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Inleiding/aanleiding: 

Werkgelegenheid in relatie tot bouw windmolenpark 

 

VRAAG Zijn er door het college ofwel de jobhunter concrete acties ondernomen om 

mensen uit de WWB toe te leiden naar een baan bij de aanleg van het windmolenpark? 

Gezien de grote vraag naar personeel.  

 

ANTWOORD 

Het College heeft de volgende acties ondernomen om mensen uit de WWB en in 

het algemeen uit de Noordoostpolder aan het werk te helpen bij de aanleg van 

het Windpark.  

 

1. Het College heeft een bedrijvendag 11-11-11 georganiseerd om de bouwers 
van het windpark (Siemens, RWE, Enercon) vroegtijdig in contract te 

brengen met het regionale bedrijfsleven. De bouwers hebben uitgelegd hoe 

zij het windpark gaan bouwen en waaraan zij behoefte hebben. Het 

regionale bedrijfsleven kon zich introduceren en de belangstelling bekend 

maken. De dag was een succes, met meer dan 200 geïnteresseerde bedrijven 

uit de regio. Siemens en Enercon hebben lijsten opgesteld met potentiële 

leveranciers. De vruchten van deze eerste kennismaking worden nu geplukt. 

Regionaal gevestigde bedrijven als De Waard, IJsselmeer Beton, Van Wieren 

hebben inmiddels grote opdrachten verworven.  

2. Enercon heeft op dit moment een aantal vacatures op website staan. 
Siemens start in 2015 met de bouwactiviteiten voor die tijd zal er 

waarschijnlijk niet veel actie op het personele vlak worden ondernomen. Via 

de Koepel Windenergie Noordoostpolder worden individuele personen die op 

zoek zijn naar werk doorverwezen naar Enercon, Siemens, RWE/Essent, 

Ventolines, NOP Agrowind, TenneT.  

3. Siemens en Enercon hebben behoefte aan circa 50 tot 60 monteurs voor het 
onderhoud de komende 20 jaar. Zij werven die het liefst in de regio. Het 

College heeft de bouwers Siemens en Enercon gewezen op bedrijven waar 

technici moeten afvloeien zoals Kamp Staal en Koldijk. Op dit moment zijn 

10 monteurs in opleiding bij Enercon om als het zover is aan de slag te gaan 

bij windpark Noordoostpolder. Enercon heeft op dit moment echter nog 

weinig eigen mensen aan het werk, dat komt pas als daadwerkelijk de 

turbinebouw begint. De werving / voorlichting voor monteurs is vorig jaar 

(februari 2012) via het Uwv gegaan. Wij hebben daar vanuit WIZ wel een 

aantal kandidaten aangeleverd . Het Uwv geeft aan dat dat het weinig tot 

niets heeft opgeleverd ,de meeste mensen zijn door de bedrijven zelf 

geworven en meegenomen.  

4. Het College heeft de bouwers Siemens en Enercon in contact gebracht met 
ROC Friese Poort. Het ROC is bezig om een opleiding op te zetten om de 

toekomstige onderhoudsmonteurs op te leiden. Enercon verzorgt inmiddels 

stages en excursies voor de leerlingen. Indien hier wat meer duidelijkheid 



over is dan zouden wij vanuit de wwb (geschikte) kandidaten kunnen 

aanmelden.  Het is te verwachten dat eerst vanuit de ww kandidaten worden 

opgeleid / omgeschoold als onderhoudsmonteur voor de windmolens. 

Aangezien er op dit moment nogal wat in installatiemonteurs werkloos zijn 

(Koldijk ). 

5. Het College heeft een prijsvraag uitgeschreven voor het inrichten en 
exploiteren van een bezoekerscentrum bij het Windpark. De prijsvraag is 

gewonnen door een regionaal consortium van ondernemers. Bij succes van 

deze ondernemers verwacht het College dat de toeristisch recreatieve sector 

en werkgelegenheid wordt versterkt. Vanuit het Werkgeversteam van de 

gemeente is gesproken met deelnemer aan het winnende consortium Henk 

Slump om te kijken of we vanuit de gemeente Ihkv Buitengewone 

Werkgevers daarin iets voor elkaar kunnen betekenen. 

 

VRAAG Is er een SROI overeengekomen bij de aanleg van het windmolenpark? 

  

ANTWOORD  

De gemeente is geen opdrachtgever voor het werk en is niet in positie hier op 

contractbasis afspraken over te maken. Op aangeven van het College hebben de 

initiatiefnemers met Concern voor Werk afgesproken waar mogelijk, waar 

passend en concurrerend te werken met mensen van Concern voor Werk. 

Concern voor Werk verzorgt bijvoorbeeld de schoonmaak van het kantoor van 

NOP Agrowind in Espel, het site office van Enercon en van NOP Agrowind nabij 

het windpark in Espel, het groenonderhoud bij het kantoor van NOP Agrowind.  

 

 

 


