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Programma

Waar komen we vandaan, waar willen we naar toe

In 2015 veranderde de wereld. In Noordoostpolder waren we 
daar op voorbereid. 

De wereld blijft veranderen en wij willen daar op anticiperen.

We nemen u mee – niet langs concrete stappen maar naar 
een toekomst waarin iedereen die kan en wil werk vindt.

Laat u inspireren:

Noordoostpolder is het waard



Wat is ons kader

• Sociale structuurvisie
– Kernopgave 1: Bedrijfsleven en onderwijs sluiten op elkaar 

aan

– Kernopgave 2: Mensen doen mee

• Krachtig Noordoostpolder
– Inwoners doen maximaal mee naar eigen vermogen

– Het initiatief ligt bij de inwoners

– Wij bieden passende ondersteuning als dat nodig is



1 januari 2015 

• Invoering Participatiewet 
– Bijstandswet gaat op in Participatiewet 

– Gemeente verantwoordelijk voor mensen met 
arbeidsbeperking

– Geen toegang meer naar sociale werkvoorziening

– Nieuwe vormen van samenwerking  Werkbedrijf 



1 januari 2015

• Toekomst Concern voor Werk onder druk 
– Geen nieuwe instroom in de Wsw 

– Minder budget voor de Wsw – oplopend tekort

– Een infrastructuur die breder gebruikt kan worden

– Doorontwikkeling in gang gezet 



1 januari 2015 

• Oprichting WerkCorporatie
– Meer mensen uit de bijstand aan het werk

– Aansluiten bij de vraag van werkgevers

– Samenwerking met onderwijs 

– Uitvoering banenafspraak 

• Doen! /USD
– Geen werk, wel ondersteuning



3 jaar verder en nu

• Veel mensen vonden werk
– Dankzij ruim 200 Buitengewone werkgevers

– In samenwerking met (speciaal) onderwijs

– In samenwerking met de regio

• Veel mensen staan nog aan de kant
– 900 uitkeringsgerechtigden

– Het gaat niet vanzelf 



27-11-2017

• Als gemeente zijn wij maar 1 van de spelers 
– Werkgevers maken hun eigen keuze

– Onderwijs wil samenwerken maar heeft last van 
regelgeving van het rijk

– Deel van inwoners heeft ondersteuning nodig
• Onze arbeidsmarkt is zelfvoorzienend

• Laaggeschoolden hebben het moeilijk



27-11-2017

• Er is geen pasklare oplossing
– We gaan op zoek naar nieuwe vormen van 

samenwerken 

– Bouwen bestaande samenwerkingen uit of om

– We willen de vraag van werkgevers leidend maken

– Onderwijs dat daarbij aansluit

– Doen wat nodig is en dat noemen we:

De inclusieve arbeidsmarkt 



Inclusieve arbeidsmarkt

Een inclusieve arbeidsmarkt sluit zo min 
mogelijk mensen uit. Of je nu een 
arbeidsbeperking hebt of niet. 

Participatie op de arbeidsmarkt is de sleutel: 
werk zorgt er immers voor dat iemand zich niet 
alleen voelt staan in de samenleving”



En dat betekent

• Werk voor iedereen die kan en wil

• Onderwijs en Ondernemers aan zet

• Inwoners mede verantwoordelijk 

• Doen wat gevraagd wordt

• Luisteren, ophalen, samenwerken , faciliteren



We gaan op reis

• We gaan op reis
– Onze reisgenoten wijzen de weg 

– Eindbestemming nog onbekend

• Start van de reis

– Kerngroep van ondernemers, onderwijs, inwoners 
en overheid

– Bepaalt de route en stelt onderweg bij

– Brede bijeenkomsten voor betrokkenen

– de vraag bepaalt de volgende afslag



Gaat u mee?

•Maak met ondernemers, onderwijs en 
inwoners deze reis

•Luister en praat mee

•Werk samen aan de kaders voor de toekomst

Noordoostpolder is het waard
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