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Arbeidsmarktbeleidskader arbeidsmarktregio Drenthe
Geachte leden van de raad,
In de arbeidsmarktregio Drenthe werken de gemeenten Hoogeveen, Midden-Drenthe, De Wolden,
Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen, het UWVen sociale werkwerkbedrijven samen op het gebied van
werkgeversdienstverlening en andere arbeidsmarktvraagstukken. Daarnaast vormen deze partijen samen
met vertegenwoordigers van sociale partners het regionale werkbedrijf waarin men uitvoering geeft aan
de opdracht om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In de afgelopen periode
hebben de partijen gezamenlijk een arbeidsmarktbeleidskader voor de arbeidsmarktregio Drenthe
opgesteld. Met deze brief willen wij u hierover graag informeren.
De partijen in de arbeidsmarktregio Drenthe willen de komende jaren optimaal bijdragen aan de
oplossing van arbeidsmarktvraagstukken. Dat kan alleen door duidelijke keuzes te maken voor een
beperkt aantal thema's waar we ons gezamenlijk op richten. Deze thema's sluiten aan bij de
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (waarbij rekening is gehouden met de gevolgen van de coronacrisis)
en de landelijke ontwikkelingen, waaronder perspectief op werk. Door gezamenlijk focus aan te brengen
en samen te werken in de arbeidsmarktregio kunnen we bijdragen aan het verhogen van de
arbeidsparticipatie in onze gemeente en meer werkzoekenden koppelen aan werkgevers.
Het gaat daarbij om de volgende thema's:
• Thema 1: Scholing en een leven lang ontwikkelen. Méér mensen (werkzoekenden én werkenden)
nemen deel aan een vorm van opleiding of trainingen;
• Thema 2: Versterking van de voorwaarden voor de matching / mobiliteit. Op de korte termijn
worden maatregelen genomen om knelpunten op het gebied van mobiliteit weg te nemen. Op de
lange termijn worden inspanningen verricht voor structurele oplossingen (versterking van de
infrastructuur);
• Thema 3: Duurzaam werk en een leefbaar inkomen. Extra aandacht voor de beginfase van de
arbeidsovereenkomst (b.v. door coaching), uitstroom doelstellingen formuleren in termen van
duurzame uitstroom en stimuleren dat werkgevers investeren in de duurzame inzetbaarheid van
hun huidige werknemers;
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• Thema 4: Een inclusieve arbeidsmarkt. Inzet op een inclusieve arbeidsmarkt waarin alle groepen
(onafhankelijk van achtergrond, arbeidsbeperking of sekse) mee kunnen doen;
• Thema 5: Een brede invulling van werk. We voeren een experiment uit om te beoordelen of we
extra banen kunnen creëren voor mensen die de stap naar reguliere vormen van betaald werk niet
kunnen maken.
Met het beleidskader van de arbeidsmarktregio Drenthe beogen we:
• Optimaal bij te dragen aan het verkleinen van de kloof tussen werkzoekenden en werk;
• Meer werkzoekenden te koppelen aan werkgevers;
• Ervoor te zorgen dat de komende jaren méér mensen deelnemen aan een vorm van opleiding of
training. Het gaat daarbij om werkzoekenden én werkenden. Daarbij willen we specifiek aandacht
besteden aan laagopgeleiden, inburgeraars enjongeren in een kwetsbare positie omdat voor deze
groepen de arbeidsparticipatie achterblijft;
• Praktische maatregelen te nemen om knelpunten op het gebied van mobiliteit weg te nemen.
Daarnaast spannen we ons in voor structurele oplossingen (versterking infrastructuur) op de
langere termijn;
• De duurzaamheid van de banen voor mensen vanuit de uitkering te laten toenemen. Personen die
vanuit een uitkering aan het werk gaan, behouden vaker hun baan;
• Bij te dragen aan extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking en mensen die nieuw in
Nederland zijn. De arbeidsparticipatie van deze groepen gaat de komende jaren omhoog;
• Bij te dragen aan een soepeler overgang tussen vormen van (regulier en beschut) werk;
• Zoveel mogelijk mensen naar vermogen mee te laten doen op de reguliere (en inclusieve)
arbeidsmarkt.
Geen specifiek beleidskader voor de gemeente Emmen
Het beleidskader van de arbeidsmarktregio is opgesteld door de partijen in de arbeidsmarktregio
Drenthe en vastgesteld door het bestuur van de arbeidsmarktregio Drenthe. Met het vaststellen van het
beleidskader onderschrijven we het belang van de samenwerking in de arbeidsmarktregio Drenthe en
dragen we bij aan het verhogen van de arbeidsparticipatie. Het beleidskader wordt in 2020 verder
vertaald in de regio. Het vaststellen van dit beleidskader heeft niet tot gevolg dat het een specifiek
gemeentelijk beleidskader van de gemeente Emmen wordt. Het is beleid van de arbeidsmarktregio
Drenthe en niet van de gemeente Emmen. De gemeente Emmen behoudt haar mogelijkheden om beleid
op het gebied van de arbeidsmarkt zelf te formuleren. Ons eigen gemeentelijk beleid is nu vastgelegd in
het beleidskader Werk en Wederkerigheid.
Heroverweging bestaand beleid gemeente Emmen
Het huidige gemeentelijke beleidskader voor het participatiebeleid dateert van 2015. Zowel de landelijke
ontwikkelingen, waaronder de aanpassingen van de Participatiewet en de aanpassing van de SUWIwetgeving, als de veranderingen op de arbeidsmarkt kunnen aanleiding zijn om het bestaande beleid aan
te scherpen dan wel (deels) te herformuleren. Bij deze herformulering kan ook dit beleidskader van de
AMRD uitgangspunten geven. Alles met het doelom de kansen voor de inwoners de regio op de
arbeidsmarkt verder te versterken.
Procesafspraken in de arbeidsmarktregio Drenthe
In de arbeidsmarktregio Drenthe is afgesproken dat het arbeidsmarktbeleidskader wordt vastgesteld in
alle zes colleges. Daarnaast is afgesproken dat alle zes gemeenteraden worden geïnformeerd over het
arbeidsmarktbeleidskader van de arbeidsmarktregio Drenthe.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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