
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 11 oktober 2022  
Ons kenmerk 40/5.2/2022001533 
Behandeld door team Economie (0592) 36 55 55 
Onderwerp: Bijdrage Servicepunt Techniek Noord Nederland  
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij informeren wij u over de bijdrage van € 52.100,-- die wij verleend hebben 
aan het Servicepunt Techniek (SPT) Noord Nederland. 
 
De provincie zet zich samen met haar partners in voor een duurzame versterking 
van de werkgelegenheid in Drenthe. Dat doen wij door te investeren in aantrek-
kelijke steden en regio’s, door het creëren van een goed ondernemersklimaat en 
door directe impulsen in innovatie, ondernemerschap en werkgelegenheid. 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 opleiding en competenties. Dit is niet alleen de belangrijkste randvoor-
waarde voor de gewenste economische ontwikkeling, maar ook een voorwaarde 
voor een leefbare provincie. 
 
In 2017 is het Servicepunt Techniek (SPT) Drenthe opgericht met als doel een be-
tere afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van de techniek- 
sector en het bieden van ontwikkelingskansen voor werkzoekende technici. Als 
lid van het samenwerkingsverband heeft de provincie sinds de start van het SPT 
financieel bijgedragen aan de realisatie van opleidingstrajecten en de uitvoe-
ringsorganisatie. Daarnaast heeft de provincie ook het financieel beheer en de  
financiële afhandeling van subsidieaanvragen namens de samenwerkingspartners 
van het SPT verzorgt. 
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Sinds het najaar van 2019 zijn het SPT Drenthe en haar zusterorganisatie het 
Friese F-Top samen verdergegaan onder de vlag van SPT Noord met als doel om 
beide projecten te verduurzamen en samen te voegen tot één voorziening ten 
behoeve van de sector met als werkgebied de provincies Friesland en Drenthe. 
Tevens is ingezet op een sterke samenwerking met partners binnen de Groningse 
arbeidsmarkt in het kader van de SER pilot Energietransitie. 

 
Uit de Jaarevaluatie 2021 onder de deelnemende partners en de reacties van be-
drijven en werkzoekenden blijkt dat het SPT Noord de afgelopen jaren steeds 
meer vorm heeft gekregen en zijn toegevoegde waarde voor de noordelijke ar-
beidsmarkt heeft bewezen. Gemiddeld voeren de arbeidsmarktcoaches zo’n 400 
intakegesprekken per jaar. Van de deelnemende kandidaten volgden ruim 90% 
een succesvolle training, om- her en bijscholing met als resultaat een duurzame 
uitplaatsingspercentage (vervolgcontract na de opleiding) van ruim 75%. Deze 
resultaten laten zien dat werkgelegenheid en goede scholing onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn. Het feit dat werkzoekenden een baan konden vinden is 
behalve voor hun persoonlijk ook belangrijk geweest voor de stimulering van de 
regionale economie van Drenthe en Noord Nederland. Tegelijker tijd blijkt uit de 
evaluatiegesprekken dat er nog wel veel winst te halen bevalt door de verdere 
versterking van de positie van het SPT binnen de noordelijke arbeidsmarkt- 
infrastructuur.  
 
Onze bijdrage aan het project is slechts een bescheiden deel van de loon- en op-
leidingskosten die de overige samenwerkingspartners van het SPT Noord: de 
technische branches Koninklijke Metaalunie, Techniek Nederland, Bouwend  
Nederland (werkgevers), vakbonden FNV en CNV, O&O fondsen OOM (klein- 
metaal/metaalbewerking), WIJ-Techniek (technische installatie) en A+O  
Metalektro (mede namens FME), UWV Friesland en Groningen/ Drenthe, centrum-
gemeenten Groningen, Leeuwarden en Emmen en de provincies Friesland en  
Groningen uittrekken om werkenden en werkzoekenden te matchen op werk. 
 
Wij zullen uw Staten over de relevante ontwikkelingen en resultaten op het  
terrein van Arbeidsmarkt en Onderwijs blijven informeren, onder meer via de re-
guliere begrotings- en verantwoordingscyclus.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
Bijlage Resultatenverslag SPT Noord 2020/2021 
md/coll.
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Servicepunt Techniek Noord is een samenwerkingsverband van branches en O&O fondsen 
in de metaalbewerking, metalektro en technische installatie, vakbonden, UWV en 
overheden Noord Nederland 
 
 
2020+Q1+2 2021: 
*Ruim 600 contacten met geïnteresseerde kandidaten  
*Diverse (online)banenbeurzen en voorlichtingen 
*Gemiddeld per jaar zo’n 400 intakegesprekken 
 

 
223 kandidaten 2020 +Q1/2/3 zijn geplaatst op vacatures* 

Prognose Q4 2021 35 plaatsingen 
Totaal (incl. prognose) 258 plaatsingen 

 
Het percentage duurzame uitplaatsingen  

(met een vervolgcontract) was 75% 
Prijs per plaatsing (o.b.v begroting) € 1.352,- 

 
*Vanwege Covid-19 is dit aantal lager dan onze ambitie 

 
70% kandidaten volgden een scholingstraject 
90% van deze kandidaten rondden de scholing af 
€ 39.500,- extra inzet publiek scholingsbudget 
2020+2021/Q1+2+3 
Inzet scholingsbudget O&O Fondsen: pm  
 
 
Voorbeelden succesvolle omscholing: 
 
*Van ww nu lasser in de metaal (OOM) 
*Hovenier naar metaalbewerking (OOM) 
*Cad/Kam’mer van werk naar werk (A+O) 
*Van ww nu in de verspaning (A+O) 
*6 werkzoekenden opleiding/werk bij 5 installatiebedrijven (WIJ-Techniek) 
*Van Horeca naar elektromonteur (WIJ-Techniek) 

 
www.spt-noord.nl 

 
info@spt-noord.nl 

 

Voor kansen en ontwikkelingsmogelijkheden 
SPT Noord brengt vraag en aanbod in de techniek samen 

Jaarrapportage 2020 
Jaarrapportage 2021 Q1+Q2 en prognose Q4 


