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Kennis te nemen van 
De wijze waarop de gemeente Doetinchem in arbeidsmarktregio Achterhoek anticipeert 
op de gevolgen van de pandemie op het werk van mensen.  
 
Context 
Naar aanleiding van vragen over projecten en initiatieven op het gebied van werk en 
scholing in de arbeidsmarktregio, die zijn gesteld tijdens de informatieve raadsvergadering 
op 8 oktober 2020, informeren wij u door middel van deze memo over het volgende. De 
verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor het werk van mensen. De gemeente 
Doetinchem is centrumgemeente in de arbeidsmarktregio Achterhoek. In samenwerking 
met werkgeversorganisaties, vakbonden, UWV en andere gemeenten worden 
werkzoekenden ondersteund waar dat nodig is en worden werkenden en werkgevers 
gestimuleerd waar het kan. De aanpak wordt afgestemd aan de thematafel Onderwijs & 
Arbeidsmarkt, waar de Achterhoek Ambassadeurs elkaar treffen.  
 
Kernboodschap 
In de arbeidsmarktregio werkt de gemeente Doetinchem samen met andere partijen aan 
het ondersteunen van werkzoekenden in hun ontwikkeling naar werk en aan het 
stimuleren van werkenden en werkgevers op het gebied van werkbehoud en mobiliteit. 
 
1. Ondersteuning werkzoekenden in hun ontwikkeling naar werk 
 
1.1. Aantal inwoners van de gemeente met een uitkering 
Het aantal Doetinchemmers met een WW-uitkering (845 eind oktober 2020) is in de 
afgelopen maanden gedaald, maar is ongeveer 15% hoger dan een jaar geleden. Het 
aantal Doetinchemmers met een uitkering Participatiewet (1224 eind november 2020) is in 
de afgelopen maanden ongeveer gelijk gebleven en is ongeveer 1% hoger dan een jaar 
geleden. Dit betreft het saldo, maar er is nog altijd sprake van flinke in- en uitstroom. De 
uitgave Regio in Beeld Achterhoek biedt een totaaloverzicht. 
 
1.2. Doe-agenda Perspectief op Werk 
Perspectief op Werk is een extra impuls in de arbeidstoeleiding van mensen die willen en 
kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden. Met raadsmededeling 
2019-79  bent u geïnformeerd over de Doe-agenda Perspectief op Werk in onze 
arbeidsmarktregio. 
De Doe-agenda voor de Achterhoek is tot stand gekomen uit de publiek-private 
samenwerking tussen gemeenten, UWV en VNO-NCW en richt zich op het branchegericht 
matchen van vraag en aanbod. De agenda is gericht op reeds werkfitte deelnemers of 
mensen die binnen afzienbare tijd werkfit zijn. In de Achterhoek zijn er diverse 

programma’s om dat te bereiken. Zo heeft Laborijn de Werkacademie, SDOA het Eigen 

Kracht programma en de gemeente Bronckhorst de Werkcarrousel. De programma’s 
kennen overeenkomsten en verschillen. Er vindt uitwisseling plaats over het eenduidig in 
beeld brengen van de competenties. Als een kandidaat werkfit is, dan betekent dat nog 

https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/regio/regionale-publicaties/regionale-maandcijfers-arbeidsmarktinformatie/
https://www.laborijn.nl/laborijn/kwartaalrapportages_48479/
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/images/Regio_in_Beeld_Achterhoek.pdf
https://besluitvorming.doetinchem.nl/documenten/raadsmededelingen/2019-79-Perspectief-op-Werk.pdf
https://besluitvorming.doetinchem.nl/documenten/raadsmededelingen/2019-79-Perspectief-op-Werk.pdf
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niet dat deze jobfit is (geschikt voor de functie). De trajecten van de Doe-agenda zijn 
kortdurende trajecten gericht op werk in de specifieke sectoren. Er zijn vier 
(tekort)sectoren bepaald en voor elke sector is een werkgroep aan de slag. 
 
De sectorwerkgroepen 
Onderdeel van de Doe-agenda zijn de sectorwerkgroepen. Op het gebied van handel 
hebben 20 mensen deelgenomen aan trainingen op het gebied van orderpicking, 
voortraject heftruckchauffeur en productiemedewerker. Uit deze groep zijn ook 
klantcontactmedewerkers geworven, die direct aan het werk zijn gegaan bij de GGD. In de 
werkgroep techniek is met name aandacht voor nieuwkomers die praktijkopleidingen 
kunnen volgen voor specifieke technische beroepen. Er is bijvoorbeeld een gecertificeerde 
lasopleiding gestart. Het werven en selecteren van werkzoekenden die in de techniek 
willen en kunnen werken vraagt de nodige inzet. Vanwege de coronamaatregelen waren 
er minder werk- en werkervaringsplekken in de schoonmaak in de afgelopen periode. De 
sector heeft behoefte aan additionele ondersteuning zoals jobcoaching en 
budgetcoaching. De werkgroep zorg heeft ingezet op een passend scholingsprogramma 
assistent dienstverlening en zorg uitgevoerd voor 15 anderstaligen t.b.v. werkinhoud, taal 
en cultuur. Er wordt gebruik gemaakt van onderdelen van de Toolbox statushouders, dit is 
een set instrumenten die statushouders basisvaardigheden biedt ten behoeve van  de 
minimale eisen die werkgevers stellen op het gebied van onder andere taalvaardigheid op 
de werkvloer. Het programma is gericht op de thuiszorg. Dit is in eerste instantie op 
niveau 1, maar daarna ook gericht op ontwikkeling naar helpende zorg en welzijn. 
 
2. Stimuleren van werkenden en werkgevers op het gebied van werkbehoud en mobiliteit 
 
2.1. Achterhoeks Fonds voor Talentontwikkeling 
Achterhoekers die een training of opleiding willen volgen en zelf geen toegang tot 
scholing hebben, kunnen vanaf nu gebruik maken van het Achterhoeks Fonds voor 
Talentontwikkeling. De gemeente Doetinchem is penvoerder van het fonds. Doel is om de 
krapte en mismatch op de arbeidsmarkt te verminderen zowel in kwantitatieve als 
kwalitatieve zin, en de cultuur van Leven Lang Ontwikkelen binnen de regio te 
bevorderen. 
Veel mensen willen zich binnen hun vakgebied ontwikkelen of overstappen naar een 
andere branche. In de Achterhoek kunnen wij hen adviseren en zo nodig een 
opleidingscheque aanbieden. We investeren in ontwikkeling van talent. We hebben 
iedereen nodig. Ondernemers, onderwijs en overheid werken zo samen aan een 
toekomstgerichte arbeidsmarkt. 
 
Omscholen of bijscholen 
De start van het Achterhoek Fonds voor Talentontwikkeling komt precies op het goede 
moment: midden in de coronacrisis en bij een stijgende werkloosheid. Er was al langer een 
mismatch op de arbeidsmarkt, maar door de coronacrisis is dat probleem nog versterkt. 
Met het fonds willen we dit probleem aanpakken. De bedoeling is dat zowel werkenden 
als werkzoekenden zich kunnen blijven ontwikkelen. In de uitzendbranche, de horeca en 
de evenementensector zitten veel mensen werkloos thuis. Het zou mooi zijn als zij aan de 
slag kunnen in sectoren waar juist mensen nodig zijn, zoals de handel, transport, techniek, 
ICT en zorg. De training, cursus of opleiding die ze willen volgen, moet dan wel relevant 
zijn voor de arbeidsmarkt. 
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De werkwijze: advies, ondersteuning en vouchers 
De hele arbeidsmarktregio werkt in dit fonds samen: acht gemeenten, het UWV, VNO-
NCW, vakbonden en ook de Achterhoekse onderwijsinstellingen. De uitvoering ligt bij het 
Leerwerkloket: https://achterhoek.lerenenwerken.nl. Iedere inwoner uit de Achterhoek 
kan zich hier melden voor een oriënterend gesprek in het kader van een Leven Lang 
Ontwikkelen. In dat gesprek krijgen mensen algemene informatie over de mogelijkheden 
om scholing te volgen. Als dat van toepassing is komt ook het nieuwe Fonds voor 
Talentontwikkeling aan de orde. 
 
Een boost voor de leercultuur 
Het fonds bevat 4 miljoen euro voor de komende vier jaar. Daar dragen zowel overheid, 
onderwijs als ondernemers aan bij. We hopen met dit fonds de leercultuur in de regio een 
boost te geven. Dat doen we overigens ook op andere manieren. Binnenkort komt er ook 
een Jongerenloket, waarbij we inzetten op werk-naar-werk-trajecten, omscholing en het 
beschikbaar maken en houden van stages en leerbanen. 
 
2.2. Rode loper voor jongeren in de Achterhoek 
We maken ons op diverse manieren en via diverse projecten sterk om jongeren in de 
Achterhoek te behouden of te werven. Achterhoekse werkgevers hebben behoefte aan 
goed opgeleide jongeren, dit geldt voor sommige sectoren nu al en dat geldt voor alle 
sectoren op termijn. Daarom leggen we de rode loper uit voor jongeren. 
 

Provincie Gelderland geeft financiële steun aan zes arbeidsmarktregio’s om knelpunten op 
de arbeidsmarkt aan te pakken die door de coronacrisis zijn ontstaan. Samen sloegen de 

zes Gelderse regio’s de handen ineen met een plan van aanpak voor werk(behoud). Om de 
mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, die door de coronacrisis wordt 
vergroot, in te dammen. In de Achterhoek willen wij jongeren tussen 16 en 27 jaar aan het 
werk te krijgen, houden of de mogelijkheid bieden zich om te scholen. 
 
Jongeren worden onevenredig hard getroffen 
Jongeren tot 27 jaar worden onevenredig hard getroffen op de arbeidsmarkt tijdens de 
coronacrisis. Met verlies van baan, het niet kunnen starten met werken na studie of geen 
stage- of afstudeerplek kunnen vinden. In de Achterhoek hebben we de nodige paden 
uitgezet om deze doelgroep op de werkvloer te houden of te verwelkomen. Met de extra 
financiële steun van de provincie wordt ingezet op twee lijnen; werk-naar-werk-trajecten 
en snelle omscholing én het beschikbaar maken en houden van stages en leerbanen. 
 
In nauwe samenwerking werken we aan het aanbieden van stages, leerwerkplekken en 
jongerenwerving. In een jongerenloket wordt alle bestaande dienstverlening gebundeld, 
voordat aanvullende dienstverlening wordt ontwikkeld. Het doel is het zo structureel 
mogelijk verbeteren van het arbeidsmarktperspectief van jongeren. Dat kan bijvoorbeeld 
betekenen dat het behalen van een startkwalificatie voorrang krijgt op vinden van werk 
op korte termijn. Wanneer het kan, worden beiden speerpunten uiteraard gecombineerd. 
Jongeren kunnen ondersteund worden met een voucher waar nodig. Het initiatief sluit 
aan bij de ZEG-campagne. Dé digitale toegangspoort tot school en werk voor 
Achterhoekse jongeren tussen 16 en 27 jaar. 
 

https://8rhk.nl/nieuws/financiele-steun-provincie-voor-zes-gelderse-arbeidsmarktregios/
https://zegachterhoek.nl/
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Vervolg 
Aanvullend richten wij met werkgeversorganisaties, vakbonden, UWV en andere 
gemeenten richten op korte termijn een regionaal mobiliteitsteam in, waarmee we 
mensen nog sneller en adequater kunnen toelegden naar (nieuw) werk. In de komende 
tijd zal er regionaal gepubliceerd worden over de projecten in onze arbeidsmarktregio, 
zodat men op de hoogte is van de mogelijkheden. 
 
 


