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Arbeidsmarktregio Groningen & Noord-Drenthe Werk in Zicht 
 
Op het gebied van arbeidstoeleiding, werken wij intensief samen in de arbeidsmarktregio Groningen 

en Noord-Drenthe onder de naam Werk in Zicht. Arbeidsmarktregio’s zijn ingesteld door het 

Ministerie van Sociale Zaken. Nederland kent 35 arbeidsmarktregio’s. Enkele onderwerpen worden 

door het Ministerie rechtstreeks neergelegd bij Werk in Zicht, zoals de invulling van de  

Afspraakbanen, de coördinatie en subsidieverstrekking van het Europese Sociaal Fonds (ESF). Maar 

ook de gezamenlijke marktbewerking, waarbij de dienstverlening richting werkgevers op elkaar 

afgestemd moet worden en in zijn geheel moet worden versterkt. Voor 2019-2020 wordt het 

Programma Perspectief op Werk uitgevraagd bij de arbeidsmarktregio‘s.  

Werk in Zicht is de naam voor de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe en bestaat uit 16 
gemeenten, UWV en SW-bedrijven. De gehele regio is  onderverdeeld is vier subregio’s.  
Intensieve samenwerking is met:  

 Onderwijsinstellingen (o.a. AOC Terra, Noorderpoort, Alfa-college, Drenthe college, VMBO en 
VSO PrO) 

 Sociale partners (FNV, VNO-NCW Noord, MKB-Noord, AWVN) 

 Provincies (Groningen en Drenthe) 

 Werkgevers 
 

Werk in Zicht bouwt aan een inclusieve arbeidsmarkt: een arbeidsmarkt waar iedereen welkom is.  
Wij zijn het aanspreekpunt voor werkgevers en onderwijsinstellingen.  
 
Met deze visie, gaat de samenwerking binnen Werk in Zicht verder dan wettelijk vanuit het 

Ministerie van ons gevraagd wordt. Binnen onze arbeidsmarktregio weten de partners dat de 

samenwerking om meerdere vlakken zijn vruchten afwerpt. Daarom  is het gehele programma van 

Werk in Zicht gestoeld op de gedachte samenwerken loont! Dit loont zich bijvoorbeeld door de 

schaalgrootte, harmonisering, gezamenlijke lobby, efficiency en innovatievermogen. 
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Programma Werk in Zicht 
 
Inhoudelijk wordt er vanuit twee deelprogramma’s gewerkt:  
1: Dienstverlening  
2: Aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt  
 
Daarnaast is een programmabureau benoemd om de gehele coördinatie en samenwerking aan te 
jagen en te faciliteren.  
 
WIZ heeft onder andere:  

- een gezamenlijk marktbewerkingsplan, waardoor werkgevers vanuit brancheteams 
eenduidig en strategisch benaderd worden vanuit één aanspreekpunt;   

- een gezamenlijk scholingsfonds ten behoeve van het 1000-banenplan, waarbij 
voorschakeltrajecten en maatwerktrajecten gerealiseerd worden. Werkzoekenden en 
werkgevers uit het aardbevingsgebied en de gehele regio van profiteren;  

- boven de taakstelling het aantal Afspraakbanen gerealiseerd; 
- een sluitende aanpak voor jongeren bijvoorbeeld PrO-VSO leerlingen in Route Arbeid; 
- extra wervingsmethoden onder het label Kansrijk Beroep, met onder andere 

www.kansrijkberoep.nl 
- het Werkfestival, waar meer dan 10.000 bezoekers en 300 werkgevers elkaar ontmoeten;   
- een professionele structuur t.a.v. de realisatie van ESF-subsidie, gemiddeld € 2,5 miljoen per 

jaar, ter ondersteuning van het participatiebudget. Dit geschiedt met name door de inzet van 
uren klantmanagement en door een goede samenwerking.  

 

Deze projecten en activiteiten worden gefinancierd met middelen verkregen uit decentralisatie 
uitkeringen, subsidies en bijdragen van deelnemende partijen in WIZ. Hierbij worden in sommige 
gevallen voorwaarden gevraagd  die maken dat de middelen aan een bepaald doel of activiteit 
besteed moeten worden of voor een bepaald deel van de samenwerking worden ingezet.  
 

Werk in Zicht na 2020 

Met de uitvraag van Perspectief op Werk heeft het Ministerie kenbaar gemaakt ook in de toekomst 

de arbeidsmarktregio’s in te zetten om ambities om te realiseren. Voor 2019-2020 worden er doe-

agenda’s uitgevraagd, waarbij twee keer één miljoen euro ter beschikking komt voor de 

arbeidsmarktregio. De voorwaarde is wel dat de activiteiten binnen de samenwerkingsstructuur van 

de arbeidsmarktregio plaatsvindt. Binnen Werk in Zicht betekent dit dat de ingezette koers die de 

samenwerking de afgelopen jaren ingezet heeft, voortgezet wordt. Op de thema’s dienstverlening en 

aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt blijven we kijken waar de samenwerking loont.   

Na 2020 is er structurele ondersteuning beschikbaar vanuit het Rijk. Hier wordt landelijk jaarlijks 17 

miljoen euro ter beschikking gesteld om de samenwerking binnen de arbeidsmarktregio’s in stand te 

houden en activiteiten in deze samenwerking te kunnen blijven ontplooien.   

 

  

 

http://www.kansrijkberoep.nl/
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Begroting Werk in Zicht 

De begroting van Werk in Zicht gaat via de begroting van de centrumgemeente Groningen. Hierna 

wordt inzicht gegeven in de geraamde geldstromen.  

De kosten van regionale WIZ activiteiten/projecten ramen wij exclusief BTW, maar worden met BTW 

doorgerekend aan de gemeenten. Ieder kan voor zich BTW compenseren. Deze methodiek geldt niet 

voor de scholingskosten uit het 1000-banenplan. Deze kosten zijn inclusief BTW geraamd. Aan de 

batenkant wordt dekking grotendeels verkregen uit Rijksbijdragen. Tot 2019 werd voor circa € 250 

duizend per jaar dekking verkregen uit de incidentele Rijksbijdrage voor Regionale Werkbedrijf. Deze 

middelen zijn uitgeput. Het Rijk heeft nieuwe middelen voor Perspectief op Werk aangekondigd. In 

de overige dekkingsmiddelen houden wij al deels rekening met deze Rijksbijdrage. De subregio’s 

hebben zich hiervoor garant gesteld. Met de bijdragen van de subregio’s/gemeenten wordt de 

dekking compleet gemaakt. 

 

De ESF subsidie voor gemeenten (via de subregio’s) en PrO/VSO scholen en de impulsmiddelen voor 

PrO/VSO scholen zijn niet in bovenstaande tabel opgenomen, omdat de centrumgemeente hiervoor 

slechts als doorgeefluik fungeert. De geraamde uitkering 2019 heeft betrekking op PrO/VSO scholen 

en de geraamde uitkering 2020 heeft betrekking op gemeenten. Vanuit het Werk in Zicht 

programmabureau wordt projectleiding/ondersteuning ingezet. Deze dienstverlening wordt 

verrekend met de uitkering van de subsidies. Eventuele BTW wordt gecompenseerd door de 

centrumgemeente. Deze werkwijze is onlangs met de inspecteur van de belastingen afgestemd. 

Daarnaast wordt er op subregionaal niveau projectleiding/ondersteuning ingezet, deze lasten zijn 

niet verwerkt niet in onderstaande tabel en dienen door de subregio’s zelf te worden verrekend met 

de deelnemende gemeenten.  

 

 

 

2019 2020 2021 2022

Regionale WIZ activiteiten/projecten; kosten 1.538.500 1.077.500 1.075.000 667.000

Scholing 1000-banenplan; scholingskosten 1.656.000 1.237.500 1.237.500 0

Totaal Lasten 3.194.500 2.315.000 2.312.500 667.000

Regionale WIZ activiteiten/projecten; bijdragen WIZ subregio's/gemeenten 322.000 322.000 322.000 333.500

Regionale WIZ activiteiten/projecten; overige dekkingsmiddelen* 1.216.500 755.500 753.000 333.500

Scholing 1000-banenplan; Rijksbijdrage 1.656.000 1.237.500 1.237.500 0

Totaal Baten 3.194.500 2.315.000 2.312.500 667.000

Saldo 0 0 0 0

2019 2020 2021 2022

ESF/Impuls kosten; projectleiding/ondersteuning 287.000 95.500 0 0

ESF/Impuls kosten; uitkering* 2.767.000 6.919.000 0 0

Totaal Lasten 3.054.000 7.014.500 0 0

ESF/Impuls opbrengsten; tbv projectleiding/ondersteuning 287.000 95.500 0 0

ESF/Impuls opbrengsten; tbv uitkering 2.767.000 6.919.000 0 0

Totaal Baten 3.054.000 7.014.500 0 0

Saldo 0 0 0 0
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Netto bijdragen subregio’s per gemeente 

In onderstaande tabel zijn de netto bijdragen door de subregio’s per gemeente gespecificeerd. BTW 

is hierin niet verwerkt. Voor de verdeling is de maatstaf inwoners T-1 gebruikt. Dit is een objectieve 

maatstaf die ook fiscaal geaccepteerd wordt. Voor de verwerking in de gemeentelijke begrotingen 

wordt een gespecificeerd overzicht van laten en baten per subregio/gemeente beschikbaar gesteld. 

 

 

Gemeente/Werkplein 2019 Gemeente 2018

Aantal 

inwoners 

1-1-2018 %

Bijdrage 

2019

Bijdrage 

2020

Bijdrage 

2021

Bijdrage 

2022

Groningen (gemeente) 202.810 27,3%

Ten Boer 7.292 1,0%

Haren 19.860 2,7%

Totaal 229.962 31,0% 99.812€      99.812€     99.812€     103.376€  

Grootegast 12.143 1,6%

Zuidhorn 18.917 2,5%

Leek 19.669 2,7%

Marum 10.488 1,4%

Totaal 61.217 8,3% 26.570€      26.570€     26.570€     27.519€     

Midden-Groningen / BWRI Midden-Groningen 60.953 8,2% 26.456€      26.456€     26.456€     27.401€     

Noordenveld Noordenveld 32.370 4,4% 14.050€      14.050€     14.050€     14.552€     

Totaal Subregio Centraal 384.502 51,8% 166.888€    166.888€  166.888€  172.848€  

Appingedam 11.801 1,6% 5.122€         5.122€       5.122€       5.305€       

Delfzijl 24.863 3,4% 10.791€      10.791€     10.791€     11.177€     

Loppersum 9.732 1,3% 4.224€         4.224€       4.224€       4.375€       

Totaal 46.396 6,3% 20.138€      20.138€     20.138€     20.857€     

Bedum 10.475 1,4%

De Marne 10.058 1,4%

Eemsmond 15.553 2,1%

Winsum 13.560 1,8%

Totaal 49.646 6,7% 21.548€      21.548€     21.548€     22.318€     

Totaal Subregio Noord 96.042 12,9% 41.686€      41.686€     41.686€     43.174€     

Aa en Hunze 25.390 3,4% 11.020€      11.020€     11.020€     11.414€     

Assen 67.708 9,1% 29.388€      29.388€     29.388€     30.437€     

Tynaarlo 33.462 4,5% 14.524€      14.524€     14.524€     15.042€     

Totaal Subregio Noord-Drenthe 126.560 17,1% 54.932€      54.932€     54.932€     56.893€     

Stadskanaal Stadskanaal 32.258 4,3% 14.001€      14.001€     14.001€     14.501€     

Pekela Pekela 12.245 1,7% 5.315€         5.315€       5.315€       5.505€       

Veendam Veendam 27.508 3,7% 11.939€      11.939€     11.939€     12.366€     

Oldambt Oldambt 38.075 5,1% 16.526€      16.526€     16.526€     17.116€     

Westerwolde Westerwolde 24.684 3,3% 10.714€      10.714€     10.714€     11.096€     

Totaal Subregio Oost 134.770 18,2% 58.495€      58.495€     58.495€     60.584€     

Totaal Arbeidsmarktregio 741.874 100,0% 322.000€    322.000€  322.000€  333.500€  

Bijdrage per inwoner 0,43€           0,43€         0,43€         0,45€         

Werkplein Drentshe Aa (WPDA)

Groningen

Westerkwartier

Werkplein Fivelingo

Het Hogeland / Werkplein Ability


