
 

 

 

 

  

 

 

 Pagina 1 van 6  
 

 

 

 

 

 
 

Intentieverklaring 

‘Arbeidsmarktketen aardbevings-gerelateerde bouw Groningen’ 

Door het ondertekenen van deze intentieverklaring spreken onderstaande 

organisaties de intentie uit om, via samenwerkingsafspraken, maar ook ieder in hun 

eigen rol, een bijdrage te leveren aan een goed functionerende arbeidsmarktketen 

in de aardbevingsgerelateerde bouw en daarmee aan een maximaal positief effect 

op lokale werkgelegenheid en participatie.
1
 

Deze intentie treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en wordt 

aangegaan voor de duur van de aardbevingsgerelateerde bouwopgave. 

Partijen 

a. De gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Hoogezand-

Sappemeer, Loppersum, De Marne, Menterwolde, Slochteren, Ten Boer en 

Winsum, te dezen vertegenwoordigd door mevrouw M. van Beek en hierna 

te noemen: G11; 

b. De provincie Groningen, te dezen vertegenwoordigd door dhr. E. Eikenaar; 

c. De stuurgroep ‘Aanpak scholen in het aardbevingsgebied’, te dezen 

vertegenwoordigd door dhr. B. Schollema, hierna te noemen: stuurgroep 

onderwijshuisvesting; 

d. De arbeidsmarktregio Groningen, beter bekend als Werk in Zicht, te dezen 

vertegenwoordigd door dhr. R. van der Schaaf, hierna te noemen: WiZ; 

e. Bouwend Nederland Regio Noord, te dezen vertegenwoordigd door dhr. J. 

Feenstra, hierna te noemen: Bouwend Nederland; 

f. De kennis & opleidingsinstellingen Alfa-college, Hanzehogeschool en 

Rijksuniversiteit Groningen, samenwerkend in EPI-kenniscentrum, te dezen 

vertegenwoordigd door dhr. W. Moes, hierna te noemen EPI-

kenniscentrum; 

g. De Nederlandse Aardolie Maatschappij BV, te dezen vertegenwoordigd 

door dhr. M. Jurgens, hierna te noemen: NAM; 

h. Het Centrum Veilig Wonen, te dezen vertegenwoordigd door dhr. J.E. Hut, 

hierna te noemen: CVW; 

i. De Nationaal Coördinator Groningen, te dezen vertegenwoordigd door dhr. 

J.G.M. Alders, hierna te noemen: NCG; 

j. de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dhr. L.F. Asscher, 

handelend als bestuursorgaan. 

                                                

 
1
 De in deze verklaring benoemde intenties zijn niet in rechte afdwingbaar 
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Overwegende dat: 

1. De aardbevingsproblematiek leidt tot een noodzaak tot schadeherstel, 

versterking en/of nieuwbouw van een voor de regio ongekende omvang en 

deze bouwopgave een fors beroep doet op de bouwsector; 

2. De stapeling van de dossiers Krimp, Werkgelegenheid en Gaswinning leidt 

tot een specifieke situatie van deze regio en daardoor dan ook een 

specifieke aanpak vereist; 

3. De beschikbaarheid van werk cruciaal is voor de leefbaarheid en het 

toekomstperspectief van de regio Noord-Oost Groningen; 

4. Een eerlijker verdeling van de ‘lusten en lasten’ van de aardgaswinning in 

Groningen een cruciaal element is in het bestuursakkoord ‘Vertrouwen op 

Herstel en Herstel van Vertrouwen’; 

5. Een positief effect op de kansen voor de lokale beroepsbevolking, inclusief 

het deel van de beroepsbevolking met een afstand tot de arbeidsmarkt, 

daarmee een onderdeel is van de aanpak van de aardbevingsproblematiek; 

6. Voor een efficiënte uitvoering van de bouwopgave en de impact op de 

lokale beroepsbevolking een samenhangende arbeidsmarktketen van 

cruciaal belang is; 

7. De bouwopgave een goede kans biedt om te komen tot een aanpak voor 

werkgelegenheid in deze regio die uiteindelijk breder toepasbaar is dan 

alleen op de bouwopgave; 

 

I Spreken de intentie uit tot samenwerking in de arbeidsmarktketen die 

samenhangt met de aardbevingsgerelateerde bouwopgave. 

 

Naast bovenstaande intentie die geldt voor alle partijen, spreken in onderstaande 

deelverklaringen de benoemde partijen aanvullende intenties uit: 

De opdrachtgevende partijen 

Namelijk NCG, CVW, NAM, de G11, de provincie Groningen en de stuurgroep 

onderwijshuisvesting. 

Overwegende dat: 

8. Opdrachtgevers hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor lokale 

werkgelegenheid en participatie willen nemen; 

9. Opdrachtgevers een centrale rol spelen bij de doelstelling van impact op de 

lokale werkgelegenheid, door hun rol bij aanbestedingen en de 
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mogelijkheid om voorwaarden tot social return on investment in die 

aanbestedingen op te nemen; 

10. De huidige bouwopgaven een goed aangrijpingspunt zijn om te komen tot 

een uiteindelijk breder toepasbaar aanbestedingsmodel gericht op een 

maximale social return on investment met het creëren van 

leerwerktrajecten voor werkzoekenden;  

11. Opdrachtgevers een rol hebben richting zowel de arbeidsmarktregio als 

richting de bouwsector om zo transparant mogelijk te zijn over het 

ophanden zijnde werk; 

 

In acht nemende dat: 

12. Europese en Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van 

marktwerking, zoals de Mededingingswet en de Aanbestedingswet, 

onverminderd van kracht is; 

 

II Verklaren de ophanden zijnde voorraad werk, inclusief duiding van 

afhankelijkheden en risico’s periodiek te communiceren met de bouwsector en de 

arbeidsmarktregio, die deze opgave kan vertalen in arbeidsmarktkrapte-analyses 

en opleidingsbehoeftes, daarbij in acht nemend eventuele vertrouwelijkheid. 

III Spreken de intentie uit om in hun aanbestedingsprocessen rekening te houden 

met het belang van impact op lokale werkgelegenheid en social return on 

investment in het bijzonder. 

IV Verklaren hierbij in ieder geval gebruik te maken van de gangbare standaarden 

binnen de arbeidsmarktregio in social return on investment zoals afgestemd met 

Bouwend Nederland. 

V Spreken de intentie uit om voor 1 november 2016 te komen tot een gezamenlijk 

voorstel waarin aangegeven wordt hoe en binnen welke aanbestedingsopgaves 

van eigen werk maximale social return (gericht op het beschikbaar stellen van 

leerwerktrajecten voor werkzoekenden, leerlingen en uitstromers) verzekerd kan 

worden. Dit via aanbestedingseisen in plaats van gunningscriteria en via 

gemonitorde resultaatverplichtingen. Streven is daarbij een zo hoog mogelijke 

impact op lokale werkgelegenheid en participatie, in een voor de sector 

hanteerbare constructie.  

VI De G11 spreken de intentie uit om te verkennen hoe de gemeentelijke 

budgetten, met name budgetten voor uitkeringen en participatie, als co-
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financiering  ingezet kunnen worden ten behoeve van de financierbaarheid van de 

onder IV benoemde aanbestedingsopgaves. 

 

De bouwsector, arbeidsmarktregio en de opleidingsinstellingen 

Namelijk Bouwend Nederland, WiZ en het EPI-Kenniscentrum 

 

Overwegende dat: 

13. Bouwbedrijven social return-voorwaarden zoals overeengekomen in 

contracten moeten implementeren en zich daarvoor moeten kunnen 

wenden tot partijen die zorg dragen voor de beschikbaarheid en opleiding 

van kandidaten binnen de social return-doelgroepen; 

14. Om de impact op lokale werkgelegenheid te bevorderen het van belang is 

dat huidige werknemers bijgeschoold worden in aardbevingsbestendige 

bouw en schadeherstel,  dat regionale scholieren opgeleid worden en dat 

regionale zij-instromers en werkzoekenden op een goede manier worden 

voorbereid op de te verwachten opgave in de bouw; 

15. Organisaties binnen WiZ hierbij een cruciale rol spelen via werving en 

selectie, via het aanbod van opleidingen en via de vorming van 

arbeidspoules; 

16. Dat bouwbedrijven een sleutelrol hebben in het beschikbaar stellen van 

voldoende leerwerkplekken; 

17. Het O&O –fonds Bouw & Infra onder voorwaarden een subsidie kan 

toekennen ter bevordering van instroom van doelgroepdeelnemers met 

een afstand tot de arbeidsmarkt, om hen op instroomniveau BBL-2 Bouw of 

Infra te brengen, waarna de deelnemer/leerling via de reguliere opleiding 

kan worden geschoold voor de arbeidsmarkt in de bouw; 

 

VII Spreken de intentie uit om via regionaal arbeidsmarktbeleid, het aanbod van 

opleidingen en gerichte arbeidsmarktprojecten de bouwsector te faciliteren in het 

aanbod van goed geschoolde vakmensen. 

 

VIII Spreken de intentie uit om via het creëren van leerwerkplekken, en waar 

mogelijk met de instroombevorderende regeling van het O&O-fonds Bouw&Infra 

voor doelgroepdeelnemers, de instroommogelijkheden van regionale scholieren, 

werkzoekenden en zij-instromers te bevorderen. 
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WiZ, Provincie en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Overwegende dat: 

18. Het sectorplan ´Groningen op Voorsprong´ een belangrijke functie heeft in 

het om- en bijscholen van (kwetsbare) werknemers en jongeren in onder 

meer de bouwsector; 

19. Het ‘opleiden op voorraad’ van zij-instromers en werkzoekenden in de regio 

als anticipatie op de te verwachten bouwopgave belangrijk is om te 

bewerkstelligen dat de lokale beroepsbevolking profiteert van de te 

verwachten bouwopgave; 

20. Er regionaal een maatschappelijke behoefte bestaat om het ‘opleiden op 

voorraad’ te realiseren, met als doel te voorkomen dat er in de 

arbeidsmarktregio een situatie ontstaat van schaarste aan arbeidskrachten 

in combinatie met een arbeidsmarktmismatch; 

21. Binnen bestaande regelingen middelen ter beschikking komen. Deze 

aanvullende landelijke middelen, om de financiering van opleidingstrajecten 

rond te krijgen voor de zij-instromers en andere werkzoekenden, kunnen 

door de (regionale) partijen (gezamenlijk) worden aangevraagd; 

 

IX Spreken de intentie uit om het ´opleiden op voorraad´ voor de te verwachten 

bouwopgave  te realiseren. Dit in eerste instantie in de vorm van een pilot, die in 

de regio herhaalbaar en opschaalbaar is en waarbij de minister voor goede 

plannen binnen de voorwaarden van de bestaande nieuwe regelingen van het 

ministerie SZW, voor financiële ondersteuning zorgt als aanvulling op regionale 

financiering vanuit WiZ. 

X Spreken de intentie uit om de mogelijkheden te verkennen om om- en 

bijscholen van (kwetsbare) werknemers en jongeren in onder meer de 

bouwsector na beëindiging van het sectorplan ´Groningen op Voorsprong´ te 

borgen. 
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Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend op 11 juli 2016 te Groningen 

 

 

……………………………  ……………………………  …………………………… 

Mevr. M. van Beek   Dhr. E. Eikenaar   Dhr. B. Schollema 

namens G11 namens provincie Groningen namens stuurgroep 

onderwijshuisvesting 

          

 

 

……………………………  ……………………………  …………………………… 

Dhr. R. van der Schaaf  Dhr. J. Feenstra   Dhr. W Moes 

namens Werk in Zicht  namens Bouwend Nederland     namens  

EPI-Kenniscentrum 

 

 

……………………………  ……………………………   

Dhr. J.E. Hut   Dhr. T. Jurgens  

namens CVW   namens NAM 

 

 

……………………………  ……………………………   

Dhr. J.G.M. Alders   Dhr. L.F. Asscher     

namens NCG   minister Sociale Zaken&Werkgelegenheid  


