlandse opdrachtgevers. Op dit moment  is er in 
Noord Duitsland sprake van een aantrekkende economie. Op diverse terreinen in Duitsland 
bestaat er krapte op de arbeidsmarkt en is er behoefte aan toeleveranciers.  Aan 
Nederlandse zijde is het aanbod juist ruimer.  
Groningen en Drenthe hebben hoge werkloosheidcijfers, in grensgemeenten oplopend van 13 tot 20 
procent. Net over de grens in het Duitse Emsland is slechts 4 procent van de beroepsbevolking 
werkloos. De deelstaat Niedersachsen, die grenst aan Groningen, Drenthe en Overijssel, telt  bijna 50 
duizend openstaande vacatures waarvan 11.600 in de directe grensgemeenten met Nederland. 
Voor de groepen werkzoekenden in Oost Groningen welke zonder hulp de weg naar werk 
weten te vinden (en te behouden) en welke ook minimaal over een startkwalificatie 
beschikken moet de weg naar Duitsland beter worden gefaciliteerd. Enerzijds zijn er te veel 
praktische belemmeringen anderzijds maakt onbekend nog onbemind. Werken in Duitsland 
is nog niet voor iedere werkzoekende een logische mogelijkheid en wordt nog steeds als iets 
bijzonders gezien. 
 
De huidige situatie brengt ook kansen met zich mee daar waar het gaat om het opnieuw 
organiseren van elementaire werkzaamheden, ook aan de Duitse zijde van de grens. Daar 
waar vanwege de nieuwe wetgeving dit banen moet gaan opleveren voor de doelgroepen 
Wajong en SW in Nederland, is groei en schaarste ook het moment dit over de grens te 
doen. Echter zijn deze werkzaamheden alleen binnen het bereik van de doelgroepen als we 
ze ook in naar Oost Groningen weten te halen.  
Het is helaas niet zo dat “de markt” Duitse vraag en Nederlands aanbod zelf bij elkaar 
brengt. Met ons voorstel, uitgewerkt in een concrete case waarmee economie, onderwijs, 
werk & inkomen in Oost-Groningen gediend zijn, willen we daar een  bijdrage aan leveren. 



Probleemstelling 
Oost Groningen telt 22.500 geregistreerde werkzoekenden waarvan het overgrote deel een 
(forse) afstand tot de arbeidsmarkt kent. Géén of een zeer laag opleidingsniveau beperkt 
deze groep enorm in haar inzetbaarheid. Daarnaast zijn er patronen ontstaan welke negatief 
doorwerken op het arbeids- en scholingsethos en de geografische mobiliteit. De 
werkgelegenheid in Oost Groningen ligt ver onder het gemiddelde van Nederland en 
ontwikkelt zich niet positief. De kansen voor goed opgeleide werkzoekenden zijn al minder 
talrijk laat staan voor degenen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
|Zowel binnen Nederland als in een grensoverschrijdende arbeidsmarktregio dat (reis) 
afstand een deel van de reikwijdte bepaalt en dat, naarmate mensen hoger opgeleid zijn, ze 
bereid zijn op grotere afstand te werken. De afstand tot de werkgelegenheid in Duitsland  is 
voor de doelgroep laaggeschoolden niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk groot. De 
barrières die werken over de grens nog altijd met zich meebrengen wegen voor hen extra 
zwaar  (taal, cultuur, reiskosten, erkenning kwalificaties). 
Daarbij is het te veel gevraagd om vanuit een situatie waar vaak de norm en het patroon 
inactiviteit en SW-Wajong het kenmerk is, deze groepen én aan het werk te krijgen op de 
reguliere arbeidsmarkt én naar Duitsland af te laten reizen.  

1. Er  liggen op korte termijn kansen vooral in het ophalen van “laaggeschoold” werk uit 
Duitsland en het uitvoeren daarvan in Oost Groningen. Stap voor stap zullen we de 
groep laaggeschoolden en degenen met een (forse) afstand tot de arbeidsmarkt, in 
beweging moeten krijgen. Het organiseren van werk in de regio is daarbij essentieel 
om een start te maken de bestaande patronen te doorbreken. Dit in combinatie met 
toeleiding, opleiding en begeleiding.  

Door de onderlinge (toeleverings)relaties tussen Duitse en Nederlandse bedrijven die 
hierdoor mede ontstaan, groeit de regio toe naar een economische eenheid. Dit vergroot de 
wederzijdse kennis van elkaars (productie) capaciteit en arbeidsvraag,  waardoor  ook voor 
de hoger geschoolde werkzoekenden de mogelijkheden beter kunnen worden benut. Door 
Duitsland op deze manier dichtbij te halen ontstaat er een natuurlijk proces wat ontzettend 
krachtig en effectief is.  
 

2. Naast deze activiteiten gericht op de Nederlands Duitse grensregio liggen er ook 
kansen in het (terug) halen van werk naar de regio in bredere zin, zowel in binnen- 
als buitenland. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om werk dat door het regionale 
bedrijfsleven wordt uitbesteed aan bedrijven buiten onze regio, dat mogelijk kan 
worden teruggehaald en in Oost Groningen uitgevoerd. Maar ook om (laaggeschoold) 
werk van bedrijven/instellingen van buiten de regio waarvoor productiecapaciteit 
wordt gezocht.  Een voorbeeld van dit laatste is  de vraag van Greenchoice.  
Dit vraagt een langere adem. Het vergt het zorgvuldig opbouwen van een netwerk en 
goede contacten met het bedrijfsleven om de mogelijkheden boven water te krijgen. 
Op dit moment zijn het met name de gemeentelijke accountmanagers die  contacten 
onderhouden met de bedrijven en daarmee een vertrouwensrelatie hebben 
opgebouwd. Daarnaast zijn er andere partijen, zoals de huidige WSW-bedrijven zelf,  
Abiant en wellicht meer bedrijven actief op dit terrein. In een vervolgstap kunnen we 
onderzoeken welke mogelijkheden dit biedt en verkennen op welke wijze en met 
welke partijen we in de regio deze aanpak vorm kunnen geven.   

 
 
 
 
 
 



Doelstelling 
 

• Op korte termijn meer structureel werk voor laaggeschoolden vanuit de duitse 
grensregio naar regio Oost Groningen halen; 

• Inzetbaarheid van beschikbare laaggeschoolden vergroten; 
• Structureel inzetten op het (terug)halen van werk naar de regio Oost Groningen en 

het organiseren van productiecapaciteit (ruimte en mensen). 
 

 
Nb. De bevordering van het werken in Duitsland  door integratie binnen het onderwijs 
(stages), kennismakingscursussen, vereenvoudigen regelgeving en standaardisatie van 
diploma’s, voorzien in reiskostenproblematiek, etc. valt niet onder de scope van deze 
aanpak. Dit krijgt  al vanuit meerdere initiatieven de aandacht. 
 
Aanpak 
Het motto “denk groot, begin klein” is hierbij van toepassing . Het begint met het acquireren 
van de werkzaamheden, zoeken naar nieuwe mogelijkheden. De Duitse markt is 
aantrekkelijk vanwege haar groeipotentieel in combinatie met een tekort aan 
arbeidskrachten. In potentie zijn de kansen ruim aanwezig en van structurele aard. Op deze 
wijze wordt de werkgelegenheid in de regio vergroot, komen (langdurig) werklozen weer aan 
de slag en krijgt de regionale economie nieuwe impulsen (spin-off).  
Naast het uitbouwen van de Duitse markt zal een nadere verkenning moeten plaatsvinden 
naar de manier waarop het (terug)halen op structurele wijze in de regio kan worden 
georganiseerd en welke partijen daarin een rol spelen. Het gaat daarbij enerzijds om de 
acquisitie van werk en anderzijds om het organiseren van de productiecapaciteit (personeel, 
ruimte, scholing). 
 
Middelen: 
Het verkennen van de mogelijkheden  en het organiseren van een structurele aanpak van 
het (terug)halenin de regio zal externe ondersteuning nodig zijn. 
Op korte termijn willen wij geen kansen laten liggen en zetten wij in op het werk voor 
laaggeschoolden binnenhalen uit Duitsland via de methode van Abiant. 
 
Voor het spoor Abiant betekent dit: 
Op dit moment  wordt de hierboven genoemde werkwijze in praktijk gebracht door Abiant 
Uitzendgroep (coöperatie) in samenwerking met het ROC Noorderpoort.  De voormalige 
metaalafdeling van Synergon in Winschoten, Rensel Metaal, krijgt ondermeer op deze wijze 
haar orderportefeuille weer goed gevuld. Door een versnelling hierin aan te brengen kan 
deze case worden verbreed en geïntensiveerd, waardoor de komende jaren veel extra werk 
kan worden gegenereerd. 
 
Abiant zet in op het acquireren van seriematig, “eenvoudig” maar kwalitatief hoogwaardig 
productiewerk voor Rensel Metaal. Het vertrekpunt is de vraag/behoefte van de Duitse 
ondernemer(s) én de hoge werkloosheid in Oost-Groningen. Het netwerk dat Abiant de 
afgelopen jaren in Duitsland zorgvuldig heeft opgebouwd en de opgedane ervaringen zijn 
hierbij essentieel. Abiant is actief in het grensgebied, beschikt over 10 vestigingen en ruim 
600 medewerkers in Noord Duitsland.  

 
De Meyerwerft in Papenburg gaat haar productie de komende 10 jaar fors verhogen. De 
productie wordt verdubbeld. Op dit moment hebben ca. 21.000 mensen een baan welke 



gelieerd is aan de Meyerwerft. Een verdubbeling van de productie betekent een enorme 
nieuwe vraag aan arbeidskrachten en kansen voor toeleveranciers. De verdubbeling van de 
productie gaat bovendien gecombineerd met het uitbesteden van werkzaamheden naar 
zowel Duitse als niet-Duitse partijen. De Meyerwerft gaat niet alleen meer uitbesteden maar 
ook meer uitbesteden binnen 50 kilometer. Hier liggen reële mogelijkheden, ook zeker voor 
Rensel Metaal in Winschoten.   
Abiant is reeds actief op de Meyerwerft vanuit een inhousevestiging met 100 medewerkers. 
De relatie is goed en er wordt steeds vaker op projectbasis samengewerkt.   
 
De realisatie van bovenstaande kent een aantal aspecten: 

• Inrichten productiefaciliteiten (werkruimte, materiaal, machinepark) 
• Instroom van nieuwe medewerkers (formatie bepalen, werven en selecteren) 
• Opleiden-toeleiden van (nieuwe) medewerkers (vaardigheden en gedrag) 
• Begeleiden van nieuwe medewerkers (op de werkplek, bestendigen vaardigheden en 

gedrag) 
• Concurrerend kunnen opereren: goede kwaliteit voor een scherpe prijs,  kostprijs laag 

houden.  
 

Welke versnellers zijn er? Er zijn katalysatoren welke het proces kunnen versnellen. Het gaat 
erom dat reële kansen kunnen worden omgezet in daadwerkelijke mogelijkheden. 
Hierbij valt dan te denken aan: 

- Modernisering machinepark plaatbewerking en lasafdeling: meer (verschillende) 
en betere mogelijkheden om werk aan te kunnen nemen; 

- Kwaliteitsverbetering poedercoating; 
- Herinrichten/vergroten productielocatie(s) uitbreiden bestaande capaciteit en met 

name gericht op het kunnen uitvoeren van montagewerkzaamheden; 
- Stimuleren van ontwikkel- en organisatiekracht: uitbreiden van engineering en 

werkvoorbereiding, uitbreiden en professionaliseren van opleidingsmogelijkheden. 
 
Inzetbaarheid laaggeschoolden vergroten 
 
Met het Noorderpoort College worden reeds aanwezige scholingsactiviteiten verder 
ontwikkeld. Deze worden inhouse bij Rensel Metaal aangeboden. De opleiding richt zich op  
vaardigheden op het gebied van metaalbewerking en lassen en uiteraard op 
werknemersvaardigheden. De opleiding biedt een plus door kandidaten ook ter plekke 
praktijkervaring in de vorm van stages te laten opdoen.   
 
Met het Noorderpoort College worden op dit moment de mogelijkheden voor entree-
onderwijs metaalbewerking (niveau 1, evt 2) onderzocht. Er is in de regio Oost Groningen 
geen entree onderwijs in de metaal voorhanden. Dit zou in het onderwijsaanbod in de regio 
juist voor de “zwakkere” leerlingen een welkome aanvulling zijn. 
 
Rensel Metaal gaat in het bestaande groeiscenario structureel “doorstroombanen” 
organiseren.  Dat betekent dat een aantal kandidaten een half of een heel jaar lang een 
(betaalde)  werkplek krijgen waarin ze ervaring kunnen opdoen, of eventueel hun niveau nog 
kunnen verhogen. Het vervolg kan bestaan uit een baan bij Rensel of elders met behulp van 
het bestaande netwerk. De toegevoegde waarde voor de kandidaten bestaat niet alleen uit 
het behalen van kwalificaties maar ook uit het opdoen van  een behoorlijk deel werkervaring. 
Het bieden van perspectief is erg belangrijk voor deze groep kandidaten. Voor de instroom 
van kandidaten wordt de samenwerking met de TDC’s gezocht. Een eerste verkenning heeft 
reeds plaatsgevonden en de intenties zijn uiterst positief. De bestaande opleidingsfaciliteiten 



zullen moeten worden uitgebreid en deels gemoderniseerd om de aansluiting met de 
arbeidsmarkt te behouden.  
 
Organisatie/uitvoering 
Partners in het project zijn bedrijfsleven, onderwijs en overheid: 

- Werk uit Duitsland  acquireren en uitvoeren door Abiant/Rensel Metaal en in 
samenwerking met het Noorderpoort College en de TDC’s  opleiding en toeleiding  
van mensen verzorgen; 

-  In het kader van het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid dienen afspraken te worden 
gemaakt over de inrichting die het mogelijk maakt bovenstaande benadering van de 
Duits-Nederlandse regio als een economisch- en arbeidsmarktregio te realiseren. 
Vanuit de overheid wordt gefaciliteerd mbt. de regelgeving en subsidieverstrekking.  
De komende 7 jaar gaat een Interreg-koepelproject Arbeidsmarkt in uitvoering dat 
zich richt op het tegengaan van de mis match op de arbeidsmarkt en investeren in 
grensoverschrijdende opleidingen. Samenwerkende Duitse en Nederlandse 
gemeenten richten zich daarbij in eerste instantie op grensoverschrijdende 
arbeidsbemiddeling en mobiliteit. 

Abiant en Noorderpoort zijn reeds op de genoemde sporen actief en zullen deze verder 
intensiveren. Er wordt verder gewerkt aan de stroomlijning van de samenwerking waarbij ook 
de gemeenten partner zijn.  Het aantrekken en organiseren van werk is een primaire taak 
van de bedrijven,  in samenwerking met het onderwijs voor scholing en begeleiding.  De rol 
van de overheden is een eenduidige aanpak en regelgeving  en aanzien van het 
arbeidsaanbod .  
 
Resultaat 

1. Werk uit Duitsland naar de regio:  Zowel eind- als deelproducten vanuit de 
metaalsector kunnen bij Rensel in Winschoten worden geproduceerd of gemonteerd. 
Hiermee voorziet Abiant niet alleen in een bestendiging van de huidige situatie 
waarmee 83 SW-medewerkers hun baan kunnen behouden maar op termijn zelfs in 
een (forse) groei van het aantal banen. Bijkomende, nieuwe banen kunnen naar 
inschatting, voor  70%-80% worden ingevuld met mensen vanuit de participatiewet, 
alsook vanuit SW en Wajong. De mate van banengroei is mede afhankelijk van de 
mogelijkheden om te kunnen versnellen op de genoemde onderdelen. 

2. Door het inzetten van scholing en werkervaring op het juiste niveau en met de juiste 
begeleiding wordt de afstand naar de arbeidsmarkt verkleind en stromen meer 
kandidaten uit naar werk.  

3. Niet alleen de metaalsector biedt dergelijke mogelijkheden dit is ook in andere 
sectoren mogelijk. Deze werkwijze kan als businesscase dienen voor andere 
initiatieven. Een verbreding naar andere sectoren en doelgroepen zal het 
functioneren  van de Duits-Nederlandse regio als economische- en arbeidsmarkt 
eenheid dichterbij brengen.  Hiermee wordt niet alleen de eigen regio economisch 
gediend, het zal bovendien bijdragen aan het verkleinen van de afstand tussen de 
arbeidsmarkt van Noord Oost Groningen en Noord Duitsland. 

 
 
 
 
 
 

 



 



Bijlage 6: 

FNV PLAN  regionaal opleidings- en schuldsaneringsfonds OOST 
GRONINGEN 





Inleiding: 

Oost Groningen kent  een forse groep mensen die er maar niet in slaagt een baan te vinden op de 
reguliere regionale arbeidsmarkt. Het Noorden kent een mbo-economie, wat de regio kwetsbaar 
maakt, immers met name op niveau 2 en 3 is er sprake van afnemende werkgelegenheid. Daarbij 
komt dat de dynamiek op de arbeidsmarkt in Oost Groningen beperkt is en de onderwijs ambitie laag. 
Om dit beeld te kantelen is het noodzakelijk dat er in deze regio geïnvesteerd wordt in het 
aanpassingsvermogen van zowel werknemers, werkgevers als van ondernemers. 
 
Werk is en blijft hierbij een belangrijke factor. Werk en/of betrokkenheid bij de arbeidsmarkt is meer 
dan alleen inkomen. Het geeft zin, structuur en voldoening aan individuele mensen en draagt zo bij 
aan de kwaliteit van hun leven. Voor veel mensen is de afstand tot de arbeidsmarkt echter (relatief) 
groot. Veelal laag opgeleid en vaak is er sprake van het doorgeven van werkloosheid van generatie 
op generatie. De uitkeringssituatie is daardoor uitzichtloos. Een groot deel van deze groep verlaat 
school, al dan niet met een startkwalificatie, vindt vervolgens geen baan en eindigt met een kleine 
AOW-uitkering.  
 
Om dit proces te doorbreken is meer nodig dan alleen inzetten op re-integratie. Daarbij komt dat de 
ijlheid van het gebied dit probleem verder versterkt. De wil is er vaak wel, maar het werk niet. 
Bovendien is er sprake van een zekere mate van geografische concentratie. De groep inactieven kent 
naast de afstand tot de arbeidsmarkt vaak nog een groot aantal andere problemen: de mensen zijn 
minder gezond en participeren minder actief in de samenleving. Ze sporten minder en roken meer dan 
het Nederlands gemiddelde. Ook chronische ziekten als diabetes en hart- en vaatziekten komen in dit 
gebied vaker voor en tot slot hebben veel mensen grote financiële problemen (schulden).   
 
Centraal in ons voorstel staat het  ontwikkelen van een nieuw perspectief voor (in)actieven op de 
arbeidsmarkt, gecombineerd met het beschikbaar stellen van middelen om zich te kunnen ontwikkelen 
en hen te ondersteunen met het aanpakken van onder andere hun schuldenproblematiek. 
 
Uit het advies van de Sociaal Economische Raad Noord Nederland: Koersvast 2.0: 
Verhoog aanpassingsvermogen van de regio  door een voorbeeldregio te zijn voor Leven Lang 
Leren. Investeer in de kwaliteit van het initieel onderwijs, zet in op zo lang mogelijke leerlijnen, 
maak onderwijs voor volwassenen mogelijk en stimuleer het. Dat laatste door zowel het verleiden 
van werkgevers en werknemers om een leven lang te blijven leren, als het ontwikkelen van 
nieuwe leervormen (afstandsonderwijs, leren op de werkvloer, etc.). Het instellen van een 
Noordelijk Scholingsfonds als aanvulling op de reeds bestaande opleidingsfondsen is hiervoor 
een belangrijk instrument. Op die manier komen onderwijs en opleiding ook beschikbaar voor 
tijdelijke werknemers, zzp’ers en werkzoekenden. 
 
Regionaal fonds: investeer in de mensen. Ken en kies je doelgroep. 
 
De gemeenten in de regio Oost Groningen hebben fors moeten bezuinigen. Juist nu zou het opzetten 
van een regionaal fonds goed passen. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de voordelen van het 
nieuwe regio-schaalniveau. Dat kan in de praktijk door het samenvoegen van cliënt- groepen met een 
uitkering, waardoor meer massa ontstaat om dienstverlening rondom schuldsanering en scholing te 
combineren. Door deze trajecten te combineren kan er naast de sanering ook geschoold worden.  
Investeren en gelijktijdig belemmeringen aanpakken waardoor er een beter toekomstperspectief 
ontstaat. 
Daarnaast gaat het ook om het versterken van de positie van werkenden. De werknemers en 
ondernemers in de regio, werkzaam in sectoren waarin de werkgelegenheid onder druk staat of komt 
te staan, zouden gebruik moeten kunnen maken van zo’n fonds. Daarmee wordt het 
aanpassingsvermogen van de regio vergroot. 
 
Aanbevelingen: 
> Stimuleer mensen om weer naar school te gaan. Opleiding is en blijft de beste manier om je kansen 
op de arbeidsmarkt te vergroten. Echter, voor veel inactieven is naast de afstand tot werk ook de 
afstand tot opleidingsmiddelen groot. Stel daarom een Noordelijk Scholingsfonds in dat aanvullend 
is op de reeds bestaande opleidingsfondsen. 
Op die manier komen onderwijs en opleiding ook beschikbaar voor tijdelijke werknemers, zzp’ers en 
Werkzoekenden. 



 
> Ontwikkel naast opleidings- en re-integratieprogramma’s ook gezondheidsprogramma’s voor deze 
doelgroep. Om duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven is het van groot belang dat naast het verhogen 
van het opleidingsniveau en de inzetbaarheid van deze groep ook hun gezondheid 
verbetert. 
 
> Geef mensen meer ruimte om eigen perspectief te creëren door o.a. het bevorderen van 
ondernemerschap. Onderzoek de mogelijkheden van een experiment met basisinkomen voor die 
groep die het heft in eigen handen wil nemen. Val deze mensen niet lastig met allerlei verboden en 
verplichtingen die gekoppeld zijn aan de bijstandsuitkering, maar geef ze de ruimte om eigen 
invulling te geven aan hun leven door het stimuleren van ondernemerschap. Ondersteun deze groep 
niet alleen financieel met microkredieten, maar ook organisatorisch door het leggen van verbinding 
van buddy’s met bestaande ondernemingen en het meezoeken naar nieuwe organisatievormen, 
waaronder coöperaties. Met name in de dienstverlening is er  nog veel mogelijk. 
 
> Zet de overheid in als “employer of last resort” voor die groep die wel kansen heeft op de 
arbeidsmarkt, maar waarvoor weinig werk beschikbaar is of slechts in tijdelijke vorm. Deze groep komt 
na tijdelijk werk vaak direct in de bijstand terecht, omdat de opgebouwde WW-rechten 
beperkt zijn. Hierdoor doorloopt ze keer op keer hetzelfde traject. In plaats van deze groep met 
behoud van uitkering aan het werk te zetten, zouden de overheden deze groep in dienst kunnen 
nemen (in oktober 2015 heeft de gemeente Den Haag 400 bijstandswerkers in dienst genomen) en 
door detacheringsconstructies een deel van de kosten van deze oplossing terug kunnen verdienen. 
Op deze manier wordt het bijvoorbeeld ook aantrekkelijker om een deel 
van deze groep in bijvoorbeeld Duitsland te detacheren. Door middel van een gerichte pilot samen 
met UWV en andere betrokken partijen kan naar deze vorm van sociaal ondernemerschap binnen de 
overheid gekeken worden. 
 
 
FNV Noord 
Arnoud Hoogsteen en Marike Langebeek, bestuurders 
9 oktober 2015 
 
 
 
 



Bijlage bij  FNV PLAN  regionaal opleidings- en schuldsaneringsfonds OOST GRONINGEN   
 
De effecten  van goede schuldhulpverlening: 
 
 
Door het uitvoeren van schuldhulpverlening, voorkomen gemeenten hoge kosten op andere 
terreinen. Elke euro die gemeenten besteden aan schuldhulpverlening, leidt tot gemiddeld twee euro 
aan kostenbesparing op andere plekken. 
Dit blijkt uit onderzoek dat Hogeschool Utrecht (HU) en onderzoeksbureau Regioplan (Amsterdam) 
samen hebben uitgevoerd naar de kosten en baten van schuldhulpverlening. Het onderzoek 
gebeurde onder andere in opdracht van de Gemeentelijke Kredietbank (GKB). 
 De grootste besparingen worden gerealiseerd door een kortere uitkeringsduur, met name bij de 
gemeentelijke sociale dienst. Door de inzet van schuldhulpverlening wordt hier per 100.000 inwoners 
circa 1,4 miljoen euro bespaard op WWB-uitkeringen en re-integratietrajecten. Een andere grote 
besparing is het voorkomen van huisuitzettingen van de schuldenaren, ongeveer 1,1 miljoen euro. 
Het gaat o.a. om kosten die woningcorporaties maken bij huisuitzettingen en kosten voor het 
organiseren van maatschappelijke opvang. Andere kostenbesparingen vinden plaats bij de 
verslavingszorg en de ggz. 
 
 Het hoge rendement van schuldhulpverlening is een gevolg van het gegeven dat veel schuldenaren 
ook kampen met niet-financiële problemen. De hoge schulden gaan samen met psycho-sociale 
problematiek, een verslaving, een tekort aan weerbaarheid of werkloosheid. 
 Het aanpakken van de schulden leidt er toe dat schuldenaren op andere terreinen weer sneller de 
draad kunnen oppakken. 
 
 Uit het onderzoek van HU/Regioplan blijkt onder meer dat de gemiddelde uitkeringsduur substantieel 
korter is als een uitkeringsgerechtigde met schulden ook gebruik maakt van schuldhulp. Roeland van 
Geuns, partner/manager bij Regioplan: “Door uitkeringsgerechtigden met schulden niet alleen te 
begeleiden naar werk, maar tegelijkertijd ook te ondersteunen bij het oplossen van hun 
schuldenproblematiek, kan je als gemeente flinke besparingen boeken op de kosten van uitkeringen.” 
 
 
Als je dus uitkeringsgerechtigden met schulden naar werk wil begeleiden , ontkom je er niet aan om 
ook te investeren in het oplossen van hun schuldproblemen. In Drenthe was in 20018 een interessant 
experiment, ondersteunt door het Ministerie SZW  in het kader van het Innovatieprogramma Werk en 
Bijstand (IPW). 
 
Mensen met schulden aan het werk 

zaterdag 14 juni 2008 

De Gemeenschappelijke Kredietbank Drenthe (GKB) is begin februari gestart met het proefproject 
‘Aan het werk zonder schuld’ om mensen met schulden aan het werk te helpen. Hierbij werkt de GKB 
nauw samen met de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) van de gemeenten Aa en Hunze, Assen, 
Tynaarlo, Marum, Leek, Noordenveld, Steenwijkerland en Westerveld. 

Het project draagt bij aan de landelijke ambitie om mensen met een problematische schuld naar werk 
te begeleiden. “Schulden belemmeren veel bijstandscliënten bij het zoeken en behouden van een 
baan.”vertelt 
De directeur van de ISD Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo. “Wie werk heeft lost zijn schulden af, maar 
wie in een negatieve spiraal van werk en werkloosheid verkeert, heeft vaker geen dan wel geld. Veel 
mensen raken in een vicieuze cirkel: geen geld om schulden af te betalen, veel zorgen, en daardoor 
geen basis om te werken.” 

Re-integratie gecombineerd met schuldsanering 
Deelname aan het project betekent dat er een proces van schuldsanering wordt ingezet waarbij men 
na drie jaar schuldenvrij is. Aanvullend ontvangen deelnemers persoonlijke financiële begeleiding. 
Parallel wordt een traject ingezet waarbij onder begeleiding wordt gezocht naar een passende baan. 
Uitgangspunt van het project is dat positieve inspanning van de cliënt om weer aan de slag te gaan, 



wordt beloond met een gedeeltelijke kwijtschelding van de schulden. “De persoonlijke begeleiding 
zorgt ervoor dat we financiële hulp op maat kunnen bieden. Door schuldhulpverlening en intensieve 
begeleiding tijdens een reïntegratietraject te combineren, wordt de kans vergroot dat een goede en 
blijvende oplossing voor de schuldenlast wordt gevonden.” aldus Jan Tingen, directeur GKB Drenthe. 

Het Ministerie steunt deze aanpak in het kader van het Innovatieprogramma Werk en Bijstand (IPW). 
Dit programma is in het leven geroepen om nieuwe manieren te ontwikkelen voor de uitvoering van 
de Wet Werk en Bijstand. Het project loopt tot maart 2011. 

 
 
De conclusies  vanuit de evaluatie waren positief: 
 
Evaluatie: https://www.degkb.nl/uploads/bestanden/3aa3726e-1ef8-486b-a608-fa39718b47f1 

4.4 Conclusie 
In de aanpak van het IPW‐project is een expliciete link gelegd tussen enerzijds het saneren en 
afbetalen van schulden bij klanten en anderzijds de re‐integratie van deze uitkeringsgerechtigden. 
De schuldsanering en begeleiding van bijstandsklanten zou een meerwaarde kunnen 
hebben voor de re‐integratie van deze bijstandscliënten. 
Uit de analyse blijkt dat bij 24% van de IPW‐klanten met een geslaagde schuldsanering, sprake 
is van re‐integratie op de arbeidsmarkt waarbij zij niet meer bijstandsafhankelijk zijn. Bij 17% is 
sprake van een partiële re‐integratie, waarbij men werkt met een aanvullende uitkering. Dit 
betekent dat ruim 40% van de IPW‐klanten inmiddels aan de arbeidsmarkt deelneemt.  
 
 
 
 

https://www.degkb.nl/uploads/bestanden/3aa3726e-1ef8-486b-a608-fa39718b47f1


Bijlage 7: 
 
WERKGELEGENHEIDSPLAN  OOST GRONINGEN “Jong(er) voor Oud” 



 



Inleiding 
 
De afgelopen maanden is er onder leiding van de commissie Ruim baan voor Oost Groningen hard 
gewerkt aan het ontwikkelen van een toekomstvisie voor de sociaal economische situatie in Oost 
Groningen. De FNV, partij in het Akkoord van Westerlee, heeft daarin vooral een bijdrage proberen te 
leveren vanuit de gedachte hoe echte banen te creëren zijn waarin mensen een inkomen kunnen 
verdienen waarmee zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Vanuit verschillende partijen 
die betrokken zijn bij dit vraagstuk is in werkgroepen onderzocht hoe de werkgelegenheid in het 
gebied zou kunnen toenemen en hebben wij, in die zin, vooral gekeken naar welke maatregelen er 
genomen zouden kunnen worden om het werk wat er is te (her) verdelen.  
 
Een Werkgelegenheidsplan voor Oost Groningen 
 
Kern van de problematiek is  het gebrek aan werk nu, maar naar verwachting  ook in de komende tien 
jaar. Om op dit vlak perspectief te kunnen bieden voor deze regio zijn, naast het creëren van nieuw 
werk, ook  aanvullende maatregelen nodig. Maatregelen waarbij op de arbeidsmarkt plekken 
vrijgemaakt worden om jongeren weer toekomst te bieden: “Jong(er) voor oud”. 
 
FNV Noord wil hiervoor samen met werkgevers, provincie en gemeenten in Oost Groningen tot een 
goede aanpak komen. 
De ideeën en voorstellen die vanuit de verschillende werkgroepen naar voren komen zijn interessant 
en de moeite waard om verder uitgewerkt te worden. Wij denken dat deze naar alle waarschijnlijkheid 
niet voldoende zijn om op de korte en middellange termijn het probleem aan te pakken.   
 
In Oost Groningen zijn ca. 10.000 mensen die onder de Participatiewet  vallen. Wanneer een 
maatregel om grote groepen vanuit de Participatiewet toegang te geven tot de arbeidsmarkt en niet 
onderdeel gemaakt worden van een bredere aanpak, is het risico groot dat dit niet het gewenste effect 
zal hebben.  
 
Wij stellen daarom een, tijdelijke, regionale ' jong(er) voor oud' regeling voor , waarin oudere 
werknemers (deels) plaats maken voor jongeren uit de Participatiewet. Dat loopt via een kosten 
neutrale regeling voor werkgevers. Daardoor wordt het aanwezige talent en kennis (innovatie) de 
bedrijven ingeleid. 
 
 
Aanleiding 
 
De werkloosheid in de provincie Groningen is 21% NWW (niet werkende werkzoekenden). In Oost-
Groningen is het werkloosheidspercentage  15,56 %. Het cijfer voor Oost-Groningen is enigszins 
vertekend omdat de regio een hoog aandeel SW-ers kent en een hoog aandeel 
uitkeringsgerechtigden met een Wajong of WIA uitkering.  Deze groepen maken geen onderdeel uit 
van de groep NWW-ers.  
 
Zoals eerder aangegeven is het aantal mensen wat onder de Participatiewet valt ca. 10.000. Daarvan 
werken er ca. 3000 in beide SW bedrijven. Al deze mensen moeten een plek vinden op de reguliere 
arbeidsmarkt in Oost-Groningen. Vast staat dat de mensen in het gebied niet of nauwelijks bereid zijn 
om voor werk ver te reizen en/of te verhuizen. De mobiliteit is dus niet groot.  
 
Sinds een aantal jaren wordt in het Noorden gewerkt aan de economische ontwikkeling in de 
noordelijke topsectoren.  De plannen en ingezette koers leveren over een paar jaar pas echt resultaat 
op de markt van vraag en aanbod. Voorlopig daalt de werkloosheid nog niet en is het gevaar van een 
(school)generatie die op de bank blijft zitten en straks weer hard nodig is, reëel. Vastgesteld moet 
worden dat er hoe dan ook nu te weinig banen zijn.  
 
Doel: 
FVN Noord wil binnen een termijn 3 jaar 1.000 ‘jongeren’ uit de uitkering naar een baan in Oost- 
Groningen helpen door middel van de ‘jong(er) voor oud regeling’ (remplacantenregeling) .  Dit draagt 
bij aan de structurele versterking van de regionale economie doordat enerzijds de druk op de 
gemeentelijke budgetten wordt verminderd en anderzijds het besteedbare inkomen hoger wordt.  
 



   

 

Hoe willen we dat doen? 
Werkgevers hebben behoefte aan nieuwe instroom én hebben belangstelling voor een regeling, zo 
blijkt uit een inventarisatie die in 2014 is gedaan onder diverse werkgevers. Werkgevers willen 
investeren in nieuwe innovatieve medewerkers, in verjonging van de organisatie, in talentontwikkeling 
en in kennisoverdracht en opleiding. Kansrijke sectoren voor nieuwe instroom zijn die sectoren waar 
werkgevers zelf vragen om nieuwe instroom en waar een relatief grote autonome uitstroom zit aan te 
komen. Er zijn voldoende en voldoende gekwalificeerde werkzoekenden in Oost Groningen, die 
passen bij de vraag van werkgevers. Deze versnelde instroom leidt niet tot verschuiving van de 
werkloosheid over 2 jaar. 
 
De regeling gaat uit van een tijdelijke, voor de werkgever kostenneutrale, regeling waarin werkgevers 
een garantie op een baan geven voor een werkzoekende. De werkgeversvoorwaarde is een 
tegemoetkoming in aanloopkosten voor het in dienst nemen, opleidingskosten en productiviteitsverlies 
door meester-gezelconstructies. De regeling is daarmee een investering in het bedrijfsleven én in het 
terugdringen van werkloosheid.  Gemeenten financieren deels mee door de besparing op de 
uitkeringskosten. Het Rijk dient een aanvullende financiering te leveren. Maar bovenal dragen de 
ouderen financieel bij door afscheid te nemen van hun werk op basis van een financiële regeling van 
bijvoorbeeld 80% van het laatst verdiende loon. Zo snijdt het mes aan 2 kanten: zowel voor de 
‘jongere’ als voor de ‘oudere’. Overstijgend is dit een model wat, ondersteund door onderzoek, naar 
onze mening haalbaar is.  
De regeling kan uitgevoerd worden door een op te richten Transferpunt ‘jong(er) voor oud’ Oost 
Groningen onder de vlag van het Werkbedrijf van de Arbeidsmarktregio Groningen. 



   

 

 

 
 

 
 
 
Berekening: 
Een ‘jongere’ komt in dienst en kost bruto € 50.000 voor 2 jaar. Deze ‘jongere’ komt 2 jaar eerder uit 
de bijstand dan volgens natuurlijk verloop zou plaatsvinden. De financiering voor deze investering, in 
de innovatiekansen voor het noordelijk bedrijfsleven en het verbeteren van de arbeidsmarkt, komt tot 
stand voor 40% door de werkgever, 40% door de regio (inzet uitkeringsgelden en andere regelingen) 
en 20% door het Rijk:  
o De werkgever zorgt voor dekking van € 20.000 omdat hij er zelf belang bij heeft. 
o Er komt € 20.000 uit 24 maanden behoud van uitkering, bijstand. 
o Restant van € 10.000 is voor SZW. 
 
Deze cijfers over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn allemaal op het niveau van de provincie 
Groningen. Om exacte aantallen aan te geven voor de regio Oost Groningen is verder onderzoek 
nodig. 
 



   

 

 
 
Looptijd van de regeling:  
De regeling kan optimaal werken als er over een uitvoeringsperiode van 3 jaar afspraken m.b.t. de 
financiering gemaakt kunnen worden. Dan kunnen er ook meerjaren afspraken gemaakt worden over 
vervangende arbeidscontracten en ontstaan er na afloop ook volume, uitvoering en financiële 
voordelen door de forse daling van het aantal uitkeringsgerechtigden en zijn de meerjaren afspraken 
over scholing en begeleiding ook effectiever. Daarvoor moeten er dan wel meer-jaren afspraken 
gemaakt worden m.b.t. de uitvoering van de WW en de financieringssystematiek van de WWB. Een 
meer-jaren uitvoering levert op termijn naast minder kosten ook meer opbrengsten op. (Marike: dit nog 
wat verduidelijken).          
   
Sectorale of regionale aanpak: 
De keuze om een regeling te maken voor een sector/branche of voor een hele regio hangt vooral af 
van de keuze voor de omvang van de groep die op de regionale arbeidsmarkt aan werk geholpen  
moet gaan worden. 
Omdat de totale omvang van het aantal werknemers per sector in de regio Oost Groningen, lastig te 
achterhalen is, gaan we ervanuit dat de aantallen in de bovenstaande tabel: 9000 werknemers ouder 
dan 60 jaar voor de hele provincie Groningen, voor de regio Oost Groningen rond de 1500 – 2000 
liggen. 
Het lijkt daarom verstandig om niet een sectoraal , maar een regionaal aanbod te maken voor 
werknemers en werkgevers.  
 
 
 
FNV Noord, 
Arnoud Hoogsteen en Marike Langebeek, bestuurders 
8 oktober 2015



   

 

 
BIJLAGE bij voorstel FNV Werkgelegenheidsplan ‘Jong(er) voor Oud”. 

Cijfers arbeidsmarkt Provincie Groningen 
20 maart 2015 

Vooraf 
Om de mutaties in de arbeidsmarkt zoveel mogelijk te verbijzonderen naar beroep  en niveau zijn er 
helaas onvoldoende betrouwbare gegevens. Binnen de bestaande bronnen zijn geen prognoses op 
regionaal en naar beroepsniveau beschikbaar. Prognoses richten zich over het algemeen op een 
periode van vijf jaar, terwijl deze maatregel erop gericht is om nu actie te ondernemen en een 
versnelling van instroom in 2 jaar te realiseren. Indien fijnmazige informatie op dit niveau gewenst is, 
vraagt dit veel nader onderzoek in branches en sectoren.  

Ontwikkeling beroepsbevolking 

 

Bovenstaande tabel laat onder meer zien dat het aandeel 55+ fors toeneemt en de jongere generaties 
afnemen (op 25-35 jr. na). Verder laat het zien dat de beroepsbevolking daalt en dus de werkloosheid 
komende jaren daalt bij een gelijkblijvend tot licht stijgend aantal banen (zie onder).  

Werkgelegenheidsontwikkeling 2013-2018  

Werkgelegenheid    

 Nederland Groningen Oost Groningen 

(01) stand 8.017.144 273.419  

(04) prognose 
2018 

8.022.660 279.680  

Prognose ’13 – ‘18 + 5.500 +/+ 6.260  

(12) bedrijven 25+ Geen opgave 1.456  



   

 

In de beroepsbevolking is rekening gehouden met de instroom vanuit opleidingen, zie figuur onder. 

De huidige ‘voorraad’ werkzoekenden en instromers op de arbeidsmarkt (gediplomeerde) 
schoolverlaters) hebben we nodig om zo de komende jaren de krimp van de beroepsbevolking in 
relatie tot het aantal banen op te kunnen vangen. Dit betekent dat werklozen van nu zo snel mogelijk 
arbeidsfit en dus aan het werk moeten om straks de spanning op de arbeidsmarkt als gevolg van 
krimp van de beroepsbevolking op te kunnen vangen. 

Ontwikkeling in de leeftijdsopbouw per sector 

Op dit moment zijn er ruim 11.000 werkenden van 63 en 64 jaar in Noord Nederland8.  

 

 

De meest vergrijsde sectoren leveren de komende jaren de meeste kans op nieuwe instroom op (zorg, 
welzijn en cultuur, onderwijs, overheid, industrie en dienstverlening). Van de sectoren overheid en 
onderwijs is bekend dat 30% van de werkenden boven de 55 jaar is (Bron: Regio in beeld 2014, 
UWV). 

Van het aantal 63- en 64-jarigen is alleen bekend in welke sector ze werkzaam zijn, niet in welke 
beroepsgroep en op welk niveau.  

 

 

                                                           
8 Bron: Het aantal werkzame 63- en 64-jarigen in Noord Nederland. CAB Groningen (2014).  



   

 

Kansrijke beroepen 

De werkgelegenheidsstructuur van Groningen heeft een aantal kenmerken, zoals een 
bovengemiddeld aantal lager opgeleiden, die voor de gehele regio geldt. Daarnaast zijn er voor de 
drie arbeidsmarktregio’s nog regio specifieke ontwikkelingen en kansen.  

Hoewel de werkgelegenheid in veel sectoren in 2015 (nog) krimpt, laat het aantal vacatures groei laat 
zien. Dit is bijvoorbeeld het geval in openbaar bestuur en industrie. Ook in sectoren waar de 
werkgelegenheid groeit, neemt het aantal vacatures veelal sterker toe. De vacatureontwikkeling 
verschilt niet alleen naar sector, maar ook naar beroep en beroepsniveau.  

Afbeelding 2.3 geeft inzicht in het aantal ontstane vacatures naar beroepsgroep en beroepsniveau.  

In de meeste vacatures wordt gevraagd naar laagopgeleid verzorgend & dienstverlenend personeel 
en middelbaar economisch-administratief personeel. Als reactie op de vergrijzing moet de komende 
jaren de vraag naar onder andere verzorgende beroepen stijgen. Verder zoeken werkgevers vooral 
naar hoogopgeleid economisch-administratief personeel, medisch en paramedisch en pedagogisch 
personeel. 

Veel vacatures in Groningen ontstaan op laag niveau. Vooral in detailhandel, horeca en zakelijke 
diensten (uitzendsector) zijn er veel vacatures voor laag opgeleiden. 

Ondanks de hoge werkloosheid en het geringe aantal vacatures zijn er ook bedrijven die moeite 
hebben om hun vacatures vervuld te krijgen. Op middelbaar niveau geldt de krappe arbeidsmarkt 
vrijwel uitsluitend voor technische beroepen, of beroepen met een belangrijke technische component 
(bijvoorbeeld verkoopberoepen in de technische groothandel). Vaak is er ook een duidelijke link met 
het kunnen beheersen van computergestuurde technieken. Er is krapte in enkele uitvoerende 
technische functies (monteurs, cnc-verspaners, lassers). Daarnaast is er krapte bij technisch 
kaderpersoneel (‘technici’): tekenaars, calculators, werkvoorbereiders. Voor deze laatste beroepen is 
mbo-4 het minimumniveau, in toenemende mate wordt gezocht naar hbo’ers. Ook op hoger en 
wetenschappelijk niveau gaat het vaak om technische functies, maar nu zijn er ook andere segmenten 
waarin krapte lijkt te bestaan: ICT-beroepen, wijkverpleegkundigen, bepaalde medisch specialisten en 
financieel specialisten. In het onderwijs lijken vooral problemen te bestaan met het aantrekken van 
docenten voor specifieke vakken. In het onderwijs kan het lastig zijn om eerstegraads docenten aan te 
trekken. 

 

 



   

 

-  

Analyse NWW  

In Groningen zijn relatief veel gemeenten met een hoge doorstroom van WW naar de bijstand. Dit 
komt door een perifere ligging, met een beperkte veerkracht van de regionale economie. Door 
beperkte en eenzijdige werkgelegenheid zijn er weinig alternatieven voorhanden als er 
werkgelegenheid verdwijnt.  

 

Voor de beroepsgroepen die vallen in de sectoren waar de meeste 63 en 64 jarigen werken, is in 
beeld gebracht hoeveel mensen staan ingeschreven bij het UWV.  

 

Stand WW-uitkeringen naar beroepsniveau Groningen (UWV, december 2014) 

 

 Groningen Oost Groningen 
Elementaire beroepen   
Technische en industrieberoepen 1.136  
Verzorgende en dienstverlenende beroepen 523  
Lagere beroepen   
Medische en paramedische beroepen 55  
Verzorgende en dienstverlenende beroepen 1.730  
Pedagogische beroepen 25  
Technische en industrieberoepen 2.395  
Middelbare beroepen   
Medische en paramedische beroepen 291  



   

 

Verzorgende en dienstverlenende beroepen 1.540  
Pedagogische beroepen 92  
Sociaal culturele beroepen 388  
Informaticaberoepen 123  
Technische en industrieberoepen 1.696  
Hogere en wetenschappelijke beroepen   
Medische en paramedische beroepen 276  
Pedagogische beroepen 736  
Sociaal culturele beroepen 986  
Informaticaberoepen 212  
Technische en industrieberoepen 342  
Totaal 12.546  
   
Bron: Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie, december 2014, UWV. 

In de WW zijn ruim voldoende en geschikte personen met geschikte opleidingen aanwezig voor de 
sectoren waar nieuwe instroom wordt gevraagd. 

Onderstaande tabel laat o.a. zien dat de werkloosheidscijfers in Groningen hoger liggen dan 
gemiddeld in Nederland, specifiek ook onder jongeren. 

Tabel. Stand van zaken werkgelegenheid en werkloosheid. De rode cijfers geven aan wanneer de 
situatie afwijkt van het landelijke beeld.  

 

Werkloosheid    

 Nederland Groningen Oost Groningen 

(06) stand 8,5% 10,3%  

(07) WW uitk 437.731 15.611  

(08) AO uitk 791.670 31.240  

(09) WWB 392.080 18.900  

(10) WSW 102.372 6.316  

    

Totaal 

 

1.723.853 72.067  

% tov  beroepsbev. 21,5% 26,4%  

  

(07) WW  %  
leeftijd 

   

 Nederland Groningen Oost Groningen 

<27 7,8% 8,4%  



   

 

27 – 50 jaar 52% 54%  

50 – 67 jaar 41% 38%  

 

(8) AO     

 Nederland Groningen Oost Groningen 

Aantal 791.670 31.240  

% tov beroepsbev. 9,9% 11,4%  

    

 

(9) WWB     

 Nederland Groningen Oost Groningen 

Aantal 392.080 18.900  

% tov beroepsbev. 4,9% 4,8%  

    

 

(10) WSW     

 Nederland Groningen Oost Groningen 

Aantal 102.372 6.316  

% tov beroepsbev. 1,3% 2,3%  

    

 

 

Van de ingeschreven werkzoekenden met een WWB en WW uitkering (zie afbeelding 3.7) staan de 
meeste WWB’ ers ingeschreven voor een beroep in de techniek of industrie en de verzorgende en 
dienstverlenende beroepen. De WW’ers hebben veelal een economisch-administratieve achtergrond.  
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Jouke van Dijk, Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse        
en Arjen Edzes, Economische Geografie, FRW-RUG

Email: jouke.van.dijk@rug.nl Website: www.joukevandijk.nl 

‘Ruim baan voor Oost-Groningen: 
Op eigen kracht’

Presentatie voor de werkconferentie van de Cie. Van Zijl, Westerlee, 24 april 2015.

Oost-Groningen: op eigen kracht

› Oost-Groningen heeft veel om trots op te zijn: rijke historie met 
regionale welvaart in landbouw en de industrie en er is voldoende 
ruimte, de lucht is schoon, de dorpen en steden mooi.

› Oost-Groningen heeft ook veel om zich zorgen over te maken:  
zwakke sociaal-economische structuur, veel lager opgeleiden en 
lage dynamiek leiden tot hoge werkloosheid, lage inkomens en 
inactiviteit, afhankelijkheid van sociale zekerheidsregelingen en 
armoede.

› Oplossingen komen niet van buiten. Oost-Groningen zal op eigen 
kracht een ontwikkelingsperspectief moeten zien te vinden in de 
richting van een inclusieve samenleving. 

| 2

DvhN, 4 juni 2014

Trends
1. Economische groei stagneert: crisis is nog niet over

2. Krimp/vergrijzing: beroepsbevolking neemt af; aardbevingen

3. Regionale verschillen nemen af en positie Randstad verschuift

4. Economische herstructurering naar meer diensten gaat door

5. Kennisintensivering, ICT-revolutie, opleidingsniveau stijgt: maar ook 

250.000 analfabeten en 1,5 miljoen laaggeletterden

6. Banen op MBO-2/3 niveau verdwijnen en komen niet weer terug

7. Toenemende mobiliteit,‘Nieuwe Werken’ (migratie, pendel en wonen)

8. Veranderende arbeidsverhoudingen (flexibiliteit, ZZP, leven lang leren) 

9. Veranderende competentie-eisen  21st century skills

10. Decentralisatie van (arbeidsmarkt)beleid door rijk naar gemeenten

| 5

Hoe staat Oost-
Groningen ervoor?

| 6
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| 7

Bron: SCP, 2014 
Dorpenmonitor

Dynamiek van de 
regionale economie, 
1995-2008 in    
landelijke regio’s

 Oost-Groningen 
zeer lage dynamiek

T.o.v. gemiddeld economische groei in 
stedelijke corops  1995-2008 (=91%)
Laag: <75% 
Gemiddeld: 75-90%
Hoog: >91%

Groei BBP/inwoner      ‘96-09  Groei werkgelegenheid

| 8

Oost-Groningen

Oost-Groningen

Nederland

NL

9

Ontwikkeling werkgelegenheid                 Bron: Louter, 2011 Noord-Nederland: twee 
”Functional Urban
Areas”: Leeuwarden en 
Groningen (OESO, 2014)

Stedelijke gebieden zijn 
de trekkers van een regio

| 11

Werkloosheidverschillen tussen landsdelen worden kleiner
| 12

Maar: grotere werkloosheidsverschillen binnen landsdelen!

WW-uitkeringen
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| 13

Bijstand: WWB

| 14

Wajong

Veerkracht van de 
arbeidsmarkt is laag 
in Oost-Groningen: 
kans op herstel 4x 
lager langzamer dan 
in de Randstad

| 16

Gemeenten in Oost-Groningen 
krijgen meer (soms >30%) dan het 

landelijk gemiddelde

Bron: Coelo, 2013 
Rijksuitkeringen aan gemeenten 

Totaal Bedrag Uitkeringen aan 
gemeenten per inwoner 2013
uitgedrukt als procentuele 
afwijking van het landelijk 
gemiddelde

| 17 | 18
Bron: Dagblad van het Noorden, 14 november 2014
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| 19

Bron: Dagblad van 
het Noorden,          
4 maart 2015

Demografische trends

| 20

Bevolkingsontwikkeling 2010-2025
Totale bevolking Bevolking 15-64

Oost-Groningen: 
Krimp + Vergrijzing!

 Beroepsbevolking  
neemt af

22

Ruimtelijke 
uitsortering via het 
roltrap model: 
jongeren gaan naar 
de stad voor hoger 
onderwijs

Roltrap en ruimtelijke concentratie
| 23

Bron: KAW, 2012

| 24

Hoger opgeleiden 
concentreren zich 
in stedelijke 
gebieden

Oost-Groningen: 
zeer laag   
opleidingsniveau
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25

Scores Woonfactoren
Ommeland/Stad

Woonomgeving + -
Basisvoorzieningen   - +
Plusvoorzieningen    - +
Overlast&Veiligheid  + -

Smaken verschillen!

Bron: Bureau Louter, Waar willen we wonen 2011

26

Proefschrift Rixt Bijker 
(januari 2013): Er zijn ook 
veel migranten naar de 
minder populaire rurale 

gebieden!
Als je maar wel snel naar 
de stad kunt, dus goede 
verbindingen cruciaal,
inclusief snel internet

Robotisering en 
Automatisering

| 27

Ontwikkeling werkgelegenheidsstructuur (CBS, statline/bewerking RUG)

| 28

Nederland Noord-Nederland

Veel van de ca.1 miljoen banen in NL op MBO 2 en 3 niveau 
zullen verdwijnen   startkwalificatie MBO-4?

MBO MBO

Beroepen komen en gaan …
| 29 | 30

Bron: Dagblad van 
het Noorden,        
26 november 2014
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| 31

Bron: NRC 17 mei 2014

| 32

| 33

Vragen onderkant arbeidsmarkt:

| 34

1. Hoe groot is het probleem?

2. Kunnen we het oplossen (en hoe dan)?

3. Willen we het oplossen en wie doet dat dan?

| 35

De omvang van het probleem in Oost-Groningen
2014 (CBS Staline)

ABW/WWB/WIJ (tot 65) (september) 4.000

WSW (eerste halfjaar) 3.000

Totaal AO (4e kwartaal)

WAO
WAJONG
WIA/WGA/WAZ

10.500
4.500
3.500
2.500

WW (4e kwartaal)

TOTAAL ca.

4.500

22.000

36

Afbakenen  re-integratie mogelijk? 
(Bron: Sol, Glebbeek en Edzes)

Afstand tot de reguliere arbeidsmarkt:

Nee Ja
Overbrugbaar      – Niet overbrugbaar

Banen

Re-inte-
gratie 
overbodig

Afdoende 
motivatie

Match Scholing / 
training

Re-integratie

Loon-subsidie   
Compensatie 
productivi-
teitstekort

KAN werken

Niet 
mogelijk: 

Re-integratie 
werkt niet

Banen 
creëeren

Taaksplit-
sing - Job 
Carving 

Controle
Prikkels en 
Sancties
Work first

Informatie
Bemidde-
ling
Matching

Sociale en 
psychologi-
sche training 
Wegnemen 
practische 
barrieres

Subsidiering 
loonkosten 

Aanpassen 
arbeidsplek 

Afdekken 
risico’s

Naar 
beschermde 
arbeid
WSW

Uitkering
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| 37

Financieel Dagblad, 
28 maart 2015

Participatiewet: quotum 5% 
arbeidsgehandicapten bij bedrijven 
> 25 werknemers
Helpt dat?
Nee! Heel veel gemeenten hebben 
een grotere doelgroep dan het 
maximaal beschikbare aantal 
quotum banen zelfs als alle 
bedrijven > 25 voor 100% 
meedoen!
 Quotum regeling lost probleem 
van Oost-Groningen niet op! 

| 38

Benodigde vaardigheden voor de 21ste eeuw:

| 39

Maximaal scholen! 

Toenemend belang van         
algemene vaardigheden die      
zorgen voor       
aanpassingsvermogen

Maar: niet iedereen kan               
MBO-4 halen

Innovatie en 
ondernemerschap

| 40

Steeds meer ZZP-ers
| 41 | 42

Hennepteelt?
Legaal  wiet kweken?
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Duitsland?

| 44

Werkloosheid over de 
grens in Duitsland is 
lager (maart 2013)

Maar: zijn de 
vacatures geschikt 
voor Oost-Groningse 
werklozen? 

Bereikbaarheid van banen, met en zonder grens
| 45

Atlas voor Gemeenten (2014) Groeien aan de grens

NARSC November 2010 | 46

Grenspendelaars naar DLD, 
2008-2012
Source: IAB, 2015

Aantallen zijn klein en constant!

Van probleem naar 
oplossing

| 47

Vier verklaringen voor verschillen Oost-Groningen 
met andere regio’s

| 48

1. Oost-Groningen is niet uniek, wel extreem

Vraag: Wat is het verdienvermogen, de ontwikkelkracht en 
de leefbaarheid, en hoe kan deze worden versterkt? Is 
een focus op enkel werkgelegenheidsstimulering in het 
gebied zelf een realistisch perspectief of moet juist meer 
worden ingespeeld mobiliteitsbevordering, huisvesting 
en onderwijs?
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Vier verklaringen voor verschillen Oost-Groningen 
met andere regio’s

| 49

2. Oost-Groningen is uniek door gebiedseigen 
kenmerken

Vraag: De vraag is hier welke assets Oost-Groningen kan 
benutten (landbouw, natuur, water, ruimte?) en welke 
bedreigingen (inactiviteit, onderwijs, zorg) moeten worden 
beantwoord? 

Vier verklaringen voor verschillen Oost-Groningen 
met andere regio’s

| 50

3. Oost-Groningen voert beleid minder efficiënt uit en 
toont minder bestuurskracht

Vraag: Hoe kunnen we de efficiency en de bestuurs- en 
uitvoeringskracht verder vergroten?

Vier verklaringen voor verschillen Oost-Groningen 
met andere regio’s

| 51

4. Oost-Groningen kent eenzijdige economische 
structuur en/of heeft onbenut economisch potentieel 

Vraag: welke investeringen in de sociaal-economische
structuur kunnen bijdragen aan de realisatie van een 
inclusieve arbeidsmarkt oftewel een arbeidsmarkt waarin 
iedereen meedoet in plaats van aan de zijlijn staat?

| 52

Lost het probleem zich niet 
vanzelf op?

› Volgens onderzoekers van E,til uit 
Maastricht wel! Zij voorspellen:

› Werkloosheid Oost-Groningen daalt 
sterk tot 4,3% in 2019 en wordt 
minder dan de helft van die in de 
hele provincie Groningen 8,6%.

› Problem solved?

| 53

NOA, Maart 2015. Onderzoek in opdracht van de drie 
noordelijke provincies en de vier grote gemeenten

Oplossingsrichtingen
› Benut de unieke capaciteiten van het gebied!

› Creëer nieuwe banen: innovatie & ondernemerschap (ZZP-ers); 
export, toerisme, wonen 

› Betere scholing (maar niet iedereen kan MBO-4 halen) 

› Grotere mobiliteit: wonen in Oost-Groningen, elders werken 

› Meer profiteren van Duitsland (Duits leren)

› Experimenten, bijvoorbeeld met basisinkomen, jeugdzorg, etc.

› Wat nog meer ????

› En het moet allemaal tegelijk!

| 54
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| 55

Dank voor uw aandacht

Jouke van Dijk, Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse        
en Arjen Edzes, Economische Geografie, FRW-RUG

Email: jouke.van.dijk@rug.nl Website: www.joukevandijk.nl 

‘Ruim baan voor Oost-Groningen: 
Op eigen kracht’

Presentatie voor de werkconferentie van de Cie. Van Zijl, Westerlee, 24 april 2015.
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