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Geachte voorzitter/leden,  

 

Hierbij informeren wij u over de resultaten van het arbeidsmarktproject voor de retail-

sector. Het project werd door de provincie Drenthe in het kader van het Europees  

Globaliseringsfonds (EGF) uitgevoerd en behelsde de actieve begeleiding en  

(inter)sectorale bemiddeling van 800 ontslagen werknemers in de retailsector in de 

provincies Drenthe en Overijssel.  

 

Het project is gestart in augustus 2016 en had een looptijd van twee jaar. Vervolgens 

is het project medio 2019 door de Europese Commissie financieel vastgesteld en  

afgerekend.  

 

In deze brief blikken wij terug op het project en lichten wij de resultaten toe.  

 

Provinciaal beleid zet in op meer kansen en meer banen  

De provincie zet zich in voor een duurzame versterking van de werkgelegenheid in 

Drenthe. Dat doen wij door te investeren in aantrekkelijke steden en regio's, door het 

creëren van een goed ondernemersklimaat en door directe impulsen in innovatie,  

ondernemerschap en werkgelegenheid. Vooral het behoud van werkgelegenheid  

heeft prioriteit. Zo wordt Drenthe regelmatig getroffen door werkgelegenheidsverlies 

bij grote publieke en private werkgevers. Dat verdient een proactieve en energieke 

aanpak. 

 

Een belangrijk aandachtspunt vormt daarbij de versterking van de Drentse arbeids-

markt. Een arbeidsmarkt waar alle werkgevers beschikken over voldoende en goed 

geschoold personeel en waar werknemers een baan vinden die aansluit bij hun op- 

leiding en competenties. Dit is niet alleen de belangrijkste randvoorwaarde voor de  
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gewenste economische ontwikkeling, maar ook een voorwaarde voor een leefbare 

provincie. 

 

2016 het jaar van banenkrimp in de retailsector 

In 2016 werd de Drentse retailsector door de verschuiving van het fysieke verkoop- 

kanaal naar internet en verschillende faillissementen als gevolg van de financiële  

crisis flink geraakt. Meer dan 1100 werknemers van onder andere V&D, Dolcis,  

Manfield en Perry Sport in de provincies Drenthe en Overijssel raakten hun baan kwijt.   

 

Om de ontslagen werknemers te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan 

hebben wij, zoals aangekondigd in de Statenbrief van juni 2016 , kenmerk 

26/3.81/2016003062, namens het samenwerkingsverband van werkgevers en werk- 

nemers een steunverzoek bij het EGF ingediend. De aanvraag werd eind 2016 door de 

Europese Commissie positief beoordeeld en goedgekeurd.  

 

Breed pakket aan maatregelen en instrumenten  

Binnen het project waren verschillende instrumenten beschikbaar: 

− intakegesprekken/hulp bij het zoeken naar vacatures: om de deelnemers te leren 

kennen en per persoon maatwerk te kunnen bieden, heeft het UWV met alle  

mensen die een WW-uitkering kregen een intakegesprek gevoerd; 

− scholing en omscholing: afhankelijk van de (benodigde) competenties en interesse 

van deelnemers konden zij een cursus of opleiding volgen. De opleidingen/cursus-

sen die door de retail doelgroep veel gevolgd zijn, zijn:  

✓ computercursussen, bijvoorbeeld Microsoft Office 

✓ trainingen in de transport en logistiek, zoals het behalen van een vracht- 

wagenrijbewijs 

✓ opleidingen in de zorgsector 

✓ retail cursussen 

− outplacementondersteuning: niet alle deelnemers hadden inzicht in hun eigen com-

petenties en interesses. Door middel van een outplacementtraject zijn zij hierin  

gecoacht en hebben de meesten alsnog een opleiding/cursus gevolgd; 

− mobiliteitspool: deelnemers die ondersteuning nodig hadden bij het zetten van de 

stap richting een nieuwe werkgever (het zogenaamde 'bemiddelbaar' worden)  

werden geplaatst in de mobiliteitspool. Hierin kregen zij sollicitatietraining en  

werden zij bijvoorbeeld 'warm' geïntroduceerd bij nieuwe werkgevers. Vooral  

mensen die lang bij dezelfde werkgever hebben gewerkt, maakten gebruik van de 

mobiliteitspool; 

− eigen ondernemerschap - training en vouchers: deelnemers met interesse in een 

eigen bedrijf konden hiervoor een intensieve training en coaching volgen. Onder 

begeleiding maakten zij een ondernemersplan en werd gekeken of zij de juiste 

competenties in huis hadden voor een eigen bedrijf. Drie deelnemers zijn gestart 

met hun eigen bedrijf en hebben hiervoor een kleine startsubsidie ontvangen. 

 

Het grootste deel van de deelnemers heeft weer een baan    

Door onze partners op het terrein van arbeidsmarkt te ondersteunen bij het ontsluiten 

van financiering voor bij- en omscholing van de ontslagen werknemers heeft de pro-

vincie bijgedragen aan de daling van de werkloosheid. Zo kunnen wij met genoegen 

constateren dat de extra inzet voor bijna 750 mensen een baan, leerwerkplek en/of 

opleiding heeft opgeleverd waarmee zij hun kansen op de arbeidsmarkt fors hebben 

vergroot.  
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Ruim 50% van de deelnemers is na afloop van het project weer duurzaam aan het 

werk. Daarnaast volgde 35% van de deelnemers op het moment dat het project ein-

digde een studie.  

 

De projectresultaten laten daarnaast ook zien dat werkgelegenheid en goede scholing 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zo vond 78% van de deelnemers van een 

training voor om- her- en bijscholing na afloop van de maatregel een nieuwe baan.  

 

Ter illustratie van de resultaten hierna een paar voorbeelden:  

Etaleur wordt gewichtsconsulent 

Een van de deelnemers was werkzaam als visual merchandiser/etaleur bij V&D.  

Helaas kwam daar door het faillissement een einde aan en viel het niet mee om in de-

zelfde functie weer een baan te vinden. Daarom besloot hij zich met steun van het 

EGF om te laten scholen tot gewichtsconsulent. Nog voordat de deelnemer zijn  

diploma had gehaald vond hij een nieuwe baan. 

 

Een nieuwe baan in de logistiek  

Een vrouwelijke deelnemer van 50+, had vroeger wel eens de gedachte gehad om 

een baan als vrachtwagenchauffeur te willen. Er vielen nu in combinatie met het EGF 

project meerdere puzzelstukken op hun plaats, geen baan meer, de kinderen uit huis. 

De mogelijkheid van het EGF gaf haar de ruimte om haar droombaan als vracht- 

wagenchauffeur te realiseren.  

 

Het feit dat zoveel werkzoekenden weer een baan konden vinden is behalve voor hun 

persoonlijk ook belangrijk geweest voor de stimulering van de regionale economie van 

Drenthe. 

 

Financiën: wat heeft het project gekost?    

Bij de realisatie van alle maatregelen is intensief samengewerkt met onderwijsinstel-

lingen, opleiders, gemeenten, UWV en ondernemers. Zij hebben naast de provincies 

Drenthe en Overijssel een financiële bijdrage aan het project geleverd. De subsidie-

bijdrage vanuit het EGF was 60%.  

 

In onderstaand overzicht een korte financiële samenvatting.  

 Eindafrekening  

Kosten voor: 

- Directe activiteiten  

- Indirecte activiteiten  

 

€ 1.248.659,-- 

€    173.760,-- 

Totaal subsidiabel kosten  € 1.422.419,-- 

Regionale cofinanciering   

- Provincie Drenthe  

- Provincie Overijssel  

- Overige regionale partners 

- EGF  

 

€    165.000,-- 

€      75.000,-- 

€    238.968,-- 

€    853.451,-- 

Totale financiering  € 1.422.419,-- 

 

Tot slot  

In deze brief hebben wij geconstateerd dat door middel van het EFG retail project  

756 mensen een nieuwe kans hebben gekregen bij het vinden van een andere baan, 

stage of opleiding. Wij ervaren dit als een positief resultaat. 
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De positieve ervaringen die wij tijdens de looptijd van het retail project hebben op- 

gedaan, hebben ertoe geleid, dat wij een EGF aanvraag van de gemeente  

Leeuwarden voor de bancaire sector steunen. Een sector die de afgelopen jaren werd 

getroffen door banenverlies. Dit doen wij samen met de provincies Friesland en  

Overijssel.  

 

Over de resultaten, waaronder de gerealiseerde banen etc., zullen wij te zijner tijd aan 

uw Staten rapporteren. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

 

 

 

 

    

 , voorzitter   , secretaris 

 

mb/coll. 


