Leven Lang Ontwikkelen in Groningen
Pilot Energietransitie
Projectplan

Inleiding
Energie en duurzaamheid is binnen Groningen, net als in de rest van Nederland, een actueel en urgent vraagstuk. In
Groningen extra i.v.m. herstelopgaven en het duurzaam maken van woningen en gebouwen. De maatschappelijke
opgaven en de technologische ontwikkelingen in de techniek en de bouw vragen om enorme investeringen in kennis,
kunde en vaardigheden. Nieuwe technieken en wettelijke kaders vereisen soms nieuwe skills van medewerkers. Het
bedrijfsleven is zich dat bewust en investeren waar mogelijk fors. De uitdaging in deze overspannen markt is echter
groot om zowel kwalitatief alsook kwantitatief voldoende werknemers te scholen en te laten instromen. Om de
komende jaren een voor bedrijven, werknemers en werkzoekenden duurzame en gedragen opleidingsinfrastructuur in
Groningen (waaronder de Groningse mbo’s) te hebben met erkende inhoudelijke scholingsmodules organiseren we
middels publiek-private samenwerking (PPS) deze pilot. Deze legt de basis voor het op grotere schaal scholen van
technici en bouwvaklieden - werkenden en werkzoekenden – voor de komende jaren.
De pilot Energietransitie Groningen in 2019/2020 heeft vier belangrijke doelen:
• Organiseren van een duurzame opleidingsinfrastructuur om werkenden om- en bij te scholen op het gebied van
nieuwe technieken en technologie in de energietransitie (Leven Lang Ontwikkelen binnen bedrijven in de
Technische Installatiebranche en Bouw).
• Doen van onderzoek en monitoring om kritische succesfactoren en knelpunten in kaart te brengen, bedoeld om bij
te stellen zodat vervolgaanpak duurzaam succesvol kan verlopen.
• Concreet bijscholen van 50 werkenden binnen bedrijven (Technische Installatie branche en Bouw) op gebied van
energietransitie (nieuwe technieken; digitale skills, etc.) en opleiden van 40 werkzoekenden (20 statushouders en
20 overige werkzoekenden, waarvan een deel laag opgeleid en laaggeletterd zijn, dan wel een taalachterstand
hebben i.v.m. een ander land van herkomst) die als zij-instromers een baan verwerven binnen de beide genoemde
branches. Met deze deelnemers van de pilot wordt ervaring opgedaan voor bredere uitrol binnen en buiten de
sector.
• Bevorderen leercultuur binnen de deelnemende Groningse bedrijven en lerende houding werknemers (de kern
van leven lang ontwikkelen is dat werknemers en bedrijven blijvend investeren in scholing op het gebied van
technologische ontwikkelingen binnen hun branches)
Zie ook: Routekaart Leven Lang Ontwikkelen Groningen, SER Noord-Nederland, maart 2019
https://www.sernoordnederland.nl/uploads/bestanden/aaadfd39-3371-583a-a372-1a55ab4baa82
1.

Deelnemende partijen

De volgende partijen nemen in gedeeld eigenaarschap deel in het project:
•
•
•
•
•
•
2.

Adviesorganen: SER Noord-Nederland en SER Nederland;
Koepels: VNO-NCW/MKB Noord (LTO Noord);
Vakbonden: FNV sectoren, CNV Vakmensen, de Unie;
Technische Branches: Techniek Nederland en Bouwend Nederland;
Technische O&O fondsen: OTIB;
Overheden: UWV, Werk in Zicht, centrumgemeente Groningen, Provincie Groningen.
Arbeidsmarktontwikkelingen en urgentie van dit project

De technieksector vormt een belangrijke pijler onder de regionale economie van Groningen. Personeelsvoorziening en
Leven Lang Ontwikkelen (LLO) zijn zeer actuele thema’s. Binnen deze hrm-vraagstukken in de sector spelen een aantal
ontwikkelingen een belangrijke rol die enerzijds kwantitatief en anderzijds kwalitatief van aard zijn. Het gaat om:
• Het grote aantal vacatures die openstaan, met andere woorden een grote vraag en te weinig aanbod;
• De te verwachten extra vraag als gevolg van de energie transitie opgave.
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• De komende jaren zal de vervangingsvraag toenemen (‘vergrijzing’ personeel) en de (reguliere) instroom staat
onder druk (ontgroening);
• Kwalitatieve mismatch: technologische ontwikkelingen gaan erg snel, hetgeen betekent dat er flink geschoold
moet worden om nieuwe skills te verwerven;
• Het ontwikkelen van een actieve leercultuur binnen de bedrijven in het licht van de vorige punten;
• Het ontwikkelen van een lerende houding bij werknemers om zich continu bij te scholen.
De partners zien in dit project een belangrijke uitvoeringsvoorziening om bij te dragen aan het oplossen van zowel
kwantitatieve als kwalitatieve knelpunten binnen de sector. Hoewel het UWV en gemeenten ook actief zijn op de
arbeidsmarkt - vooral voor haar WW- en P-wet klanten (en andere doelgroepen) – is het vertrekpunt met name het
aanbod van werkzoekenden en het ‘publieke belang van de arbeidsmarkt’. Daarmee bestrijkt zij onvoldoende de
‘wereld van werkenden binnen de bedrijven’. Het project heeft als vertrekpunt de ‘marktvragen’ en het belang van de
achterban van sociale partners. Deze is breder, aangezien ook mobiliteit tussen techniekbranches en intersectorale
mobiliteit (van werk naar werk) vraagstukken zijn en uiteraard LLO van werknemers. Met dit project slaan we een
brug tussen het publieke en private belang en richten ons op de eerdergenoemde vraagstukken in brede zin.
Samenwerking tussen de werkgeversconsulenten (werkgevers servicepunten en -dienstverleners) van gemeenten en
UWV staat dan ook voorop. Het gaat om het hogere belang voor de sector en werkgevers, werknemers en
werkzoekenden in het bijzonder.
Met dit project wordt een eerste pilot opgezet, gericht op energietransitie en arbeidsmarkt, die tevens aansluit op het
klimaatakkoord. De ervaringen hiermee worden gebruikt om LLO verder regionaal te verbreden. Hierbij kan worden
aangesloten bij het 1000-banen-plan van Werk in Zicht. Waar nodig worden gesignaleerde knelpunten ‘geadresseerd’
en zo mogelijk weggenomen.
3.

Doelstellingen

Lange termijn doel: In 2019 op basis van de pilot komen tot een samenwerkingsverband van sociale partners en
overheden/UWV, dat leidt tot een structurele gezamenlijke verantwoordelijkheidsverdeling van sociale partners en
overheden voor Groningse LLO/arbeidsmarkt en als regiemodel op te schalen is naar andere sectoren en waar
wenselijk, naar (Noord-) Nederland.
Resultaat: De partners organiseren een duurzame infrastructuur en organisatie, en nemen gezamenlijk
verantwoordelijkheid en regie op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen en brengen gezamenlijk middelen en
menskracht in. De aantallen in deze pilot vormen zo het begin van een brede aanpak voor leven lang ontwikkelen.
Kort termijn doel: In 2019-2020 opleiden voor functies binnen Groningse bedrijven op het gebied van de
energietransitie, i.c. de Technische Installatie- en Bouwbranche
• 50 Scholingstrajecten voor werknemers binnen Groningse bedrijven (30 TI-branche & 20 Bouw)
• Opleiden 20 werkzoekenden (zij-instromers)
• Opleiden 20 werkzoekende statushouders (zij-instromers)
Voor beide groepen werkzoekenden geldt een eerste arbeidscontract van minimaal een half jaar, waarbij een contract
voor 1 jaar het uitgangspunt is.
Daarnaast:
• 10 adviezen t.b.v. werkgevers (w.o. leercultuur)
• 20 adviezen t.b.v. werknemers (loopbaanontwikkeling en leerhouding)
• 10 EVC-adviezen (civiel effect van eerdere werkervaring erkennen)
Lange termijn doel
Een structurele gezamenlijke
verantwoordelijkheidsverdeling
in de vorm van een regiemodel

Kwantitatief
1

Kwalitatief
Een structurele gezamenlijke verantwoordelijkheidsverdeling in
de vorm van een regiemodel waarin de verduurzaming van het
project is opgenomen en dat tevens toepasbaar is voor andere
branches en sectoren in (Noord) Nederland.
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Korte termijn doelen
Scholingstrajecten voor
werknemers binnen Groningse
bedrijven

Kwantitatief
50

Opleiden werkzoekenden (zijinstromers)

20

Opleiden 20 werkzoekende
statushouders (zij-instromers)

20

Adviezen t.b.v. werkgevers
(w.o. leercultuur)

10

Adviezen t.b.v. werknemers
(loopbaanontwikkeling en
leerhouding)

20

EVC-adviezen (civiel effect van
eerdere werkervaring
erkennen)

10

Kwalitatief
De medewerkers (30 TI- en 20 Bouw- branche) hebben een
scholingstraject doorlopen waarin zij bijgeschoold zijn in nieuwe
technieken uit de Energietransitie en passen deze nieuwe kennis
en vaardigheden toe in hun werk.
De werkzoekenden hebben een maatwerk scholingstraject
doorlopen waarin zij kennis en vaardigheden hebben opgedaan
die zij dagelijks gebruiken in de aanstelling bij een bedrijf uit de
TI- of Bouw- branche voor de minimale duur van een half jaar. Bij
het maken van de maatwerktrajecten zal tevens rekening
gehouden worden met randvoorwaardelijke onderwerpen (bv.
thuissituatie, rijbewijs, e.a.).
De werkzoekende statushouders hebben een maatwerk
scholingstraject (waarin specifieke aandacht is voor taal, zowel
functioneel technisch als organisatiecultuur) doorlopen waarin zij
kennis en vaardigheden hebben opgedaan die zij dagelijks
gebruiken in de aanstelling bij een bedrijf uit de TI- of Bouwbranche voor de minimale duur van een half jaar. Bij het maken
van de maatwerktrajecten zal tevens rekening gehouden worden
met randvoorwaardelijke onderwerpen (bv. thuissituatie,
rijbewijs, e.a.).
De werkgevers hebben adviezen gekregen die zij in hun bedrijf
hebben geïmplementeerd (of aan het implementeren zijn) die
leiden tot een andere houding ten opzichte van Leven Lang
Ontwikkelen in relatie tot de snelle veranderingen in de wereld
van de energietransitie.
De werknemers hebben adviezen gekregen die zij volgen en die
leiden tot een andere houding ten opzichte van Leven Lang
Ontwikkelen in relatie tot de snelle veranderingen in de wereld
van de energietransitie.
De werknemers hebben middels een EVC-traject inzichtelijk wat
de bij hen aanwezige kennis en vaardigheden betekenen (‘waard
zijn’) in relatie tot een erkend diploma uit de TI- en/of Bouwbranche. Tevens wat er nog nodig is om het corresponderende
diploma te behalen (omzetten van EVC naar maatwerkscholing).

4. Samenwerkingsverband: Organisatie regie en uitvoering
Om de doelen te bereiken is een belangrijk uitgangspunt dat de pilot een gezamenlijk initiatief is van de SER NoordNederland van en voor werkgevers en werknemers (de marktvraag is leidend) en daarin samenwerkend met
bestaande instituties binnen de arbeidsmarktregio (gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen, e.a.). Het project kent de
onderstaande organisatiestructuur waarin we onderscheid tussen regie en uitvoering.
Regiegroep: Voor het bereiken van het doel en uitvoering van de pilot
organiseert de SER Noord-Nederland (initiator) een brede regiegroep waarin
de belangrijke stakeholders binnen de arbeidsmarkt vertegenwoordigd zijn.
Op haar beurt stelt de regiegroep een stuurgroep samen die de aansturing
van de pilot op zich neemt. De Regiegroep opereert binnen de landelijke,
regionale en lokale kaders die gelden voor de respectievelijke deelnemende
partijen: sociale partners, O&O fondsen, UWV, provincies en gemeenten. De
regiegroep bestaande uit de eerdergenoemde partijen, heeft vanuit
gezamenlijk eigenaarschap de uiteindelijke eindverantwoordelijkheid voor
het project. Alle partners zijn hierin vertegenwoordigd. De regiegroep komt
tweemaal per jaar bijeen. De regiegroep kiest tevens een voorzitter en
plaatsvervangend voorzitter. De regiegroep kent een penvoerder in verband

3

formele subsidieaanvragen en andere formele en financiële zaken. De regiegroep komt 2 keer per jaar bij elkaar.
De regiegroep bestaat uit de volgende leden:
•
•
•
•
•
•
•
•

SER Noord-Nederland (voorzitter)
VNO/NCW/MKB-Noord (LTO)
FNV (Vertegenwoordigt CNV en de Unie)
Techniek Nederland / O&O fonds OTIB
Bouwend Nederland
UWV
Centrumgemeente Groningen/Werk in Zicht
Provincie Groningen (penvoerder)

Herman Bloupot
Ton Schroor
Arnoud Hoogsteen
Jakob Hulshof
Sander Wubbolts
Margreet Beverwijk
Carine Bloemhoff
Tjeerd van Dekken

•

Projectleider (adviseur)

Henk Lukken

NB. De projectleider is als adviseur toegevoegd lid en heeft geen formele regiegroep functie.
Stuurgroep: Vanuit de regiegroep wordt een stuurgroep aangesteld. Deze houdt zich bezig met de tactischoperationele zaken van het project en neemt beslissing over lopende en urgente zaken. De stuurgroep heeft het
mandaat en legt verantwoording af aan de regiegroep. De stuurgroep kent een voorzitter en komt 8 keer per jaar bij
elkaar.
Het Samenwerkingsverband Stuurgroep bestaat uit de volgende leden:
•
•
•
•
•
•
•
•

SER Noord-Nederland (voorzitter)
FNV (Vertegenwoordigt CNV en de Unie)
Bouwend Nederland
O&O fonds OTIB / Techniek Nederland
VNO NCW / MKB Noord
UWV
Centrumgemeente Groningen/Werk in Zicht
Provincie Groningen

Herman Bloupot
Arnoud Hoogsteen
Alja Vos
Robert Jan de Vries
Jurgen Elshof
Jan Huygen
Pieter Nammensma
Rob Wolters / Bas Fokkens

•
•
•

SER Nederland (adviseur)
Projectleider (adviseur)
Breuer&Intraval (adviseur)

Annemarie Knottnerus
Henk Lukken
Jan Nap

NB. De projectleider en SER Nederland zijn als adviseur toegevoegd lid en hebben geen formele stuurgroep functie.
Uitvoering: Praktisch operationeel zijn een projectleider en arbeidsmarktcoaches verantwoordelijk voor de
organisatie van de uitvoering van de pilot energietransitie. Zij schakelen door de branche en O&O-fonds erkende
scholingsorganisaties binnen de provincie die de daadwerkelijke scholing uitvoeren. Mbo’s zijn hierin nadrukkelijk
partner om waar mogelijk, nodig en wenselijk scholing te kunnen certificeren en mogelijk te documenteren. Er is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid om de werkzoekenden die geschoold worden te plaatsen bij een aantal bedrijven
binnen de branche. Zij hebben korte lijnen met zowel het brede regiegroep als de stuurgroep (deels overlappend).
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De uitvoering bestaat uit de volgende leden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projectleider (0,4 fte)
Arbeidsmarktadviseur OTIB/TN (0,2 fte)
Arbeidsmarktadviseur Bouwend Nederland (0,2 fte)
Arbeidsmarktadviseur Werk in Zicht (0,2 fte)
Arbeidsmarktcoach OTIB/TN (0,6 fte)
Arbeidsmarktcoach Bouwend Nederland / SSPB (0,2 fte)
Arbeidsmarktcoach(es) Werk in Zicht Gemeenten (0,35 fte)
Arbeidsmarktcoach(es) Werk in Zicht UWV (0,35 fte)
Breuer&Intraval (0,1 fte)

Henk Lukken
Inge Westerhof
Alja Vos
Pieter Nammensma
Henk Roozeboom
…
…
Sandra Holtjer

Zij doen dit in nauwe samenwerking met:
•
•
•
•
•
•
•
•

Regiomanager OTIB bedrijven
MBO’s
Particuliere opleiders
UWV en SOZAWE
Werk in Zicht en 1000 Banenplan
Zelforganisaties statushouders/ nieuwkomers
Vluchtelingenwerk
Humanitas

De administratieve ondersteuning/managementassistentie en financiële administratie, het verwerken van
scholingsfacturen e.d. en het eventuele beheer van een website en (cloud)registratieomgeving, het verwerken van de
overige financiële zaken en zorgen voor de financiële verantwoording worden verzorgd door:
De projectleider draagt zorg voor de operationalisering van het project en de uitvoering gedurende projectduur.
Binnen het Samenwerkingsverband van de partners binnen de pilot is voorgesteld om de bijdragen van de branches
en O&O fondsen te koppelen aan de specifieke scholingsonderdelen en ‘loopvermogen’ (coaches e.a.) in het veld.
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Daarmee is een directe verbinding en gedeeld eigenaarschap gekoppeld aan de branche gebonden onderdelen. De
projectleider draagt zorg voor:
• De directe aansturing van de pilot, waaronder de inzet van de arbeidsmarktcoaches die door de verschillende
partners worden ingebracht (speciale aandacht om hier een ‘pilotteam’ van te maken);
• Eerste aanspreekpunt voor de partners van het samenwerkingsverband en omgekeerd de linking pin tussen
de uitvoerende coaches en de deelnemende partners;
• Eerste verantwoordelijke voor de resultaten van de pilot;
• Regelmatig overleg met de voorzitter van de stuurgroep;
• Signaleren van knelpunten en oplossingsgericht verbeteringen voorstellen en knelpunten inbrengen binnen
de stuurgroep;
• Rapportage over de pilot en rapportage dusdanig opstellen dat hiermee zowel regionaal besloten kan worden
over vervolg (na de pilot) en landelijk LLO-knelpunten en successen gedeeld kunnen worden via SER
Nederland;
• Actieve rol spelen ten aanzien van de externe contacten; voorlichtingen en presentaties;
• Adviseren van branches, O&O fondsen e.a. directbetrokkenen bij de Energietransitie;
• Aanspreekpunt voor het bureau dat het onderzoek en monitoring uitvoert;
• Opbouwen van (scholings-)netwerken en netwerken van bedrijven i.s.m. de arbeidsmarktcoaches in het veld;
• Bijdragen aan een adequaat en flexibel in te zetten scholingsaanbod beantwoordend aan de vraag gekoppeld
aan de diverse doelgroepen binnen de pilot en de vraag uit de werkgeversvraag uit de markt.
Arbeidsmarktcoach(es) van en voor bedrijven; matchingfunctie, opbouwen netwerken, signaleren trends, verbinden
partijen en realiseren samenwerking partners (o.a. UWV en gemeenten). Werkgeverschap voor de arbeidsmarktcoach
wordt vervuld door meerdere betrokken partijen (die rechtspersoon zijn). We maken onderscheid tussen adviestaken
en uitvoeringstaken waarbij een adviseur bijdraagt door het opzetten van projecten en de projectuitvoer
scholingsbehoeften/vraag omzet naar individuele/groeps- scholingstrajecten.

Koepels, samenwerkingspartners, vakbonden mobiliseren de actuele vraag binnen het bedrijfsleven. Deze vragen
worden door het uitvoeringsteam verbonden aan een passend individueel/groeps- scholingsaanbod. Het
uitvoeringsteam zal inventariseren of de vraag vaker voorkomt en werkt bij voorkeur samen met de scholingspartijen
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toe naar een structureel (kort-cyclisch) scholingsaanbod wat voldoet aan de gestelde criteria. Voor werkenden
faciliteren we vouchers van € 2500,- waarbij maatwerk vooropstaat.

Het uitvoeringsteam bestaat uit een projectleider en arbeidsmarktcoaches die de technische branches kennen, die
weten ‘hoe het werkt binnen een bedrijf’, die beschikken over een up-to-date bestand van werkzoekende technici, die
snel vraag en aanbod bij elkaar kunnen brengen en ook niet-voor-de hand-liggende oplossingen aandragen, dat is het
beeld dat wordt nagestreefd. Hun rol is als volgt:
•
•

•
•
•

•
•

Zij moeten het aanspreekpunt worden voor de bedrijven die vacatures hebben of aan de slag willen met de
mobiliteit in hun bedrijf in relatie tot instroom en uitstroom.
Zij moeten in samenwerking met bedrijfsnetwerken actief de vraag ophalen bij de bedrijven. Zij sporen
latente vacatures op en stimuleren het bedrijf tot ontwikkeling van eigen personeel (in verband met
bevordering interne mobiliteit). Voorwaarde hiervoor is dat de arbeidsmarktcoaches een serieuze
gesprekspartner zijn voor de werkgevers, de branche en voorkomende functies kennen en zo de
personeelsvraag op een creatieve manier kunnen oplossen.
Zij kennen de werkzoekenden en werken daartoe intensief samen met UWV en Gemeenten (in verband met
werkzoekenden die een WWB-uitkering ontvangen). Ook voeren zij persoonlijke intakes uit van kandidaten.
Zij zijn ‘matchmakers’ doordat zij vraag naar en aanbod van personeel bij elkaar kunnen brengen. Zo helpen
zij zowel de werkzoekenden als de werkgevers.
Zij ondersteunen en ontzorgen de werkgevers bij het opzetten van begeleiding- en scholingstrajecten van de
werkzoekende technici. Ook wanneer bedrijven deelnemen aan grotere re-integratie of
werkgelegenheidsprojecten.
Zij houden tijdens proefplaatsingen en stages contact met de bedrijven en geplaatste werkzoekenden.
De gedachte is nadrukkelijk om eerst een relatie op te bouwen met de bedrijven, eerst ‘brengen’ en op basis
daarvan ‘halen’, d.w.z. ook minder kansrijke werkzoekenden weer te plaatsen.

Wanneer de arbeidsmarktcoach een mogelijke vacature signaleert bij een bedrijf is de gang van zaken als volgt:
•
•

Hij selecteert één (of meer) kandidaten die in potentie passen bij bedrijf en vacature. Zo nodig vindt een
assessment plaats van hun kennis en vaardigheden.
De werkzoekenden wordt de mogelijkheid geboden om een of meerdere gesprekken te hebben met een
loopbaanconsulent van een van de vakorganisaties. Hier kunnen zij hun eigen doelen, ambities en
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•
•

•

•

•

•

•

ontwikkeling bespreekbaar maken. De loopbaanconsulent onderscheidt zich van de arbeidsmarktcoach,
doordat de eerste enkel op de werkzoekende gericht is en de tweede de rol van matchmaker vervult.
Het bedrijf selecteert de kandidaat in samenspraak met arbeidsmarktcoach. Daarbij wordt gewerkt vanuit de
taakstellingen die zijn geformuleerd voor de twee onderscheiden leeftijdscategorieën
De arbeidsmarktcoach maakt voorafgaand aan de start van het traject met kandidaat en bedrijf afspraken
over activiteiten, begeleiding en scholing die worden vastgelegd in een opleidingsplan. In genoemd
opleidingsplan zijn de volgende zaken geregeld:
o Aard van de plaatsing: opleiding, stage of proefplaatsing, of een combinatie ervan.
o Duur van de plaatsing in uren per week en aantal weken; het gaat hier om maatwerk.
o De afspraken die tussen bedrijf en kandidaat gemaakt worden over het aangaan van een
arbeidscontract, na de periode van een proefplaatsing. Dit betekent dat proefplaatsingen en werken
met behoud van uitkering maximaal 2 maanden duren, waarna aansluitend een arbeidsovereenkomst
van minimaal 6 maanden wordt aangeboden voor het gelijk aantal uren als de uren in de proefplaatsing.
In principe gaat het hierbij om een dienstverband van 38 uur per week, minimaal is 32 uur per week.
Wanneer een startkwalificatie ontbreekt wordt gestreefd naar het alsnog behalen van deze kwalificatie,
waarbij een arbeidscontract geboden wordt die past bij de duur van de opleiding. Voor alle
duidelijkheid: is er geen perspectief op een arbeidscontract, dan volgt geen proefplaatsing.
o De afspraken over de aard en omvang van de begeleiding door bedrijf en evt. door derden.
o De afspraken over aanvullende scholing. Het gaat hier om cursussen. Reguliere beroepsopleidingen, o.a.
in de vorm van de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) vallen buiten het project, dat meer gezien kan
worden als een opstap naar een arbeidscontract zo nodig in combinatie met een opleidingstraject (bv. in
de vorm van een BBL). Nadat een kandidaat in dienst treedt van een bedrijf kan gebruik worden
gemaakt van de dienstverlening van het opleidingsfonds.
o De administratieve afhandeling (voucher voor bedrijf, declaraties scholing en begeleiding door derden).
o De wijze waarop de arbeidsmarktcoach het traject begeleidt en het contact onderhoudt met bedrijf en
geplaatste persoon, de voortgang bewaakt en de uitvoering checkt van de gemaakte afspraken. De
inspanning van de arbeidsmarktcoaches moet gericht zijn op het iedere twee weken voeren van een
voortgangsgesprek tussen geplaatst persoon, het bedrijf en de arbeidsmarktcoaches.
Het opleidingsplan wordt in geval van werkzoekenden met een WW- of een WWB-uitkering ook getoetst
door de UWV-functionaris, resp. de functionaris die vanuit de gemeenten in het projectteam zit, aan de
UWV-richtlijnen.
Bij beëindiging van de plaatsing in het kader van het project wordt de voucher uitbetaald, nadat de
arbeidsmarktcoach heeft vastgesteld dat de gemaakte afspraken zijn uitgevoerd conform regels en afspraken
en nadat de werknemer de gemaakte afspraken schriftelijk heeft geaccordeerd. Wanneer er verschil van
opvatting is tussen werkgever en werknemer over de uitgevoerde afspraken, besluit de stuurgroep over
uitbetaling van de voucher.
De arbeidsmarktcoach heeft de bevoegdheid om binnen de kaders zelfstandig te handelen, met dien
verstande dat:
o De voorstellen van de arbeidsmarktcoaches voor proefplaatsingen regelmatig worden gedeeld met de
stuurgroep;
o Bij twijfelgevallen, probleemgevallen of wanneer van de kaders dreigt te worden afgeweken de
proefplaatsingen eerst worden voorgelegd aan de stuurgroep, die vervolgens het besluit neemt.
Voor werkzoekenden die al wat langer uit het arbeidsproces zijn wordt een specifiek traject opgezet om hen
voor te bereiden op de arbeidsmarkt en om hun technisch vakmanschap weer op niveau te brengen. Dit
gebeurt door middel van oriëntatie, scholingen en stages in bedrijven.
Faciliteiten voor bedrijven waar werkzoekenden geplaatst worden met het oogmerk om een arbeidscontract
af te sluiten. Scholingstraject worden ingevuld met vouchers en middelen voor maatwerk. Uitgangspunt
hierbij is de vraag uit de markt en het aanwezige potentieel van de betreffende persoon.
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5. Voortgangsmonitor en onderzoek
Onderzoek en Monitoring waarvoor gebruikte methoden worden vastgesteld door een extern in te schakelen
onderzoeksbureau. ‘Realistic evaluation’ lijkt op voorhand een mogelijk goed passende wetenschappelijke methode.
Onderzoek en monitoring maken structureel deel uit van de pilot. Resultaten zullen periodiek worden gedeeld.
Belangrijk is om de uitkomsten van het onderzoek en monitoring te benutten voor:
• Gebruiken voor tussentijdse bijstellingen
Voorstel is om de monitoring op te splitsen in:
• 0-meting (start project)
• 1-meting (halverwege)
• 2-meting (eind-meting)
Belangrijkste indicatoren voor monitoring zijn:
• Regiegroep ingesteld: partners en rollen en verantwoordelijkheden helder; operationeel
• Stuurgroep ingesteld: partners en rollen en verantwoordelijkheden helder; operationeel
• Projectorganisatie ingesteld en rol en verantwoordelijkheden helder; operationeel
• Uitvoerders scholing: rollen en verantwoordelijkheden; operationeel
• Condities waaronder de pilot plaatsvindt
• Realisatie trajecten uitgesplitst naar 3 doelgroepen en overige subdoelen (leercultuur bedrijven; loopbaan
werknemers en leerhouding; EVC)
• Overzicht scholingen naar scholingsinstituten
• Overzicht scholingen naar type en duur en kosten
Betreft met name kwalitatief onderzoek. Het onderzoek levert het volgende op:
• (Beschrijvend) Context Energietransitie landelijk en regionaal.
• Aan welke onderdelen van de brede Energietransitie levert deze pilot een bijdrage?
• Uitvoeringspraktijk te beschrijven:
o Welke doelen zijn gesteld?
o Hoe zien de verschillende doelgroepen eruit?
o Regiegroep: samenstelling en legitimatie betrokkenheid.
o Stuurgroep: idem
o Projectorganisatie: wie voert uit? En onder welke condities?
o Welke (overige) (indirecte) partners betrokken: toeleiders; kennisdragers; e.a.. Inzichtelijk gemaakt via
een netwerkkaart (bijv. op basis van een social network analysis – model)
o Uitvoerders scholing, telkens uitgesplitst naar de 3 doelgroepen (werknemers; werkzoekenden;
werkzoekenden-statushouders):
Wie voert uit?
Wat voert men uit?
Welke scholing wordt ingezet? (Meerdere onderdelen mogelijk)
Certificerend? Kwalificerend? Anders?
Scholingscondities?
Scholingstrajecten doorlooptijden?
Wat is het resultaat van de scholing?
• Hoe verhoudt de pilot Energietransitie zich tot het 1000 Banenplan en andere aanpalende initiatieven?
• Hoe werkt de regiegroep en de stuurgroep samen en zijn de verantwoordelijkheden verdeeld?
• Wat loopt goed en moet vooral behouden blijven (kracht)?
• Welke knelpunten binnen de uitvoeringspraktijk worden aangetroffen (inclusief onderbouwing van de
knelpunten: ‘waarom is dit een knelpunt?’). Knelpunten die (op korte termijn) oplosbaar zijn in de regio zelf
en meegenomen worden voor de verduurzaming; structurele knelpunten die om bijstelling of nieuw beleid
vragen.
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•

Op basis van de beschrijving van de uitvoeringspraktijk en de knelpuntenanalyse leidt dit tot aanbevelingen in
de vorm van:
o Aangrijpingspunten voor nieuw beleid of bijstelling bestaand beleid:
Op regionaal niveau (arbeidsmarktregio Groningen): lokale- en regionale overheden; mbo’s;
overige scholingspartijen; sociale partners branches TI en Bouw; O&O fondsen; SER NN)
Landelijk niveau (overheden; SER Nederland)
o Aangrijpingspunten voor verduurzaming van de pilot Energietransitie: roadmap Human capital
Energietransitie arbeidsmarktregio Groningen.

Het onderzoeksbureau verzamelt relevante documenten, registratiesysteem waarmee de projectorganisatie werkt, en
andere voor de verduurzaming relevante werkmethoden die tijdens de uitvoering worden ingezet.
De voortgangsmonitoring en onderzoek worden verzorgd door het (onafhankelijk) bureau:
•

CAB, Martinikerkhof 30, 9712 JH Groningen

6. Betalingsverkeer
Ervan uitgaande dat de beschikbare middelen op een rekening van de Provincie Groningen kunnen worden gezet
stellen we onderstaande betalingsroute voor:

7. Randvoorwaarden
Substantieel onderdeel van de begroting vormt de beschikking van het Nationaal Programma Groningen. Op het
moment van schrijven van dit projectplan zijn de kaders voor het gebruik van de toegezegde middelen nog niet
duidelijk. De laatste informatie geeft aan dat deze in november 2019 worden verwacht. Deze ongewisse condities met
betrekking tot de beschikking vanuit het Nationaal Programma Groningen brengen onzekerheden met zich mee.
Voor Bouwend Nederland geldt dat de € 20.000,- cash, opgenomen in de begroting, bestaat uit Duurzaam
Inzetbaarheidsbudget van medewerkers uit de Bouw en Infra, zij kunnen niet garanderen dat deze gelden ook worden
gebruikt voor dit project. Wel zal Bouwend Nederland zich inzetten om medewerkers uit de Bouw en Infra te laten
bewegen hun Duurzaam Inzetbaarheidsbudget aan te wenden om een opleiding te volgen of zich te ontwikkelen in
het kader van energietransitie en verduurzaming.
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De verhouding tussen de beschikbare middelen in-kind uren vs. cash in niet optimaal. Het aanbod aan uren is in
sommige gevallen hoger dan er vanuit het project gevraagd wordt en de beschikbare hoeveelheid cash zou wat hoger
kunnen.
8. Tijdpad (globaal)
De pilot duurt iets meer dan 3 jaar (1-11-2019 t/m 31-12-2022). De begroting van dit projectplan beslaat de eerste
periode van 1-11-2019 t/m 1-3-2021. Tijdens deze periode zal, op basis van de resultaten en de uitkomsten van
onderzoek en monitoring, de benodigde financiering van de resterende periode besproken worden met de betrokken
partijen.

1-11-2019 t/m 1-3-2020

1-3-2020 t/m 1-3-2021

1-2-2021 t/m 1-3-2021

Voorbereiden

Start trajecten met
deelnemers

Evaluatie 1e projectjaar

Afspraken invulling Onderzoek en
monitoring

Adviezen uitvoeren

PR en communicatieplan (wellicht in
samenwerking met andere partij)

Selecteren scholingspartijen

Scholingsaanbod samenstellen
Adviezen voorbereiden

Organiseren kennismaken met good
practises

Selecties van deelnemers

Kick-off (6 of 13 februari)

9. Tijdelijke Bijlage
Hieronder volgen – niet uitputtend – een aantal onderzoek variabelen. Deze zullen door het uitvoerende
onderzoeksbureau nader worden verfijnd.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie leidt de verschillende doelgroepen toe
Wie bewaakt de aanmeldingen/waar kunnen deelnemers aangemeld worden/zichzelf melden
Wie bepaald de criteria voor deelname aan scholing etc., aanvullend op de beschrijving in het SER NN
pilotvoorstel
Wie gaat onafhankelijk advies geven m.b.t. de loopbaan en de wenselijkheid van deelname
Wie gaat onafhankelijk advies geven m.b.t. de scholing die aansluit bij de deelnemer
Wie bepaald (uiteindelijk) welke deelnemers wel of niet toegelaten worden voor deelname
Wie gaat de deelnemer begeleiden tijdens het traject (i.v.m. motivatie, voortgang, problemen leefgebieden)
Wie gaat werkgevers interesseren voor deelname aan de pilot (met welke criteria)
Wie bepaald (uiteindelijk) welke werkgevers bij de pilot betrokken worden
Wie begeleid de werkgevers die meedoen aan de pilot (i.v.m. motivatie, voortgang, problemen, rapportage)
Wie zorgt voor een up-to-date overzicht van de in te zetten instrumenten door: gemeenten, UWV, O&O,
branche, opleiders)
Wie zorgt voor een up-to-date overzicht van de projecten, subsidies, geldstromen, financieringsbronnen
Wie zorgt voor inzicht in de cijfers van de regionale arbeidsmarkt
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•
•
•
•
•
•
•

•

Wie is verantwoordelijk voor het project: bestuurlijk, coördinatie, uitvoering en evaluerende rollen
Wie verzorgt de monitoring en hoe wordt de monitoring gecommuniceerd? B.v. periodieke nieuwsbrief
waarin voorgang beschreven wordt voor landelijk en regionale partners
Wie organiseert tussentijds bijeenkomsten met de samenwerkingspartners en vooral de deelnemers
Welke knelpunten treft men tijdens de uitvoering aan? Denk aan: wet en regelgeving, procedures, beleid,
financiering, toeleiding, toestemming, startdata, coördinatie e.d.
Bij wie kunnen knelpunten gemeld worden?
Hoe wordt de opgedane ervaringen, het ontsluiten van informatie en kennisdeling geborgd.
Op welke hoofdlijnen worden de uitgangspunten van de pilot tussentijds en na afloop gerapporteerd:
o Beschrijving van verantwoordelijkheidsverdeling tussen publieke en private partijen
o Beschrijving van de samenstelling, inzet, bekostiging, sturing en resultaten van de financiering
o Effecten (uitvoeringsafspraken) op de ontwikkeling, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van
deelnemers
o Effecten op de ontwikkeling van loopbaanbeleid/inzet van scholing bij de betrokken werkgevers
o Hoe verloopt de samenwerking op:
o Regie niveau
o Stuurgroep niveau
o Uitvoeringsniveau
Hoe verloopt de samenwerking tussen de 3 niveaus?
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