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Sectorale ambitie 

Maatregel 1a: 

25 personen nemen deel 

aan een BBL-traject  

gericht op creëren van 

extra werkgelegenheid en 

het opvangen van de 

vervangingsvraag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marktcijfers 
 

De werkgelegenheid in Drenthe is de afgelopen jaren afgenomen. Tussen april 2011 en 

april 2012 daalde het aantal full time banen met 0,7%. Qua werkloosheidspercentage 

doet Drenthe het al decennia slechter dan landelijk gemiddeld. Eind 2012 was 9,2% van 

de Drentse beroepsbevolking werkloos. Landelijk lag dit percentage toen op 7,3%. 

 

In 2012 bestond 51% van de Drentse bedrijven uit één werkzame persoon. 28% heeft 2 

tot 4 werknemers in dienst. In zowel 2011 als 2012 zijn in Drenthe jaarlijks zo’n 2.900 

bedrijven gestart. Van de Drentse bedrijven behoort 99% tot het Midden- en Kleinbedrijf 

(MKB). 

 

Het opleidingsniveau in Drenthe is gemiddeld lager dan in de rest van Nederland. Van 

alle werkzoekenden heeft  bovendien 52% geen startkwalificatie. In 2011 en 2012 was 

het aandeel lager opgeleiden in de totale beroepsbevolking 25,9% ten opzichte van het 

landelijke gemiddelde 22,8%. 

 

De verwachting is dat de komende jaren zowel het bevolkingsaantal als de potentiële 

beroepsbevolking in Drenthe sterker afneemt dan in de rest van Nederland. 

 

 

 

 

 

 

 

Leren, werken, innoveren en onderscheidend zijn teneinde een duurzame, gezonde 

arbeidsmarkt voor de vrijetijdssector Drenthe te creëren. 

 

 

 

Hoofdaanvrager 
 

Provincie Drenthe 

Postbus 122 

9400 AC Assen 

 

Mevr. A. Berende 

A.Berende@drenthe.nl 

 

 
 

Naar een werkende arbeidsmarkt: 

crisisaanpak en duurzame inzetbaarheid 

Subsidiale kosten:  

€2.745.208 

Subsidiebedrag: 

€945.745 

Eigen bijdrage:  

€1.799.463 

Productie:  
Adviestalent in opdracht van het ministerie van 

SZW 
 

www.adviestalent.nl 
 

Contactpersoon: 
Mevr. E. van der Spil 
esp@adviestalent.nl 

 

Maatregel 1a: Extra instroom BBL 

 

Via een werk-leertraject wordt voor 25 

deelnemers aan de Beroepsbegeleidende 

Leerweg (BBL) een baan gecreëerd in de sector 

in het algemeen, en in de dagrecreatie in het 

bijzonder. Doel van de maatregel is het verkrijgen 

van meer gekwalificeerd personeel en, op lange 

termijn, het duurzaam versterken van de 

regionale economie en de positie van deze 

werknemers op de arbeidsmarkt. De maatregel is 

bedoeld voor reeds in de sector werkzame 

ongekwalificeerden en werkzoekenden. Na 

afronding wordt een certificaat verstrekt. 

 

Uitvoering: Samenwerkingsverband 

 

Maatregel 2: 

Instroom kwetsbare 

werknemers 

 

Doel van de maat-

regel is het inzetten 

van functiegerichte 

arbeidstraining om 

jongeren en een 

beperkt aantal 

ouderen uit te laten 

stromen naar werk 

binnen recreatie, de 

horeca of in andere 

sectoren. Werkzaam-

heden binnen de 

maatregel zijn gericht 

op onderzoek, 

werving / selectie en 

intake, het ontwikke-

len van een ‘werk-

carrousel’ en het 

werven van extra 

banen en externe 

begeleiding om 

werkgevers te ont-

zorgen. Uiteindelijk 

stromen 16 

kwetsbare werk-

nemers uit naar 

reguliere banen. 

 

Uitvoering: Samen-

werkingsverband 

Thema 1: Scholing Thema 3: Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid 

Maatregel 1b: 

30 personen nemen deel 

aan een BBL-traject fast 

service, gericht op creëren 

van extra werkgelegenheid 

en het opvangen van de 

vervangingsvraag 

Maatregel 1c: 

50 ondernemers worden in 

hun ondernemerschap 

versterkt, wat ten goede 

komt van de begeleiding 

van bij de ondernemer in 

dienst zijnde BBL’ers. 

Maatregel 1d: 

600 medewerkers en 

ondernemers zijn getraind 

in gedrag en vaardigheden 

om aantrekkelijk te blijven 

voor en werk te behouden 

in de sector. 

Maatregel 1e: 

100 medewerkers 

ontvangen een loopbaan-

check om te beoordelen of 

om- of bijscholing nodig is 

om aantrekkelijk te blijven 

voor de sector. 

Maatregel 1f: 

30 medewerkers 

ontvangen een loopbaan-

advies om richting te geven 

aan  de (vervolg) positie op 

de arbeidsmarkt of (i.c.m.) 

scholing. 

Maatregel 2: 

16 kwetsbare werknemers 

hebben werkervaring 

opgedaan bij reguliere 

werkgevers en zijn 

vervolgens ingestroomd in 

een reguliere functie. 

Maatregel 3a: 

1 haalbaarheidsonderzoek 

is verricht en 3 

personeelspoules zijn 

opgericht  teneinde frictie / 

seizoenswerkloosheid in de 

sector op te vangen. 

Maatregel 3b: 

16 kwetsbare werknemers 

en 50 BBL’ers zijn 

begeleid, ondersteund en 

bemiddeld naar werk. 

Maatregel 1b: Extra BBL fast service 

 

Voor 25 werkloze niveau 2/3 kandidaten en 5 

zittende werknemers wordt een BBL-opleiding 

voor horecawerkzaamheden op fast service 
gebied georganiseerd (niveau 4). In de opleiding 

wordt naast aan fast service ook aandacht 

besteed aan hospitality, HACCP, bedienen en 

het maken van kleine gerechten. Deelnemers 

kunnen zo ook andere werkgebieden aan de 

slag. Na het BBL-traject wordt 75% bemiddeld 

naar een nieuwe baan. Na afronding wordt een 

certificaat verstrekt. 

 

Uitvoering: Samenwerkingsverband i.s.m. 

gemeenten en bedrijfsleven 

 

Maatregel 1c: Scholing versterken 

ondernemerschap 

 

Middels een training wordt 50 ondernemers in de 

sector een duidelijke visie, strategie en beleid 

bijgebracht conform ‘Samen sterker in Drenthe’ 

en het bijbehorende personeelsbeleid. Doel is 

hen te motiveren om te ondernemen, innoveren 

en de kwaliteit van hun personeelsbeleid en 

personeelsbegeleiding verder te ontwikkelen of 

verbeteren. De training bestaat uit de onderdelen 

‘de ondernemer als coach’ en ‘vrijetijds-

ondernemer in de 21e eeuw’. Na afronding wordt 

een certificaat verstrekt. 

 

Uitvoering: Samenwerkingsverband 

 

Maatregel 1d: Overige scholing 

 

In totaal 600 werknemers en leidinggevenden in 

de sector nemen deel aan scholing op één of 

meerdere van de volgende onderwerpen: 

‘Rolverandering’, ‘Hospitality en het vormgeven 

van belevingsconcepten’ en ‘ondernemers-

vaardigheden’. Afhankelijk van de vraag kunnen 

meer trainingen in het aanbod worgen 

opgenomen. De scholing draagt bij aan het 

behoud van werkgelegenheid in en zorgt voor 

een positieve uitstraling van de vrijetijdssector 

Drenthe. Na afronding wordt een certificaat 

verstrekt. 

 

Uitvoering: Samenwerkingsverband 

 

Maatregel 1e: Loopbaancheck 

  

In totaal 100 medewerkers ontvangen een 

loopbaancheck. Deze wordt door de werkgever 

ingezet als reactie op een veranderende 

(arbeids)omgeving. De loopbaancheck moet 

worden gezien in het licht van de veranderende 

markt in het algemeen en het bedrijf waar de 

medewerker werkzaam is in het bijzonder. De 

loopbaancheck gaat in de regel vooraf aan 

scholing. 

 

Uitvoering: Samenwerkingsverband 

 

Maatregel 1f: Loopbaanadvies 

 

Op grond van de loopbaancheck kunnen 

loopbaanadviesgesprekken plaatshebben. Het 

loopbaanadvies kan voorafgaand aan de scholing 

worden ingezet, maar ook achteraf zodat deze 

kan worden gekoppeld aan een volgende 

loopbaanstap (zowel intern als extern gericht). 

Het advies kan zijn gericht op het volgen van een 

training ‘rolverandering’, extra voorlichting, 

coaching, het uitvoeren van een loopbaancheck 

en het meelopen in aanpalende sectoren om 

talenten te ontdekken. 

 

Uitvoering:  Samenwerkingsverband. 

 

Maatregel 3a: Opzetten personeelspoules 

  

Bij een positieve uitslag van het uit te voeren 

‘haalbaarheidsonderzoek personeelspoule’, 

worden naar verwachting drie subregionale 

personeelspoules operationeel gemaakt. Doel is 

experimentele poules op te zetten waarin 

bedrijven van andere (aanpalende) sectoren 

deelnemen teneinde de drukke zomerperiode en 

de rustige wintermaanden op te vangen door 

middel van personele uitwisseling. De maatregel 

versterkt zowel de duurzame inzetbaarheid als 

mobiliteit van medewerkers in de sector. 

 

Uitvoering: Samenwerkingsverband 

 

Maatregel 3b: Begeleiden, ondersteunen en 

bemiddelen van nieuwe werknemers 

  

Doel van de maatregel is het bemiddelen naar 

werk en het licht begeleiden (op de werkvloer) 

van werkloze personen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt en het, na afronding van de 

opleiding, bemiddelen van BBL’ers naar regulier 

werk. De maatregel bevordert zowel de instroom 

van nieuwe werknemers als de mobiliteit van 

werknemers op de arbeidsmarkt. Ter uitvoering 

van de maatregel zet het samenwerkings-

verband extra personele capaciteit in. 

 

Uitvoering: Samenwerkingsverband 

 

Thema 2: Arbeidsinstroom 

van personen met afstand 

tot  de arbeidsmarkt 


